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Abstract 

 

My aim in this essay is to analyze how the female body is represented in Swedish working class 

literature. I have compared four different novels all of which contain a female bathing scene: the 

opening chapter of Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd (1933)1, the opening chapter of Ivar Lo-

Johanssons Bara en mor (1939)2 and a scene each in Glasfåglarna (1996) and Mosippan (1998), both 

written by Elsie Johansson.  

    The bathing scenes suggest three key issues: modernisation, urbanisation and above all 

women´s sexual politics. Though there were several issues facing the feminist movement in 

Sweden in the 1930, the question of a woman’s right to her body was one that united the 

movement, regardless of class. 

                                                 
1 In English: Women and appletrees transl. Margaret S. Lacy, Old Westbury, N.Y.: Feminist press 1985. 
2 In English: Only a mother transl. R.E. Bjorck, Lincoln: University of Nebraska Press 1991. 
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1  Inledning 
 

Ämnet för denna uppsats är kvinnor som badar, ett litterärt motiv som återkommer i den svenska 

arbetarlitteraturen under 1930-talet. Moa Martinsons debutroman Kvinnor och äppelträd (1933) 

inleds med badet, och fem år senare kom Ivar Lo-Johansson att följa motivet i öppningsscenen 

till sin roman Bara en mor (1939). Mot slutet av 1990-talet utkom Elsie Johanssons med sin trilogi 

om Nancy som utspelar sig under 1930-talets senare hälft, här kan badbilderna i de två första 

böckerna Glasfågarna samt Mosippan läsas i relation till Martinsons och Lo-Johanssons skildringar. 

Arbetarlitteraturgenren och skildringarna av badet är något som förenar författarna, och det är 

här min analys tar vid. Genom att analysera hur perspektiven går isär har jag sökt nå en 

utgångspunkt för hur den nakna kvinnokroppen framställs litterärt i den svenska 

arbetarlitteraturen. Vem är det som ges tolkningsföreträde, hur framställs kroppen och kanske 

viktigast av allt för vem? Dessa frågor bildar det ledmotiv som min uppsats kretsar kring. 

   Flera beröringspunkter går att knyta an till badet; moderniseringen, urbaniseringen och inte 

minst kvinnans sexuella frigörelse. Under 1930-talets Sverige stod flera feministiska frågor på 

agendan, trots skilda intressen var frågan gällande kvinnans rätt till sin kropp något som förde 

kvinnorörelserna samman, oavsett klasstillhörighet.3  

    I takt med att jag läste de skilda badbilderna hos de olika författarna närmade jag mig idén om 

att kampen för kvinnans rätt till sin kropp är central i motivet badande kvinnor, och badbilderna 

har enligt min mening även något att säga om vår samtid idag. 

 

 
 

 

                                                 
3 Renée Frangeur, ”30-talets kvinnorörelser och dagens”, Häften för kritiska studier årg. 34 no. 1 (2001): 62. 



 5

2  Syfte, frågeställning och metod 
 

I jakten på kvinnors och mäns förståelse av sina positioner i moderniteten möts vi av en brokig 

skara röster; ibland går rösterna isär, andra gånger fyller de i varandras mening. Väljer vi att rikta 

blicken mot arbetarlitteraturen kring 30-talets Sverige framträder badande kvinnor som ett 

litterärt motiv i vilket det går att spåra flera idéer eller fantasier om något bortom denna värld. Vi 

finner bilden av urmodern nedsänkt i havets sång i Harry Martinsons Bild av en moder (1931), eller 

kvinnan som badande erotiskt väsen i Arthur Lundqvists Fattig kärlek (1929).4 Som motbild till de 

två ovanstående dikterna kan vi läsa den badande modern i Moa Martinssons Kvinnor och äppelträd 

(1933) som visar hur ”magen var ett enda ärr, knut vid knut, ärr vid ärr med stora, breda, 

skimrande strimmor här och där.”5 Alla dessa skildringar bör förstås i ljuset av det moderna 

genombrottets andra fas.6 Första fasen inföll under 1870- och 80-talen där industrin, 

kommunikationerna bildade det nav som moderniseringsprocessen kretsade kring. Den andra 

kännetecknas av en ökad urbanisering, införandet av ljudfilmen, radion och bilismen.7 Omkring 

1930 kom, som Gunilla Domellöf skriver, psykoanalysen att ”prägla debatten om uppfostran, 

kristendom, sexualmoral och modernism inom konst och litteratur.”8 Moderniteten eller 

”erfarenheten av det moderna” ska inte förstås som en given kategori utan hellre som något 

föränderligt beroende av vad vi väljer att studera.9 

    Motivet badande kvinnor, i synnerhet hos de fem unga, var starkt influerat av psykoanalysen.10 

I dessa skildringar blir den unga kvinnan huvudroll i berättelsen men främst som idé, som 

föremål för det erotiska begäret. Hon framträder som lovsång till något annat, en dröm om något 

bortom moderniserings alltmer rationaliserade samhälle. Som följd härav saknar hon tillträde till 

berättelsen. Hon både finns och inte finns inom berättelsen på samma gång. Jag är intresserad av 

motbilderna – hur ser de ut och hur fungerar de mot varandra? Min analys avgränsas till att gälla 

badmotivet hos Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson samt Elsie Johansson, men det bör tilläggas 

att badet finns skildrat som klassiskt motiv i oräkneliga författarskap. Bilden av den badande 

                                                 
4 Arthur Lundqvist ”Fattig Kärlek” Fem unga (Stockholm, 1929), s. 76. Harry Martinson, ”Bild av en moder” Nomad 
(Stockholm, 1931), s. 120. 
5 Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd (Stockholm, 1996), s. 18. Sidhänvisningar ges fortsättningsvis i den löpande 
texten. 
6 Sverige stod inför en ny tidsanda eller en ny ”livskänsla” som kom i utryck i litteraturen, arkitekturen, osv. 
Folkhemstanken om vad ett modernt Välfärdssverige skulle innebära för framtiden är en av flera viktiga debatter 
som aktualiserades under 1930-talet. Bertil Nolin (red.), Kulturradikalismen. Det moderna genombrottets andra fas 
(Stockholm, 1993). 
7 Nolin, ”Förord”, Kulturradikalismen, s. 7. 
8 Gunilla Domellöf, ”Karin Boye och den revolutionära humanismen”, Kulturradikalismen, s. 183. 
9 Här ansluter jag mig till Rita Felskis förståelse av modernism som en flerdimensionell, mångtydig samling av 
historiska fenomen som inte förhastas kan reduceras till en enhetlig tidsanda. Rita Felski, The gender of modernity 
(Cambridge, 1995), s. 15. 
10 Författarsällskapet ”de fem unga” är: Arthur Lundkvist, Josef Kjellgren, Erik Asklund, Harry Martinson och 
Gustav Sandgren. Gruppens namn härrör främst ur antologin som de alla bidrog till. Fem unga (Stockholm, 1929). 
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kvinnan är knappast unik i sitt slag utan vilar på långa traditioner. Som återkommande motiv är 

det därför intressant att rikta uppmärksamheten mot ett avgränsat fält. Mitt fält rör sig inom 

arbetarlitteraturen. Det är fyra verk skrivna av tre skilda författare; Moa Martinsons Kvinnor och 

äppelträd (1933), Ivar Lo-Johanssons Bara en mor (1939) och Elsie Johanssons romaner Glasfåglarna 

och Mosippan som utkom mot slutet av 1990-talet. 11 Romanerna förenas i en problematisering av 

arbetarens villkor samt kvinnans möjlighet att överskrida sin sociala tillhörighet. Genom att 

analysera hur perspektiven går isär vill jag nå en utgångspunkt för hur kvinnokroppen framställs 

litterärt i den svenska arbetarlitteraturen. När framstår kvinnan som subjekt för sin egen blick och 

när blir hon skildrad som objekt för andras blickar? På vilket sätt går detta att koppla samman 

med badet? Och vad betyder egentligen badet, detta motiv som ständigt återkommer genom 

litteraturhistorien?  

    För att kunna placera in Martinson, Lo-Johansson och Johansson i motivets litterära tradition 

kommer jag först teckna en bakgrund. I kapitlet ”bakgrund till badmotivet” ger jag en litteratur- 

och konsthistoriskt bakgrund till motivet. Eftersom motivet badande kvinnor under 30-talets 

Sverige befinner sig i modernismens andra genombrott söker jag reda ut vad badet kan tänkas 

symbolisera ur ett historiskt perspektiv. Diskursen om den nya kvinnan blir här betydande för 

min analys, samt frågan hur jaget (kvinnan) överskrider sitt sociala rum och vilken konsekvens 

detta för med sig.  

    Analysens utgångspunkter kretsar just kring detta: hur skildras motivet badande kvinnor hos de 

olika författarna när arbetarkvinnan skapar ett eget rum, överskrider sitt rum (sin sociala 

tillhörighet) och framför allt – hur framställs kroppen, och vad finns det att säga om blicken? 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Det svenska 1930-40 talet har fått förnyad aktualitet genom Elsie Johanssons trilogi om Nancy som utkom 1996 
(Glasfåglarna), 1998 (Mosippan), (Nancy) 2001. Vi kan således placera Nancy trilogin bland en rad arbetarförfattare 
som Moa Martinson och Ivar Lo-Johansson, samtidigt som en viss hänsyn bör tas till att Johansson drygt 50 år 
senare skriver sina romaner. 
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3  Tidigare forskning 
 

Flera forskare har diskuterat motivet badande kvinnor, av vilka jag främst kommer att utgå ifrån 

är följande: Ingvar Holm, Eva Adolfsson, Ebba Witt-Brattström, Ola Holmgren samt Magnus 

Nilsson. Annelie Jordahl har i sin biografi om Elsie Johansson kommenterat ”vattensymboliken” 

i Elsie Johanssons trilogi om Nancy. Även om Jordahl inte lyfter fram badet som nyckelscen i 

Johanssons Glasfåglarna samt Mosippan diskuterar hon ett flertal aspekter ur Nancytrilogin som ger 

betydelsefulla uppslag för min analys. Sven Stolpes iakttagelser utifrån sin samtid i Livsdyrkare 

(1931) bildar enligt min mening en viktig utgångspunkt, inte bara för förståelsen av motbilderna 

hos Martinson och Lo-Johansson, utan också för vad dessa motiv kan tänkas betyda utifrån en 

historisk kontext. Jag tänker kort redogöra för respektive forskare och skribents utgångspunkt för 

att senare i analysdelen fördjupa deras positioner i relation till min teori.   

    ”Primitivismen” eller ”kulturledan” är något som Stolpe söker utreda i Livsdyrkare (1931). I sitt 

inledande förord betonar Stolpe att det inte handlar om en ny människa utan tendenser till en ny 

livsvärdering. Känslan av vantrivsel och tickande tristess i efterkrigstidens Sverige står som fond 

mot nya strömningar som kom att dominera tidsandan i Sverige på 30-talet. Sven Stolpe betraktar 

författarsällskapet ”de fem unga”: Arthur Lundkvist, Josef Kjellgren, Erik Asklund, Harry 

Martinson och Gustav Sandgren som representanter för en ny människotyp.12 Utmärkande för 

samtidens nya livsvärdering var att lyckan ställdes i relation till ett ”generöst tillgodoseende av 

drifternas krav”.13 Det är med jubel och romantiskt berusade ordalag som kvinnan upphöjs till 

något abstrakt och, som Stolpe påpekar, hon är ingen individ. Stolpe väljer att kommentera 

Lundkvists kärlekslyrik på följande sätt: ”Det finns i hans lyrik starka och suggestiva utryck för 

erotiska upplevelser men icke någon levande individuell kärlek.” (91) 

    Ingvar Holm visar i sin studie Harry Martinson Myter Målningar Motiv (1960) hur motivet med de 

badande kvinnorna under 30-talets Sverige återkommer hos såväl de fem unga, som hos 

konstnärerna Gideon Börje, Ragnar Sandberg, Ivan Ivarson, Nils Nilsson och Sergej Lutsjisjkin. 

Psykoanalysens betydelse under 1930-talet samt bilden av den frånvarande modern ser Holm som 

en möjlig förklaring till Martinsons skildring av kvinnan som urmoder i hans tidiga produktion.14 

Att kvinnan framställs som ett abstrakt fenomen där kvinnan och natur blir ett ser Holm som 

utmärkande för den ”Martinsonska vitalismen”.15 

                                                 
12 Sven Stolpe, Livsdyrkare (Stockholm, 1931), s. 82 f. 
13 Ibid., s. 34. 
14 Ingvar Holm, Harry Martinson Myter Målningar Motiv (Stockholm, 1974), s. 156. 
15 Ibid., s. 161. 
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    Eva Adolfsson visar på brister i Ingvar Holms genomgång av de typiska badbilderna: endast 

manliga författares och konstnärers bilder står i fokus.16 Genom sin komparativa läsning visar 

Adolfsson hur motivet med de badande kvinnorna även återfinns i Agnes von Krusenstjernas 

första von-Pahlen bok samt i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd där de fungerar som motbilder. 

Om kvinnan i primitivisternas skildringar blir upphöjd på en piedestal får hon namn, röst och 

ansikte i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd, menar Adolfsson.  

    Badande kvinnor som litterärt motiv i Kvinnor och äppelträd har även analyserats av Ebba Witt-

Brattström, som i sin avhandling Moa Martinson – skrift och drift i trettiotalet (1988) betraktar 

romanen som ett svar på tidens manliga kärlekslära.17 Witt-Brattström gör en psykoanalytiskt 

hermeneutisk tolkning och menar att även om det finns en utopisk livskänsla i Kvinnor och 

äppelträd, som går att likställa med primitivisternas livssyn, så står denna i relation till den kvinnliga 

erfarenheten.18 Genom att förmedla en ny verklighetsbild, en bild som gick många av de manliga 

kollegorna förbi, skriver Martinson in sig i modernismen. (268) Sexualitetens komplikationer som 

oönskad graviditet, utanförskap som följd av utomäktenskaplig graviditet, dödsfall efter alltför 

många barnafödslar nämns inte i primitivisternas skildring av sexualiteten – här har Martinson 

något att tillägga. Ivar Lo-Johanssons roman Bara en mor (1939) nämns som ”skriven i uppenbar 

polemik med Moa Martinsons starka mödrar, framförallt i debutromanen” (66f), något som 

Magnus Nilsson bemöter, utifrån en historisk kontext, i sin avhandling Den moderne Ivar Lo-

Johansson (2003). Nilsson menar att Lo-Johanssons Bara en mor inte bör betraktas som polemik 

med Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd utan tvärtom kan Bara en mor förstås som försök till 

dialog.19 Nilsson redogör för gemensamma motiv som är förlagda till badet, och menar att Lo-

Johanssons skildring av de badande kvinnorna kan läsas analogt med Martinsons skildring i 

Kvinnor och äppelträd. Föreställningen om Lo-Johanssons skepticism mot 30-talets kvinnorörelser 

är en orättvis och förhastad slutsats, menar Nilsson.20 

    I sin biografi Ivar Lo-Johansson – Frihetens väg (1998) kommenterar Holmgren motivet med de 

badande kvinnorna utifrån en hermeneutisk tolkningsmodell. Öppningsscenen till Bara en mor 

följs av två badbilder. Holmgrens iakttagelser rör sig kring hur skildringen av Marias bad skildras 

utifrån ett distanserat perspektiv medan kvinnornas gemensamma bad i kapitlet som följer 

                                                 
16 Eva Adolfsson ”Drömmen om badstranden” Kvinnor och skapande, red. B Paget m. fl. (Stockholm, 1983), s. 210. 
Essän finns även publicerad i Adolfssons essäsamling I gränsland (Stockholm, 1991). Jag kommer fortsättningsvis att 
hänvisa till antologin Kvinnor och skapande. 
17 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – skrift och drift i trettiotalet (Stockholm, 1988), s. 91. 
18 Ibid., s. 83. 
19 Magnus Nilsson, Den moderne Ivar Lo-Johansson (Hedemora, 2003), s. 207. 
20 Ibid., s. 196 f. 
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innehåller flera detaljrika närbilder. Läsaren identifierar sig sålunda med Maria, medan de andra 

kvinnorna reduceras till objekt.21  

 

 

4  Bakgrund till badmotivet 
 

I den grekiska mytologin kan vi så långt tillbaka som 260 f.Kr. finna skildringar av badande 

kvinnor, en bild som sedan dess återkommer genom konst- och litteraturhistorien.22 Att använda 

antiken som ett prisma ur vilket berättelser kan bryta igenom är ett viktigt modernistiskt grepp. 

Myten var central för T.S. Eliot liksom för Ezra Pound som lät stråk av antikens myter 

genomsyra Cantos. Arbetarförfattare som Harry Martinson och hans generationskamrater tog 

starkt intryck av dessa poeter. De fogar sig sålunda in i ledet bakom en rad modernistiska 

författare som lät myten ”tjäna som en historisk ekokammare”, som Sara Danius skriver: ”Ytterst 

erbjuder myten ett förhållningssätt till den samhälleliga moderniseringsprocessen. Myten är ett 

sätt att göra det absolut nya begripligt och får tjänstgöra som förklaringsmodell, som ett raster 

över erfarenheten av det moderna.”23 

    Även om jag inte läser motivet badande kvinnor hos Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson och 

Elsie Johansson i ljuset av de antika och bibliska motiven verkar de som en betydelsefull fond för 

hur badande kvinnor har framställs genom konst- och litteraturhistorien. Det återkommande 

motivet badande kvinnor går enligt min uppfattning att betrakta som en intertextuell referens och 

plattform för diskussioner kring kropp, begär och sexualitet. Den bibliska myten Susanna samt 

den grekiska mytologins breda register av badande kvinnor kan sålunda verka som ingång till 

motivet badande kvinnor hos de svenska arbetarförfattarna.  

        Susanna finns i apokryfernas Tillägg till Daniel. Kunskap saknas om när berättelsen skrevs ned 

men texten kan med största sannolikhet dateras omkring 100 f.Kr., då skriften fanns med i 

Septuaginta som är den grekiska översättningen av Gamla testamentet.24 Berättelsen om hur 

Susanna blir ertappad i sitt bad av stadens två lärde män går ofta under beteckningen ”Susanna 

och de gamla gubbarna”, ett motiv som främst verkat genom konsthistorien. I den bibliska myten 

blir Susanna utsatt för dubbel bestraffning; antingen står hon inför att bli våldtagen av de gamla 

                                                 
21 Ola Holmgren, Ivar Lo-Johansson – frihetens väg (Stockholm, 1998), s. 160 f. 
22 Se Kallimachos Pallas bad en högstämd hymn, den femte, riktad till gudinnan Pallas Athene. Teiresias förlorar 
synen som straff för att han såg Pallas Athene bada. Kallimachos var verksam 260 f.Kr. Väsentligt är att Kallimachos 
utgick från fruktbarhetsriten där gudinnornas porträtt sänktes i floden och lät i sin dikt Pallas bad gudinnan själv bada. 
(Den tidigare fruktbarhetsriten gällde badandet av Artemis´och Athenes bilder i Ankyra, i Pynteriafesten i Aten, i 
Kybelekulten i Rom, i Nerthusbadet hos forngermanerna) Elof Hellquist, Kallimachos´ hymner tolkade av Elof Hellqvist 
(Lund, 1925), s. 66-72 samt s. 112. Pallas bad finns även i en modern tolkning av K.J. Mc Kay, The poet at play 
Kallimachos, The Bath Of Pallas (Leiden, 1962), s. 2-9.  
23 Sara Danius, ”Harry Martinson och maskinens estetik” Efter femtio år: Anaria 1956-2006 (Stockholm, 2007), s. 43. 
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männen eller som följd av att hon vägrar deras förslag bli utsatt för falska anklagelser om otrohet 

som i sin tur leder till dödsstraff. Väl inför rätta avslöjas männens falska vittnesbörd och Susanna 

går fri. 

    I essän Moraliska täckmantlar och ohöjda ögonkast följer Solfrid Söderlind Susannamotivets 

skiftningar genom konsthistorien. Motivets popularitet går knappast att förstå mot den bibliska 

sensmoralen som låter dygd och gudfruktighet stå mot begäret och falskt vittnesbörd som en 

sedelärande berättelse.25 Det vilar en paradox i Susannamotivets natur som tar avstamp i en 

biblisk sensmoral vilken kolliderar med den detaljerade framställningen av Susannas kropp. När 

den implicite betraktaren (de gamla männen) inom målningen får en skymt av Susannas nakna 

kropp kan målningens betraktare, utanför motivets ramar, skärskåda helheten av Susannas 

kropp.26 Så har Susannamotivet återkommit om och om igen genom konsthistorien, i synnerhet 

under 1500- och 1700-talen.27  

    Enligt Richard Buxton leder talet om de grekiska myterna ofta till en felaktig uppfattning att 

exempelvis myten om Oidipus är en och allenarådande när det i själva verket handlar om en 

mångfald av berättelser omtolkad efter författarens specifika syfte. 28 Det går sålunda inte att tala 

om en kanonisk version av berättelserna som härrör ur den grekiska mytologin. Jag kommer att 

redogöra för Ovidius numera klassiska version av myten om hur gudinnan Diana blev ertappad i 

sitt bad av jägaren Aktaion. Men det bör påpekas att denna framställning är endast en av flera 

versioner sprungna ur den grekiska mytologin.  

     Ovidius Metamorfoser (8 e.Kr.) har betecknats som ’diktarnas och målarnas bibel.’29 Som en 

bland flera mytiska berättelser, som Ovidius länkat samman i sin dikt, bildar berättelsen om 

Aktaion en av den västerländska litteraturhistoriens tidigt nedskrivna skildringar av kvinnan som i 

sitt bad blir objekt för en manlig betraktare. 30 Hur Aktaion fann gudinnan Diana ter sig olyckligt, 

om än lite märkligt. Han ”strövade blint omkring” eftersom skogsmarken var för honom okänd. 

I grottan når vandringen sitt slut; där framträder Dianas nakenhet inför honom, varmed han 

infinner sig som iakttagare – vilket Diana vägrar acceptera. Hon förvandlar honom till en hjort 

                                                                                                                                                         
24 LarsOlov Ericsson, ”Introduktionstexter till De apokryfa skrifterna” Bibel 2000 (Stockholm, 1999), s. 1194.  
25 Solfrid Söderlind, ”Moraliska täckmantlar och ohöjda ögonkast” Klädd och oklädd Nationalmuseum 16 februari – 19 maj 
1996 (Helsingborg, 1996), s. 40. 
26 Söderlind, ”Moraliska täckmantlar och ohöjda ögonkast”, s. 41 f. 
27 Söderlind visar på skillnader; ibland framställs Susanna som from (hon höjer sin blick mot himlen) som i 
framställningen hos Schröders Susanna, daterad till 1700-talets första decennier, medan hon under 1800-talet senare 
hälft intar en mer självsäker position i förhållande till de gamla männens utsträckta tafflighet i den danske konstnären 
Laurits Tuxens målning Susanne i badet (1882). 
28 Richard Buxton, Den grekiska mytologins värld (Stockholm, 2007), s. 14. 
29 Hans Hertel (red.), Litteraturens historia 1 Forntiden (Stockholm, 1985), s. 300. 
30 I Pallas bad av Kallimachos nämns denna myt i förbifarten. Enligt McKey är det välkänt att myten om hur Aktaion 
överraskar Diana i sitt bad knappast intar en central plats innan Kallimachos tid (260 f.Kr.), utan får först senare en 
mer framträdande plats. Det är inte helt osannolikt att det var tack vare Kallimachos förtjänst, menar McKey. Mc 
Kay, The poet at play Kallimachos, The Bath Of Pallas (Leiden, 1962), s. 45. 
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och utbrister: ”Fritt förtälje du nu, om du kan, att Diana du skådat utan en tråd på sin kropp!”31 

Även om Aktaion och i förlängningen den osynlige läsaren får en sparsmakad bild av gudinnan 

Dianas kropp för berättelsen fram något som jag menar är centralt för motivet, nämligen hur den 

nakna kvinnokroppen blir till objekt för den manliga blicken – en scen där mannen ser och 

kvinnan blir sedd.32  

         Mot bakgrund av ovanstående motiv kan vi konstatera följande; badet är en urscen för att 

skildra kropp, sexualitet och begär. Flera aspekter tvinnas samman: kvinnan och naturen, 

sexualitet och begär, seendet gällande subjektet som ser och objektet som blir sedd. Badet som 

urscen för kropp och nakenhet, begär och blickar – vilar i det oförutsägbara mötet, eller i det 

ofrivilliga mötet. Oavsett om kvinnan, som i fallet Diana, blir ertappad i sitt bad i en källa i 

urskogen eller som i den bibliska myten om Susanna, i en trädgård, så utgör själva kärnan inom 

motivets ramar att kvinnan mot sin vilja blir föremål för mannens begär. 

    Den numera klassiska definitionen ”Män handlar medan kvinnor framträder” kan stå som 

fond för hur motiven badande kvinnor har återkommit genom konsthistorien.33 Men det finns 

även motbilder som omkullkastar detta resonemang, där mannen blir till objekt för en kvinnlig 

betraktare, eller där kvinnokroppen i sig verkar som en berättelse. 

    Motivet badande kvinnor kretsar enligt min mening kring dessa teman. Det första gäller 

ägandet av blicken, det vill säga vem som ser och vem som blir sedd inom berättelsen. Det andra 

temat gäller kroppen som berättelse, ett utryck som jag har lånat från Eva Adolfsson och Ebba 

Witt-Brattström, där skildringen av kvinnans kropp verkar som en motbild till 1920-1930 talets 

primitivistiska skildringar av kvinnor vid vattnet. 

    Badbilden hos Martinson och Lo-Johansson går att närma sig just utifrån denna utgångspunkt 

där kropparna i sig verkar som en berättelse. Tanken om kroppen som berättelse betraktar Witt-

Brattström som en litterär strategi för att återerövra och omformulera en västerländsk tradition 

där kvinnans erfarenheter av sin kropp placerats i modernismens döda vinkel.34 Vad som är 

intressant med badet är att det bildar en urscen för kroppens berättelse som nödvändigtvis inte 

behöver knytas an till det sexuella begäret. Utöver att kropparna verkar som något som åtrås eller 

någon som åtrår, kan kropparna läsas som tecken ur vilka en livshistoria träder fram. Framför allt 

handlar det om ett skapande subjekt som lämnar sin position som den andre och återerövrar 

                                                 
31 Publius Ovidius Naso, Metamorfoser, övers. Erik Bökman (Stockholm, 2003), s. 89. 
32 Samtidigt sker en växelverkan i diktens perspektiv; precis som Aktaion går från att vara jägare till offer förskjuts 
ägandet av blicken från Aktaion till Diana; han förvandlas till en hjort och hon förblir iakttagaren som rår över sitt 
objekt. Aktaions sista önskan, påpekar Salzman-Mitchell, innan hans egna hundar berövar honom livet är just att vara 
iakttagaren snarare än objektet för andras begär, den som endast blir sedd. (52). För vidare analys av Ovidus 
Metamorfoser och i synnerhet avsnittet om Aktaion se Patricia B Salzman-Mitchell, A Web of fantasies Gaze, Image, and 
Gender in Ovid’s Metamorphoses (Columbus, 2005), s. 46-53. 
33 John Berger, Sätt att se på konst, Övers. Nils Göran Hökby (Värnamo, 1989), s. 47. 
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tolkningsföreträdet. Adolfsson har framför allt fokuserat motivet badande kvinnor kring hur 

fastfrusna traditionella kvinnobilder omformuleras, sätts i rörelse och skapar nya 

meningsinnebörder.  

 

 

5  Presentation av Elsie Johansson samt romanerna Glasfåglarna och Mosippan  
 

I Virginia Woolfs essä Ett eget rum (1928) slår jagberättaren sig ner invid en flod och reflekterar 

kring kvinnors skrivande. Tanken om ett eget rum samt kvinnans ekonomiska oberoende kom att 

få central betydelse för Woolfs antaganden om förutsättningen för kvinnliga författarskap.35 I 

klang med Virginia Woolfs reflektioner i Ett eget rum samt Moa Martinssons sena romandebut vid 

43 års ålder nämner Elsie Johansson ”tidigt giftermål och ett uppslukande liv som maka, mor och 

heltidsanställd” som bidragande orsak till att hon debuterade sent.36 Även om andra vågens 

feminism står som en vattendelare mellan Moa Martinssons romandebut Kvinnor och äppelträd 

(1933) och Elsie Johanssons utgivning av första delen i Nancytrilogin Glasfåglarna (1996) går det 

att se gemensamma drag mellan Martinson och Johansson.37  

    Eftersom tidigare forskning inte är särskilt omfattande har jag valt att avsätta ett 

introduktionskapitel till Elsie Johanssons romaner Glasfåglarna och Mosippan, för att ge läsaren 

möjlighet att lättare orientera sig i min analys. Dessutom står motivet badande kvinnor inte som 

öppningsscen till vare sig Glasfåglarna eller Mosippan varför det kan vara värdefullt att summera en 

bakgrund som leder till de två badmotiven.             

    Johanssons romaner Glasfåglarna och Mosippan är två glödande skildringar av Nancys uppväxt 

och identitetssökande åren 1937 (Glasfåglarna), 1940-41 (Mosippan). Den försämrade 

ekonomiska situationen i byn där familjen bor går att se i ljuset av andra världskrigets förödande 

konsekvenser. Det är ett krig som framförallt gör sig påmint genom radion eller när männen 

kallas ut i landet till poster och familjens försörjningsmöjligheter försvåras. Alla tvingas till 

matransoner och blir varse tågen som fraktar tyskar genom landet. Så skildras kriget som något 

bortom denna värld; en företeelse i periferin av vardagen. Samtidigt som dess hot är ständigt 

närvarande när exempelvis vardagens enkla sysslor avslutas med att mörkläggningsgardinerna 

fästs för fönstret. Men kanske rädslan för kriget framförallt yttrar sig i en fråga; vad kommer ske 

härnäst? Johansson skildrar hur Nancy, trots den pessimistiska tidsandan, vågar blicka framåt. 

Drömmarna om någonting annat, ett liv fullt av möjligheter överskuggas inte helt av kriget. Som 

                                                                                                                                                         
34 Ebba Witt-Brattström, ”Livets egen runsten ”, Vida världen, red. E. Moller Jensen (Höganäs, 1996), s. 358. 
35 Virginia Woolf, A Room of One’s Own (London, 2004). 
36 Annelie Jordahl, Att besegra fru J. En bok om Elsie Johansson (Stockholm, 2006), s. 49. 
37 Elsie Johansson debuterade i 50-års åldern med diktsamlingen Brosan hade en vevgrammofon (1979). 
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obegripligt radiobrus lyckas Nancy bitvis slå ifrån sig rösterna om kriget utanför landets gränser. 

Människorna omkring Nancy är hennes främsta förbindelse med världen, det är de som har 

starkast inverkan på henne. Hon räds inte framtiden, utan ser snarare med förväntan vad som 

eventuellt kan komma att bli möjligt. Korrespondensstudier har öppnat vägar för Nancy som 

hennes systrar aldrig fick chans att vandra. Detta är hon medveten och hon känner sig även tyngd 

över det men starkt målmedveten med ambition att ta tillvara de möjligheter som skänkts henne. 

Inga förväntningar vilar tungt över Nancys axlar, tvärtom måste hon brottas med sina egna och 

andras invändningar inför att hon gör något så överflödigt som att studera. 

    Genom åren har Elsie Johansson mottagit ett flertal litterära priser bland annat Moa Martinson 

priset, Ivar Lo-priset och Stig Dagerman priset.38 Nancytrilogin går att knyta an till 

arbetartraditionen under 1930-talet samtidigt som tidsluckan möjliggör nya perspektiv. I Elsie 

Johanssons Glasfåglarna (1996) finns motivet badande kvinnor som går att läsa i relation till 

Martinson och Lo-Johansson. I uppföljaren Mosippan (1998) finns en scen vid vattnet som går att 

förstå i förhållande till motivet i Glasfåglarna (1996). Skillnaden i förhållande till Martinson och 

Lo-Johansson ligger i att blicken på den unga kvinnan är nu riktad från den unga kvinnan. 

Tidsluckan på drygt 50 år möjliggör således badmotivet skildrat med en annan blick, ett annat 

perspektiv.  
 

Analys 
 

6  Kroppens estetik i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd 
 

I Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd sker en omkullkastning av den klassiska kvinnorollen som 

objekt för den manliga blicken. Det är främst genom kvinnans erfarenheter intrigen fortskrider, 

hon badar och måste sålunda straffas med döden, en dom följd av bybornas hetsjakt. I 

öppningsscenen till romanen får läsaren kliva in sida vid sida med några kvinnor som efter en 

slitsam arbetsdag vill bada sina kroppar. ”Vi går till bykstugan och badar oss” (10), säger de och 

folket på byn håller andan. Tidvis bundna vid det där förskräckligt förfärliga, häpnadsväckande: 

kvinnorna ska bada. Ryktet sprider sig som en löpeld genom socknen och ”det blir en hel 

historia.” (14) 

    ”Vi går till bykstugan och badar oss”, var också Fredrikas svar när mor Sofi tio år tidigare 

förlorat ork och lust att förbereda sig inför födseln. Höskullen får duga, där fick hon sin första, 

nu väntar den femtonde. Fredrikas invändning får verkande kraft och badet blir en 

                                                 
38 Lena Kjersén Edman ”Från postkassörska till författare”, Fler systrar : kvinnliga författare från 1900-tal och 2000-tal 
(Lund, 2004), s. 99. 
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återkommande rutin: ”Varje vecka efter den kvällen, utom den veckan Sofi låg efter sitt femtonde 

barn, så badade de båda kvinnorna i bykstugan. Varje fredag.” (10) 

    Tio år senare deltar nu mor Sofis äldsta dotter vid badet. Hon iakttar sin mors kropp, läser den 

som om den vore en runsten. Till slut kommer orden: ”Var vi så tunga?” Mor Sofis svar lyder: ” - 

Nej, men ni blev för många.” (19) Här öppnar badscenen för alla svårigheter som den nya 

tidsandan stod, till synes, mållös inför. Arthur Lundqvist ord ”[m]odernismen är icke enbart en 

litteraturinställning, den är först och sist en livsinställning”, ljuder som ett frånvarande eko. 39 

Denna paroll definierar den litterära rörelsen primitivismen som utmärks av ”viljan att stå i ett 

”exceptionellt förhållande till livet”. 40  Witt-Brattström kommenterar budskapet i Atlantvind 

(1932) i relation till frånvaron av budskapet riktat till samtidens kvinnliga diktare och författare 

som befinner sig inom en och samma tidsepok. (83 f.)      

    Primitivismen framhöll drömmen om ”driftutlevelse som frigörelsestrategi”, en dröm som i 

Sverige satte frågan om den kvinnliga sexualiteten i centrum under 1930-talet.41 Men vad händer 

när en kvinnlig författare ger sin skildring av ett motiv som främst sysselsatt manliga författare? 

Det är en fråga som bland annat Eva Adolfsson diskuterar i Drömmen om badstranden (1983). Badet 

placeras som ett betydelseladdat symbolfält där kvinnan tar plats och ger utryck för sin berättelse 

vilket kanske verkar paradoxalt eftersom ursprungsmotivet i primitivisternas skildring av kvinnan 

vid vattnet är avindividualiserande. Kanske var det som Adolfsson föreslår, att de kvinnliga 

författarna var tvungna att kliva in i den manliga litteraturens bilder av dem själva för att finna sin 

berättarröst. Det går således att tala om en rekonstruktion av stereotypa kvinnobilder. Första 

steget blir att erövra texten. Andra steget blir att arbeta sig igenom texten. Och slutligen skriva in 

sin berättelse i den litterära offentligheten. Så får positioneringen ”Jag är” först svar i samband 

med frågan ”Vem är jag?”, en grundläggande tanke, som Adolfsson påpekar, i Gilbert och 

Gubars The madwoman in the attic.42 Rörelsen bort från den klassiska kvinnoskildringen vid vattnet 

och införandet av en ny bild inom ramen för samma motiv väljer Adolfsson att betrakta som en 

form av dekonstruktion, en litterär strategi som med andra ord skulle kunna liknas vid att motivet 

rivs ner, möbleras om för att bygga något nytt. Så gav Moa Martinson form åt livsandan såsom 

hon kände den, såsom hon bemästrade den. Förvisso möts läsaren av ett kvinnoporträtt som 

bitvis skimrar. Det är i den unga kvinnans kropp som hoppet om framtiden inkarneras. Och 

liksom i en svepande gest är allt bortglömt, dottern ser sin kropp och njuter väl medveten om 

männens behag: ”Och dottern tiger och badar noga sin unga kropp. Hon vet, hon vet alltför väl 

att nog finns det män som vill se, se och smeka, kyssa och hon glömmer mors ängsel och 

                                                 
39 Artur Lundkvist, Atlantvind (Stockholm, 1932), s. 221. 
40 Witt-Brattström, Moa Martinson, s. 84. 
41 Domellöf, ”Karin Boye och den revolutionära humanismen”, s. 182. 
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bärningsbristor och tvålar sina bröst och axlar med ett lyckligt skimmer i ögonen.” (19) Den unga 

flickan är männens dröm – i detta vilar hennes spirande livskänsla. Badscenen berättar någonting 

mer, någonting annat och kan kanske betraktas som ett försök till dialog eller som ett 

komplement till primitivisternas kvinnobild.  

    Öppningsscenen skildrar sålunda Mor Sofis, Fredrikas och mor Sofis äldsta dotters bad. 

Läsarens ingång till motivets här och nu sker genom romanens första mening ”Ikväll badar mor”, 

men skildringen av badet avbryts av beskrivningar (sidospår) som tecknar mor Sofis 

inbördesrelation med bonden, barnens arbetsbörda, vänskapen mellan mor Sofi och Fredrika 

samt omgivningens eskalerande förtal. Beskrivningarna verkar som sidospår, de återvänder till 

badet eller hänger intimt samman med badet och kan förstås som en rörelse runt själva 

ursprungsmotivet. Om Lo-Johansson ”frossande” gav sig hän åt att utförligt beskriva kvinnornas 

nakna kroppar i Bara en mor, något som jag återkommer till senare, så sker Martinsons skildringar i 

rörelse och i avbrott med historiens nu och då. Kvinnokroppen skildras sålunda som något annat 

än föremål för det sexuella begäret. Så får läsaren något annat utöver den traditionella bilden av 

den badande kvinnan, Martinson går längre i sin skildring. Anblicken av mor Sofis kropp som 

liknade ”en livets egen runsten” där ”[m]agen var ett enda ärr, knut vid knut, ärr vid ärr med 

stora, breda, skimrande strimmor här och där” (18) sker efter att läsaren tagit del av mor Sofis 

historia. Framställningen av kroppen går att läsa, som Adolfsson skriver, som ett socialt landskap 

eller som Witt-Brattström utrycker det – som arkaisk skrift.43 

    När läsaren blir medveten om kvinnans bad, ser kvinnokroppen framför sig, erinras läsaren 

samtidigt av priset för att denna kropp blir synlig. Witt-Brattsröm utrycker det på följande vis; 

”Badet hos primitivisterna konnoterar liv och lust. Här leder det, i slutet av kapitlet, till 

drunkningsdöden”.44 Witt-Brattström föreslår en läsning på metanivå, om den konkreta nivån 

skildrar byns domslut mot de badande kvinnorna kan texten även tolkas som samspelet mellan 

Martinson och kritikerna.45 Närmar vi oss motivet med de badande kvinnorna utifrån det faktum 

att gestaltningen av kvinnornas kroppar hänger intimt samman med sidospåren av Mor Sofis och 

Fredrikas bakgrund, deras livsvillkor, får motivet ytterligare en mångtydig dimension. Martinsons 

gestaltning av badande kvinnor trängs på samma arena av oräkneliga framställningar av badande 

kvinnor med den skillnaden att Martinson framställer motivet i nytt ljus. Rörelsen kring 

ursprungsmotivet sker genom att vi/läsaren förs tillbaka till romanens första mening ”Ikväll 

badar mor”, (14) eller ”-vi går till bykstugan och badar oss, sade Fredrika, och så började det”, 

(8), ”Vi går till bykstugan och badar oss” (10), ”Mor Sofi badar var vecka”, (12) Det är fredag, 

                                                                                                                                                         
42 Adolfsson, ”Drömmen om badstranden”, s. 207. 
43 Adolfsson ”Drömmen om badstranden”, s. 216. Witt - Brattström, ”Livets egen runsten”, s. 358.  
44 Witt-Brattström, Moa Martinson, s. 142. 
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mor Sofi badar” (16). Ansatsen ”Ikväll badar mor” avbryts sålunda flera gånger innan skildringen 

av badet äger rum. Genom att vrida fokus från gestaltningen av den nakna kvinnokroppen till 

avledande sidospår bryts objektifieringen av kvinnan. Scenen av de badande kvinnorna sker 

sålunda i en växelverkan med hur omgivningen tränger sig på, lägger sig i. Den osynlige läsaren 

eller den implicite betraktaren får del av kvinnornas livsvillkor. Rummet i bykstugan som 

kvinnorna skapar går enligt Witt-Brattström att betrakta som ett ”fridlyst eget rum”, där badar 

kvinnorna trots omvärldens förtal.46 Dörren går sålunda att betrakta som stängd för omvärlden, 

samtidigt som vetenskapen om kvinnornas bad sätter bygden i rörelse. Om Maria överskrider sitt 

rum och badar utanför hemmets sfär inom räckhåll för omgivningens blickar i Lo-Johanssons 

Bara en mor så skapar kvinnorna i Kvinnor och äppelträd ett privat rum. Tanken om att Martinson 

skapar ett eget rum kan kopplas till diskursen om ”privat/offentligt” – vad är det privata om inte 

ett eget rum, samtidigt är ett ”eget rum” en naturlig plattform för det offentliga samtalet samt 

skrivandet – där finns viljan, makten och framför allt möjligheten till att diskutera och 

genomdriva förändringar. Som jag tidigare nämnde skildras inte kvinnornas bad som en sluten 

enhet, utan snarare i linje med omgivningens motstånd inför att kvinnorna skapar ett eget rum. 

Öppningsscenen, som tecknar motivet med de badande kvinnorna i uppbrott med historiens här 

och nu, går sålunda att läsa symboliskt; kvinnans bad sker aldrig oberoende av omgivningens 

blickar och förtal och kan sålunda inte skildras som något sammanhängande, enskilt. Uppbrottet 

med handlingens här och nu går att läsa som motstånd inför att kvinnorna blir föremål för 

omgivningens hetsjakt, kvinnornas försök att skapa ett eget rum motarbetas så hårt att mor Sofi 

drivs till döden – form och innehåll bildar här en sluten enhet. 

 

 

7  Kvinnokroppen blottad till allmän beskådan – badet i Bara en mor 
  

I ett flertal skildringar sprungna ur 30-talet, i synnerhet skrivna av de fem unga träder ”Kvinnan” 

fram som fyller funktionen av att vara tilldragande, lockande och upphöjd till något bortom det 

rationaliserade samhället.47 Men det finns också en annan bild hos Moa Martinson och Ivar Lo-

Johansson, kvinnan som badar trots omgivningens förmanande blickar. Hon får inte, det är fel, 

men hon badar ändå. Är dessa till synes skilda bilder förenliga med varandra? Eller annorlunda 

                                                                                                                                                         
45 Witt-Brattström, Moa Martinson, s. 143 f. 
46 Witt-Brattström, Moa Martinson, s. 144. 
47 Se exempelvis Arthur Lundqvists dikt ”Fattig Kärlek”  Fem unga (Stockholm, 1929), s. 76, alternativt Harry 
Martinsons dikter ”Skönhet” samt ”Bild av en moder” Nomad (Stockholm, 1931), s. 107, 120. För kommentarer 
gällande kvinnan som urmoder hos de fem unga se Holm (1974), s. 156, Adolfsson (1983), s. 209, Witt-Brattström 
(1988), s. 198, se även Nilsson (2003), som placerar idén om moderskapet och modernitet i en historisk kontext s. 
197 ff.  



 17

utryckt går dessa bilder att förstå som två sidor av samma mynt mot bakgrund av 

moderniseringensprocessen?  

    I Sergej Lutsjisjkins målningar som Holm diskuterar i Harry Martinson Myter Målningar Motiv står 

kvinnan i kontrast till fabriken; hon är ”ett med sin natur”, hon blir objektet som vänder blicken 

bort från fabriken. I målningen ”Jag älskar livet” är kvinnan i sin nakenhet strikt avskild från 

arbetet, fabriken och röken som väller ur skorstenen.48 Naturen som del av kvinnan eller kvinnan 

som del av naturen vittnar om en nostalgisk längtan.49 I inledningsscenen till Lo-Johanssons Bara 

en mor vävs dessa bilder samman, omformuleras och skapar nya tolkningsmöjligheter. Marias bad 

går i linje med Lutsjisjkins målningar att betrakta som en kontrastverkan mellan det rationaliserade 

arbetet samt objektet som hon själv utgör som badande kvinna inför omgivningens blickar. 

Samtidigt befinner hon sig endast i periferin: om kvinnorna på Lutsjisjkins målningar tornar 

förföriskt i förgrunden av en fabrik sker Marias bad på distans. 

 
Det var en het slåtterdag, då Maria gick undan vid middagsrasten, valde ut åt sig en plats på den flata stranden 

till insjön, klädde av sig och badade. Alla kunde se det, fast på långt håll, så att de likväl ingenting kunde se 

riktigt. 

- Vart tog Maria vägen? 

- Det vet en väl vart flickor går, sade männen på åkern. 

- Vart rände hon i väg? 

- Tänk, det visste du! Det visste du ändå inte! 

    De visste det inte. Hon hade tigande gått mot en tät ekdunge och försvunnit i den. Efter en stund steg Maria 

avklädd ut på stranden. Hon syntes gruva sig för vattnet. Så hukade hon ihop sig. Vattenringarna vidgade sig över en 

stor del av den lugna sjöns yta. Men ingen hann förstone fatta, vad som verkligen hänt. Någon trodde att hon 

ville dränka sig – då var Maria åter uppe! Hon torkade och klädde sig hastigt. Hon gick tillbaka till sitt arbete. 

(min kurs) 50 

 

Liksom Holmgren har påpekat lämnar beskrivningen av Marias bad mycket till läsarens fantasi.51 

Kroppen är inte skildrad i syfte att behaga och går således inte att förstå i linje med kvinnobilden i 

Lutsjisjkins målningar som en klassisk skildring av kvinnan bortom modernitetens lagar. Samtidigt 

väljer Lo-Johansson att placera badet i anslutning till en arbetsrast, arbetet blir den plats från vilken 

                                                 
48 Holm, Harry Martinson, s. 159. Se bild 28, s. 192 f. 
49 Den primitivistiska kvinnobilden kan förstås mot bakgrund av diskursen där ” Kvinnan” representerar 
föreställningar om en svunnen tid, hon förkroppsligar traditionen, inkarnerar naturen och som bland annat 
Adolfsson påpekar - hon tecknas likt en ”urmoder”. För vidare analys av kvinnans roll i (den manliga) moderniteten, 
i synnerhet idén om kvinnan som något bortom det moderna projektet, se Felski The gender of modernity (London, 
1995), s. 35-56, Björk Sireners sång (Stockholm, 2002), s. 19-64 samt Berman Allt som är fast förflyktigas, övers. Gunnar 
Sandin (Lund, 2001), s. 35-82. 
50 Ivar Lo-Johansson, Bara en mor (Stockholm, 1939), s. 6. Sidhänvisningar ges fortsättningsvis i den löpande texten. 
 
51 Holmgren, Ivar Lo-Johansson, s. 161. 
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blicken riktas mot kvinnan. Vad som är intressant i Lo-Johanssons skildring är att kvinnan själv 

deltagit i arbetet, under rasten går hon och badar. ”Hon syntes gruva sig för vattnet” ger en glimt 

av en viss tvekan, som om hon vet att det är fel.  

    Som vattenringarna spreds över sjöns lugna yta sprids ryktet om Marias bad över godset. 

Numera blir öknamnet Rya-Rya hennes regelbundna tilltalsnamn. Badet står som fond för en 

ambivalent syn på kroppslighet, begär och sexualitet.  

 
Det var som om den kyska Rya-Rya tillhört alla männen efter detta bad. De vassaste tungorna hade redan 

uttalat en fras, som snart visade sig vara bevingad, den att ”Rya-Rya hade badat tillsammans med alla statarna 

en dag, när de hade tråkigt.” (Bara en mor 7) 

 

Utöver att Maria blir föremål för omgivningens förtal får hennes bad som följd att hon i folkmun 

betraktas som allas Maria. Hon utestängs från den sociala gemenskapen och blir alltmer isolerad. 

Över föräldrarnas hus vilar en skam. Maria, allmängods för alla, även kallad Rya-Rya, blir trots 

omgivningens domslut omhuldad med förtjusta ordalag. Gubben Eniel, som för övrigt aldrig 

varit gift, strör fyndiga kommentarer kring Marias gestalt: ”- Sen jag såg Rya lell, har jag aldrig sett 

nån kvinna ta sig så bra ut.” (7) När Maria befinner sig inom hörhåll får ordalagen däremot en 

annan ton: ”- Nog är det så gott som säkert att fästmannen hennes drar sig efter det här, det finns 

gott om flickor som har sitt goda rykte kvar. Inte vill han hålla ihop med en sån, som är en 

allmänning, inte… Jag säjer er, pojkar, pass på här!” (11) 

    Pass på här bjuder implicit på tolkningen att när kvinnans kropp blottas till allmän beskådan 

eller ertappas naken på en badstrand, blir hon i samma stund en ägodel för den manliga blicken, en 

allmän förväntan att hennes kropp finns till för alla. Även om nakenheten/exponeringen av 

kvinnokroppen sker i samband med ett enskilt bad och även om det sker inom ett avstånd som 

Lo-Johansson fastställer: ”Alla kunde se det, fast på långt håll, så att de likväl ingenting kunde se 

riktigt.” (6) Ordet allmänning definieras för övrigt av Nationalencyklopedin på följande vis: 

”Allmänning, ett av flera jordägare gemensamt ägt, ostyckat jordområde.” Seendet förknippas 

sålunda i det här avseendet med ägandet; att se en naken kvinna är detsamma som att äga hennes 

kropp. I samma ögonblick som hennes kropp blir till allmänt beskådande förvrids namnet Maria 

till Rya-Rya - ett drastisk perspektivskifte där den högaktande blicken mot ikonen Maria sänks 

ned till marken, blicken fylls av förakt: ”Från och med nu kallades hon regelbundet Rya-Rya. Det 

lät som om hon hade varit en matta åt alla att trampa på.”(6) 
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7.1  I betraktarens öga  
 

Kroppar, som icke under åratal öppet blottats för sol och vind och hav, trängde ut i havet. (Bara en mor 23) 

 

Vad som gör Ivar Lo-Johansson till realist, skriver Ola Holmgren, är den vikt han fäster vid 

blickarnas betydelse: ”Han lär oss att det framför allt är i ögonkast och blickar, som de 

mellanmänskliga relationerna definieras som avund och skam, förakt och beundran, misstro och 

lättrogenhet”. 52 Kanske blickarnas betydelse framförallt illustreras i kapitlet som följer efter Marias 

ödesdigra bad. Efter en het arbetsdag i solen har männen åkt hem, kvar blir kvinnorna som 

förväntas ordna det sista innan oxarna fastspäns för hemfärd. Det är Siskan som tar till orda: ” – 

Nu gör jag som Rya-Rya! Som Rya-Rya gjorde – gör jag!” (18) Kvinnorna bestämmer sig för att 

bada. Snabbt blir gruppen indelad i ett blickspel. De yngre kvinnorna sneglar nyfiket på de äldre, 

och de äldre kvinnorna synar de yngre.  

 
De äldre kvinnorna fäste blickarna vid henne. De granskade henne närgånget som om de sökt utforska, om hon 

haft någon hemlighet fördold för dem. 

    ”Det är en förbannelse att vara kvinna”, sade blickarna, som strax därefter sänktes och blev direkt prejande. 

Var det någon mening i det? De tålde inte jämförelsen. Granskningen utföll inte deras belåtenhet. ”Det är en 

förbannelse att vara kvinna…”(Bara en mor 21)  

 

Den dömande blicken följs inte av avsmak, tvärtom är det just det tilltalande hos kvinnan som blir 

en förbannelse. Så skildrar Lo-Johansson hur kroppen blir, precis som i Martinsons Kvinnor och 

äppelträd, en talande runsten.53 Det man ser är det som berättar. Kroppen blir således en berättelse 

utan ord, det är i kroppens linjer, i omgivningens ömsom gillande ömsom dömande blickar som 

kroppens berättelse äger rum. Lo-Johansson koncentrerar badmotivet kring kontrastverkan 

kvinnorna emellan. Kroppens form är avhängig livets erfarenheter, det ena förutsätter det andra. 

De yngre kvinnorna med sina ännu icke ödesmärkta kroppar ställs i motsatsförhållande till de äldre 

kvinnorna. 

                                                 
52 Holmgren, Ivar Lo-Johansson, s. 164. 
53 I Moa Martinssons Kvinnor och äppelträd beskrivs mor Sofis kropp som ”livets egen runsten”, en bild som Witt-
Brattström betraktar i sin avhandling Moa Martinson – skrift och drift i trettiotalet som romanens viktigaste metafor för 
den av barnafödslar ärrade moderskroppen s. 79. 
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De slöt sig samman och kastade näsvisa blickar på de unga. I tankarna sysselsatte de sig med frågor: Hade 

Bertha med de valnötsbruna ögonen haft många män? Hade Mathilda? Gärda – nej. Men den frispråkiga Bertha 

hade säkert haft flera. Tog man för gott bara hälften av alla rykten, som löpte… Hon hade lärt sig att säga helt 

fräckt, att om dagen var herrgårns, så var natten hennes… 

    ”Också de unga får en gång sitt!” tänkte de utsläpade kvinnorna. De blev genast modigare. ”Också de får en 

gång de uttänjda brösten, den tunga gången, den där tyngden i linjen vid midjan. De får allt det, som vi äldre 

har. Det är inte mer rätt åt dem, för resten…” De unga krympte ihop försvarslösa inför blickarna och skämdes 

för dem.” (Bara en mor 22) 

 

”Att en gång få sitt” leder tanken till att den unga kvinnans njutning får sina konsekvenser, 

konsekvenser som de äldre kvinnorna bär erfarenheter av. När Lo-Johansson gör ”snedsteget” att 

beskriva Maria sensuell eftersom hon likt många andra sensuella kvinnor gick med lätt inåtvinklade 

fötter menar Holmgren att det är tydligt att det är fråga om en manlig berättare.54  

    Frågan huruvida det är en manlig författare eller kvinnlig författare leder tanken till 

berättarperspektiv. Vad som utmärker ett manligt liksom kvinnligt berättarperspektiv omöjliggörs 

av insikten om att berättelsen inte kan eller låter sig reduceras till kategorier om ”manligt” och 

”kvinnligt”. Samtidigt är det intressant att belysa denna aspekt mot bakgrund av blickspelet 

kvinnorna emellan; för vilka står de skildrade kvinnornas kroppar till svars inför när de följs åt 

längs strandkanten: författaren och läsaren eller karaktärerna som badscenen rymmer? Annorlunda 

utryckt: går utbytet av blickar mellan kvinnorna inom berättelsen att analysera analogt med blicken, 

berättarperspektivet, ur vilken berättelsen mynnar ur? Tanken om berättelsens dubbla seende, dels 

blickspelet mellan karaktärerna inom berättelsen där blicken bekräftar den andre, dels perspektivet 

ur vilken berättelsen träder fram bildar en betydelsefull ram för hur motivet med de badande 

kvinnorna skiftar hos Lo-Johansson och Martinson. Holmgren påpekar ett perspektivskifte i 

skildringarna av kvinnornas gemensamma bad, om gestaltningen av Marias enskilda bad inbjuder 

till en ytterst sparsmakad bild, så fullständigt ”frossar” författaren i detaljer kring skildringen av 

kvinnornas gemensamma bad.55 Kvinnorna ser på varandra med förakt, de unga kvinnorna undrar 

hur i allsin dar de äldre kan tillfredställa sina män, med putande kroppar märkta av bärningsbrister: 

”De unga såg förhoppningsfullt ned på sig själva, medan de tänkte på mödrarna. Hur kunde 

någonsin män – deras fäder – ha älskat dessa kvinnor? Hur kunde de ha sett ut på den tiden, då de 

själva var små?” (22) 

    Kanske uppdelning kvinnorna emellan starkare än något annat avslöjar en manlig berättare? 

Nilson visar i sin avhandling hur Lo-Johansson på olika sätt skiljer sig från primitivisternas ibland 

slentrianmässiga kvinnoskildringar. Utöver att Lo-Johanssons kvinnoporträtt finns välförankrade i 

                                                 
54 Holmgren, Ivar Lo-Johansson, s. 162. 
55 Ibid. s. 160. 
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en realistiskt ursprungsmiljö lyfter Nilsson fram kontrastverkan kvinnorna emellan som 

genomgående i Bara en mor, en kontrastverkan som han menar även finns skildrad i Martinsons 

Kvinnor och äppelträd. 56 Det handlar således om en ung, frisk och skön kvinnokropp som står i 

motsatsförhållande till en äldre sliten ”som präglades av många barnsängar och hårt arbete – en 

verklighet som primitivisterna var föga intresserade av.”57 

    Visserligen finns det, som Nilsson påpekar, en polarisering mellan den yngre kvinnan och den 

äldre i Kvinnor och äppelträd samt Bara en mor men det handlar om olika gestaltningar kvinnorna 

emellan. I Martinsons Kvinnor och äppelträd handlar det snarare om ungdomlig naivitet kontra den 

äldre kvinnans livsvisdom, dels i form av fysiska spår skrivna på den egna kroppen, dels i hennes 

egna uttalanden: ”- Nej, men ni blev för många”. (19) I Lo-Johanssons Bara en mor är det snarare 

en fråga om bitterhet när de gamla kvinnorna jämför sina kroppar med den yngre kvinnan. De 

äldre kvinnorna tänker näsvist att de yngre kommer att falla på sin lott, tids nog. Och 

”Ungkvinnorna” kontrasteras spefullt mot mödrarna. Det är med motvilja de äldre kvinnorna rör 

sig ut mot vattnet: ”De liknar en hjord mammutar på väg ut i havet”(23) medan de yngre springer 

”lekande lätt” förbi: 

 
Då trängde ungflickorna sig äntligen fram, nu var deras stund kommen. De hade väntat i det längsta för att få 

vara endast åskådare. De sprang lekande lätt förbi de äldre. Nu var de säkra på, att de vågade, och de sprang 

lekande lätt i skummet. Deras ryggar lyste som vita tavlor, armarna höll de utsträckta i luften, de ristade sönder 

den lugna sjöytan med sina ben. (Bara en mor 24) 

 

Om de yngre kvinnorna famnar havet eller ”lät sig tagas av havet”(24) så viker havet lekfullt undan 

kvinnorna som är äldre (23). De äldre kvinnorna tillskrivs allt som är tungt, deras kroppar är tunga, 

deras tankar tungsinta. Ungflickorna växer av att se de äldre kvinnorna, väl medvetna om deras 

försprång. Det finns dock en ambivalens inför den egna kroppsligheten som om den sköna 

kroppen vore syndig: ”Även de unga kvinnorna skämdes på något sätt, fastän de kände 

överlägsenheten, som bestod i deras ungdom. De framhävde sig ännu mera, sköt fram höfterna 

för att de skulle synas, kurade med axlarna, så att det skulle ses.” (21) Ett liknande resonemang 

förs fram i anknytning till Marias bad:  

 
     

                                                 
56 Nilsson, Den moderne Ivar Lo-Johansson, s. 211. 
57 Ibid. 
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När döttrarna hunnit bli tolv år, var det lika ömtåligt, ifall de skulle klä av sig och bada. De hade då lärt att 

iaktta samma försiktighet som mödrarna tidigare lärt sig av sina mödrar. 

    Förhållandet hade sin grund inte i den bristande hygienen, utan i den stränga moralen, ty kroppen var syndig, 

så snart man inte för godsets räkning arbetade med den. (Bara en mor 5) 
 

Skammen bottnar inte i tvivel, som i fallet med de äldre kvinnorna, inför den egna kroppen, 

skammen är snarare ett utryck inför följden av att vara i en skön kropp – skammen i att vara 

eftertraktad. 

 

 

7.2  Maria som den nya kvinnan  
 

Flera forskare är ense om att den nya, mer ”frigjorda” kvinnan i 20-talets Sverige bottnar i kriget, 

urbaniseringen, kvinnofrigörelsen, det kvinnliga lönearbetet och den frambrytande 

psykoanalysen.58 Diskursen om den nya kvinnan under 1880-talet, influerad av tänkare som Ellen 

Key aktualiserades under mellankrigstidens Sverige.59 Dessa författare ansågs som viktiga 

förebilder för den nya kvinnan men, som Domellöf påpekar, om det första moderna 

genombrottet präglades av en abstrakt livs- och världsbild så intog den andra fasen ett mer 

konkret förhållningssätt till maktpolitiska frågor. Vad som skiljer 1930-talet från 1880-talets 

diskurs om den nya kvinnan är rösträtten, kvinnornas ökade inträde på arbetsmarknaden samt 

den enskilda individens ökade självständighet.60  

    I mellankrigslitteraturen var begäret ett centralt tema, dels sexualitetens avigsidor, dels 

uppmärksammades att den kvinna som lyssnar till sin kropp blir bestraffad.61 Sexualmoralen 

omformulerades samt synen på äktenskapet som social konvention.62 Om 1880-talets ”sexuella 

frihetssträvanden” vilade på, som Stolpe skriver, en kulturell norm där kärleken betraktades ”som 

medel för skapandet av en – kulturellt sätt – högre människotyp”, kom den nya sexualmoralen 

under 1930-talet att omförhandlas till ”en lustbetonad livsfunktion” vars främsta mål var 

tillfredställelse av människans njutningskrav.63  

    Om vi ser motivet badande kvinnor i Bara en mor mot bakgrund av denna kontext går det enligt 

min mening att se spår av 1930-talets diskussioner kring en ny sexualmoral. Den psykoanalytiska 

                                                 
58 Margaretha Fahlgren, Yvonne Hirdman, Ebba Witt-Brattström,  ”Erotik, etik och emancipation”, Vida världen, red. 
E. Moller Jensen (Höganäs, 1996), s. 375. 
59 Ibid. s. 373 ff.  
60 Domellöf, ”Karin Boye och den revolutionära humanismen”, Kulturradikalismen, s. 172. 
61 Anne-Marie Mai, ”Begärets retorik” Vida världen, red. E. Moller Jensen (Höganäs, 1996), s. 333. Se även Ebba 
Witt-Brattström, ”Begäret på landsbygden”, s. 392 ff. 
62 Stolpe, Livsdyrkare, s. 34. 
63 Ibid. s. 33. 
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idén om människan som driftvarelse medger ett mer sakligt, vetenskapligt förhållningssätt till 

sexualiteten.64 I gränslandet mellan det nya urbaniserade samhället och det traditionella 

agrarsamhället går badet att läsa som en bild för konflikten mellan kulturradikalernas kamp för en 

friare sexualuppfattning i förhållande till den kristna tradition som förespråkade en asketisk syn 

på kroppen och sexualiteten. Faktum är att nakenhet är starkt förknippat med tabun i Martinsons 

och Lo-Johanssons skildringar av statarnas värld. I motivet hos Lo-Johansson är det tydligt hur 

badet verkar som uppror, som kvinnans kamp för rätten till sin egen kropp – men också, som jag 

senare kommer visa, hur detta uppror känner sitt pris. 

    Kvinnornas röster om Marias bad går att likna vid en kvinnokör, de ifrågasätter 

nödvändigheten att bada just där just då men när Gubben Eniels makar sig tillrätta i ledet efter 

kvinnornas kommentarer blir hans spetsfyndigheter genast föremål för kvinnornas irritation:  

 
- Vad hade hon gjort då, som är så farligt? Frågade Anna Häger. 

- hon har badat, vetja… Gubben stod fullkomligt överrumplad. Han var icke beredd att svara på en så självklar 

sak. Han hade inte ens hunnit upptäcka den kvicka kvinnomanövern. 

- Var det allt? 

- Hon kunde ju ha gått avskilt, sade Eniel osäkert. 

- Hon gjorde det ju! 

- Hon hade inte behövt ställa sig där, där alla såg det. 

- Vasa?” (Bara en mor 8 f.) 

 

Tillsammans bildar kvinnornas röster något hotfullt som Eniel inte vill kännas vid: 

”Nu var Eniel, männens representant, det enda, ovärdiga offret”. (9) Han drar sig 

undan och söker gemenskap bland hjonpojkarna och männen: ”[…] där han alltid 

kunde vara säker på att få ett öra.” (11)  

    Parallellt invid gubben Eniels ömsom upphöjande av Maria som bygdens primadonna, ömsom 

förtal av henne genom den föraktfulla benämningen Rya-Rya, löper ett tydligt berättarpatos inför 

orättvisan kring Marias ödé:  

 
Hon hade drömt om sin kommande kvinnolycka och sin insats som kvinna. Här hade hon som 

konfirmationsflicka gått ensam med tanken på den första kärleken. Hon hade drömt att hon skulle gifta sig med 

den hon tyckte om. I att få hem och barn såg hon Paradis port öppna sig. (Bara en mor 11 f.) 

 

Maria är berättelsens hjältinna, oskuldsfull i all sin kyskhet, som till följd av att hon doppar sig i 

insjön inom räckhåll för arbetarnas blickar blir inspärrad som föremål för ”flockens” hetsjakt. 

                                                 
64 Nolin, ”Den nya sakligheten”, Kulturradikalismen, s. 97. 
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Badet formar hennes framtid, hon får inte den man som hon önskar sig utan måste nöja sig med 

en annan. Skildringen av Maria innan badet är intressant eftersom den förmedlar en jungfrulig 

bild av en ren kvinna, en anständig kvinna; hon som bara ville bli gift och vara en god hustru. 

Framställningen av Maria ekar bekant, det är ikonen jungfru Maria som träder fram. Maria är 

oskuldsfull – hon är den rena som om hon inte blivit ertappad i sitt bad skulle levt ett gott liv. 

Hem, barn är för henne likt paradisets port, en port som stängs i samma andetag som hon gör, 

det hon vill göra – badet bildar den urscen där Maria lyssnar till sin kropp men när hon handlar 

enligt den fria viljan så måste hon också bestraffas. Om vi läser badet som symbol för kvinnans 

begär att lyssna till sin kropp finns en intressant motsättning skildrad hos Lo-Johansson mellan 

badet och moderskapet eftersom konsekvensen av Marias bad blir att omgivningen avskiljer 

henne från moderskapet. Plötsligt är hon inte längre ”En mans kvinna” utan ”Allas Maria”. 

Analogt med Witt-Brattströms definition av den kvinnliga primitivismen, där kvinnan som följd 

av att hon lyssnar till sin kropp bli bestraffad, straffas Maria som följd av att hon bejakar sin 

kropps önskan och badar. 65  

    Oavsett om Lo-Johansson valde att arbeta med jungfru och hora komplexet som medveten 

litterär strategi öppnar denna kontrastverkan för en intressant ingång till texten. Bilden av den 

unga kvinnan bildar det nav kring vilken blicken kretsar. Motivet utgörs av en ung skönhet som 

under årens gång förvanskas och förvisas till skuggan av omgivningens blickar.  

 
Det finns kvinnor på landet, kvinnor med mjukt hår, fasta höfter, vacker kropp, kvinnor som man inte förstår 

fortsätter vara kvinnor på landet. De rör sig på ett särskilt sätt. Andra ser på dem med avund och beundran. I 

skoltiden har de haft dyrkare. I konfirmationsåldern har de haft friare. I en stad skulle de ha gjort ett gott val, 

gift sig till ett bekvämt liv med kaffe på sängen om mornarna. Men på landet stiger de som alla andra upp 

klockan fyra efter en obekväm natt, ibland efter obekväm kärlek. De går till mjölkningen i godsladugården. De 

gifter sig av en slump med någon tafatt pojke, och före sina trettio år har de glömt, då vaggan länge gått 

entonigt i någon liten stuga i åkern, att de en gång beundrats och omtalats som de vackraste i flocken av 

kvinnor på en viss trakt, ja, ofta i hela socknen. (Bara en mor 10) 

 

Återigen bildar den unga, sköna kvinnans öde en dyster elegi över alla möjligheter som gick 

förlorade. Om texten utifrån denna utgångspunkt ställs mot Moa Martinsons badscen i Kvinnor och 

äppelträd uppstår intressanta brytpunkter. I öppningsscenen till Kvinnor och äppelträd skimrar den 

unga flickans ögon inför att hon står på tröskeln till det liv som orsakat modern bärningsbrister. 

                                                 
65 Sensmoralen kring den kvinnliga primitivistiska romanen lyder; om kvinnan lyssnar till sin kropp måste hon 
sålunda bestraffas. Talande för de mångfasetterade skildringarna är att sexualdriften finns väl förankrad i en realistisk 
skildrad ursprungsmiljö. Witt-Brattströms analys tar avstamp i författarskap som Hildur Dixelius, Gurli Hertzman-
Ericson, Getrud Lilja, Berit Spong samt Lilja Browallius. Ebba Witt-Brattström, ”Begäret på landsbygden”, Vida 
världen, red. E. Moller Jensen (Höganäs, 1996), s. 392 ff. 
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Längtan efter njutning och lust gör att den unga flickan snabbt glömmer: ”Hon vet, hon vet 

alltför väl att nog finns det män som vill se, se och smeka, kyssa, och hon glömmer mors ängsel 

och bärningsbristor och tvålar sina bröst och axlar med ett lyckligt skimmer i ögonen.” (19) 

Bilden av den unga kvinnans sexualitet är här en annan, hon står inte som passivt offer inför en 

tafatt pojkes erövring. Omgivningens reaktion vid åsynen av Marias kropp står i 

motsatsförhållande till bilden av den oskuldsfulla Maria och kanske är det just därför hon 

framställs så oskuldsfull – för att uppnå en kontrastverkan mellan subjektet Maria samt 

omgivningens förtal tonas Marias sexualitet ned. Intet ont anandes stiger hon ner i vattnet och 

hennes namn Maria förvandlas i samma andetag till Rya-Rya likt ”en matta åt alla att trampa på”. 

Holmgren vill å andra sidan understryka att Maria i Lo-Johanssons Bara en mor inte är offer som 

människa utan snarare är att betrakta som offer för sociala omständigheter.66 Dualismen 

natur/kultur är enligt Holmgren talande för skillnaden mellan de skilda baden i Bara en mor; om 

Maria gör vad som är förenligt med sin natur har kvinnorna ”fjärmat sig från den natur, som Rya-

Rya upplever omedelbart och direkt”.67 Istället för att läsa Marias bad som en bild för att hon gör 

vad som är förenligt med sin natur vill jag fokusera hur de enskilda individerna (Maria) straffas 

för en kulturell föreställning, och hur kvinnorna som följd därav väljer att gå (nakna) tillsammans 

(i grupp) – som ett politiskt ställningstagande, ett uppror. 

    Som jag tidigare nämnde finns en ambivalens skildrad inför Marias bad bland kvinnorna, en 

ambivalens som kulminerar i samband med att kvinnorna kollektivt väljer att göra det som Maria 

ensam fick bära skuld för. Om Marias bad genererar upprörda reaktioner på den offentliga 

arenan, sker kvinnornas gemensamma bad utan männens vetskap, väl avskilt från den manliga 

blicken. 

 
Den eftermiddagen badade kvinnorna vid ”ängarna”. I flock gick de ned till stranden. Oxarnas tunga, 

rinnande ögon betraktade dem. Tillsammans sökte kvinnorna ut det grundaste vattnet, där stranden på ett 

ställe var lågslutt. I flock såg de ut mot det soldisiga havet, som de mötte som en främling. (Bara en mor 19) 

 

Kvinnor som träder fram i ”flock” anspelar tydligt på att förutsättningen för badet är att det sker 

kollektivt. Så länge alla blir en del av badet kan ingen komma och anklaga kvinnorna efteråt. Havet 

som någonting hotfullt oberäkneligt förstärks av vetenskapen om Marias öde som följer 

kvinnorna med en viss tvekan. Därav är det med noggrann vaksamhet som ledarkvinnan Emili 

håller samman gruppen när mor Alm drar sig tillbaka: ”- Ta hit henne! sade också Emili bestämt. 

Ingen ska slippa undan nu och efteråt kunna komma och säga någonting…” (20) Även i samtalet 
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med gubben Eniel liknas kvinnorna vid en flock som obehärskat brusar upp utan vare sig 

kontroll eller riktlinje: ”De berusade sig av att gå fram i flock, i massa kände de sig starka.”(9) 

Sedan tilläggs i förbifarten, som en hastig försäkran, att kvinnorna i sitt tumult endast vill uppror 

och panik, det handlar således inte om en saklig önskan till förändring.  

    Kvinnorna skildrade som förtätad massa eller del av en större flock går att läsa analogt med 

ryktesspridningen om Maria. Det sker okontrollerat, utan eftertanke eller resonlighet. Det tycks 

som om badet är att likna vid ett uppror – att lyssna till sin kropp trots hotet om att kvinnans rykte 

går förlorat. Badet är få förunnat: ingen tillåts ge sig hän, glida ner i vattnet – ingen badar ostraffat. 

Ambivalensen inför Rya-Ryas bad speglar en kontrast mellan å ena sidan avståndstagandet inför 

Marias val att bada enskilt inom räckhåll för omgivningen blickar å andra sidan samvetet inför 

konsekvensen av vad ryktesspridningarna har orsakat henne: ” – Rya-Rya fick inte vara med om 

det här” sade plötsligt Anna Häger. Hon skallrade tänder och trädde armarna fel i linnet. Hon har 

förlorat fästmannen sin. Har ni hört det?” (25) 

   Holmgren belyser hur männen samt kvinnorna tilldelas skilda sfärer i Bara en mor ; 

”[u]ppdelningen i mansvärld och kvinnovärld är i det närmaste total i Bara en mor. Sysslor, 

erfarenheter och känsloliv är så till den grad könsbestämda att män och kvinnor framstår som 

främlingar för varandra. Kvinnor mjölkar kor och män tyglar hästar. Kvinnorna håller sig 

inomhus med sitt hushållsarbete, medan männen för sin del är ute på ägorna. Alla är könets 

fångar, och det är egentligen bara berättaren som rör sig fritt mellan könsgränserna.”68 Det är en 

intressant iakttagelse som jag menar fördjupar förståelsen av badmotivet i Bara en mor. Marias 

kropp befinner sig i skärningspunkten mellan det privata och det offentliga – ögonblicket då 

Marias kropp blir till objekt för allmän beskådan överskrider hon gränsen för vad hemmet, 

familjen, den privata sfären tillåter henne att vara. Hon krossar den barriär som strängt hänvisar 

den nakna kvinnokroppen till det privata rummet, men det är inte en rörelse i traditionell mening 

där den borgliga kvinnan under sekelskiftet, i uppbrott från den privata sfären, träder ut i 

offentligheten.    

    Maria arbetar – det är under middagsrasten som hon väljer att gå ut i vattnet. Vad som är 

anmärkningsvärt i Marias bad är att hon badar inom räckhåll för omgivningens blickar. Hennes 

kropp blir till allmänt beskådande – en bild av den exponerade kvinnokroppen, en bekant bild i 

vår numera överdimensionerade mediastereotyp; kvinnan vid vattnet, i vattnet – överallt omges vi 

av henne i tidningar, på reklampelare, i filmer osv. Vi bör stanna upp för ett ögonblick och fråga 

oss vad som händer när Marias nakna kropp som följd av att hon badar blir synlig för 

allmänheten. I samma ögonblick som omgivningen kan betrakta Marias nakna kropp fråntas hon 
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sin heder som om hon vore ett ting på marknaden, om än ett eftertraktat ting, så utbytbart, 

förhandlingsbart, säljbart. Vad innebär detta? Från att Maria fått löfte om liv som maka och 

moder blir hon betraktad som allas Maria, förtjusande Rya-Rya men hon är också kvinnan vars 

trolovade nekar, kvinnan som av omgivningen ständigt blir påmind om att hon inte är värd 

respekt. Namnet Rya-Rya kan förstås mot bakgrund av att den dolda kvinnokroppen nu har blivit 

synlig likt ett visningsrum öppet för allmänheten att skåda. Den fördolda kvinnokroppen upphöjs 

sålunda till något, medan den synliga nakna kvinnokroppen såsom den framställs hos Ivar Lo-

Johansson degraderas genom omgivningens förtal. Så kan man läsa badet symbolisk som en form 

av exponering av kvinnokroppen som sker i takt med moderniseringsprocessen och kvinnans 

ökade emancipation. Hon hålls tillbaka, inte på arbetsfältet där hon deltar vid männens sida, utan 

som subjekt som rår över blicken, som är sin egen. Därför går Marias bad inte endast att förstå 

som Holmgren menar att hon bejakar sin natur och att statarkvinnorna i det kollektiva badet ”har 

fjärmat sig från den natur, som Rya-Rya upplever omedelbart och direkt”69, jag vill istället 

fokusera hur motivet med de badande kvinnorna i Bara en mor illustrerar hur kvinnokroppen blir 

till objekt utanför den privata sfären, samt hur hon blir betraktad som ägodel för den manliga 

blicken. I sin avhandling Den moderne Ivar Lo-Johansson inspireras Nilsson av Fredric Jamesons De 

politiskt omedvetna (1981), där bland annat formen betraktas som funktion av innehållet. För att 

inte hårdra denna tolkningsmetod har han även tagit hänsyn till Georg Lukács tanke att litterär 

form är en produkt av underliggande världsåskådning.70 Genom att läsa romanens formspråk i 

relation till den modernitet romanen skildrar, som Nilsson eftersträvar, uppstår intressanta 

brytpunkter. 

    Lo-Johansson för fram berättelsen genom två berättarnivåer, det finns en innehållsmässig, 

tematisk nivå samt en formmässig nivå, som hänger intimt samman. Om 

omvärlden/omgivningen betraktar Maria som objekt eller som Lo-Johansson skriver ”som 

allmäning” inom berättelsen så framställs kvinnorna som objekt genom berättarperspektivet i deras 

kollektiva bad som sker utan omvärldens/omgivningen vetenskap.  

    Åsynen av kvinnornas kroppar i det kollektiva badet må vara väl avskilt från den manliga 

blicken inom berättelsen men inte avskilt från författarens skildring av kropparna som i 

förlängningen blir läsarens syn på kropparna. Genom en feministisk tolkning går berättelsens 

skiftande perspektiv att läsa som en problematisering av vad som sker när kvinnan blir till objekt. 

Det är intressant att notera hur berättelsen förs fram genom två nivåer, dels den tematiska, 

innehållsmässiga nivån (hur Maria reduceras inför omgivningen till objekt), dels i kapitlet som 

följer hur kvinnorna framställs som objekt genom berättarperspektivet. Därmed kan man tolka 
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dessa två skilda badbilder hos Lo-Johansson som att läsaren/författaren blir del av denna 

objektifiering som Maria blir utsatt för. Det går att göra en feministisk läsning av badbilden i Bara 

en mor inte för att, som Nilsson menar, Lo-Johansson skildrar sexualitets avigsidor i linje med 

Martinson71, utan för att Lo-Johansson gör läsaren till medskapare av den objektivering som Maria 

blir utsatt för i öppningsscenen. Annorlunda utryckt; så som Lo-Johansson skildrar kvinnornas 

kroppar i det kollektiva badet så betraktar omgivningen Marias kropp i öppningsscenen.  

    Väl medveten om konsekvensen som följer av att Marias kropp exponeras inför arbetarna, får 

läsaren, i följande kapitel utförliga beskrivningar av kvinnokroppen, tecknade likgiltigt som delar 

av en större massa, som flock, utan ansikte, utan röst – kallt tecknade så som Maria blir bemött 

av omgivningen i romanens inledningskapitel. På samma sätt som kvinnornas kroppar i det 

kollektiva badet står som objekt för författaren och läsaren, står Maria som objekt för 

omgivningen i öppningsscenen. 

    Problematiken kvarstår, kvinnorna står som föremål inför läsaren, – precis som Marias kropp 

verkar för omgivningen i öppningsscenen till Bara en mor. För att återgå till vad jag menar är 

intrigens ständiga återvändsgränd, nämligen att badet i sig inte är ett problem, det är vad 

omgivningens blickar utläser av denna handling. Om Marias handling betraktas som en 

feministisk emancipationshandling så kan kvinnornas gemensamma bad också betraktas som en 

form av frigörelse. Men vilket pris får denna frigörelse? Kroppar som visas utanför hemmets sfär, 

blir också bestraffade, inte för att hänvisas tillbaka till hemmets sfär, utan för att bedömas, 

registreras, mätas och framför allt ställas i kontrast mot andra kvinnokroppar. 
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Elsie Johansson i dialog med Moa Martinson och Ivar Lo-Johansson 

 

8  Den kvinnliga blicken – jagberättaren i Elsie Johanssons Glasfåglarna och Mosippan  
 

Dalängen och byn och landsvägen och köpingen var Världen för mig och jag var dess centrum inunder 

himlakupan.72 

 

I motivet badande kvinnor hos Elsie Johansson är det ingen som ser och fördömer badet, blicken 

är snarare riktad från flickan själv. Så träder hon fram i berättelsen. Hon ser sig själv, är i sig själv, 

ur henne får berättelsen liv. Vid första anblicken av motivet i Glasfåglarna samt Mosippan 

framträder skillnaden mot motivet hos Martinsons och Lo-Johanssons främst i 

berättarperspektivet. I Johanssons prosavärld är det tonåringen Nancy som intar 

tolkningsföreträde, till skillnad mot Ivar Lo-Johanssons Bara en mor där berättelsen drivs fram i 

ljuset av Maria, samtidigt som vi aldrig kommer henne nära inpå livet. Bara en mor kännetecknas 

sålunda av ett mer distanserat perspektiv, Holmgren kommenterar att romanen rymmer ”partier 

som i saklighet tävlar med läroböcker om geografi, historia och lantbruksekonomi” samt att 

”Rya-Ryas känslomässiga förhållande till omgivningen blir aldrig berättarens.”73  

    Enligt Witt-Brattström kännetecknas Kvinnor och äppelträd av den polyfona rösten, ett begrepp 

som härrör ur Michail Bachtins tankar om romanens mångstämmighet; romanen kännetecknas 

inte av en röst utan drivs fram av flera, till synes motsägelsefulla röster. Tvetydigheten kan förstås 

mot bakgrund av att romanen är sprungen ur en historisk laddad kontext.74 Romanen är inte 

statiskt stel utan befinner sig i rörelse, kanske just för att det inte går att finna någon objektiv 

sanning, utan snarare flera som överlappar varandra. Johansson å andra sidan skildrar den 

enskilda flickans syn på sig själv, sin omgivning samt hur hon förstår sig själv i relation till andra. 

Perspektivet innebär inte att ”en objektiv sanning” förs fram, tvärtom, minnets subjektiva 

karaktär är närvarande genom perspektiven, de glider mellan ett tvåfaldigt tidsperspektiv. I sin 

avhandling har Witt-Brattström kommenterat Martinsons berättarperspektiv i Mor gifter sig samt 

Kyrkbröllop, där berättaren pendlar, mot fonden av minnets subjektiva karaktär, mellan ett nu- och 

dåperspektiv75, ett resonemang som jag menar även går att tillämpa i Johanssons Glasfåglarna samt 

Mosippan. (Witt-Brattström utgår från Gérald Genettes tankar om berättelsen som lever ”genom 

sitt förhållande till den historia den berättar”.) (225) Berättelsen finns fast förankrad i 

dåperspektivet, det vill säga i barnets medvetande, i Johanssons prosa gäller det tonårsflickans 

                                                 
72 Elsie Johansson, Mosippan (Stockholm, 1999), s. 17. Sidhänvisningar ges fortsättningsvis i den löpande texten. 
73 Holmgren, Ivar Lo-Johansson, s. 161. 
74 Witt-Brattström, Moa Martinson, s. 170. 
75 Ibid. s. 223. 



 30

medvetande, medan nuperspektivet endast gör sig påmint ibland. I Glasfåglarna samt Mosippan 

befinner sig läsaren i händelsernas nu – med en påminnelse om att det är ur det förgångna, delvis 

fördolda som berättelsen träder fram. Berättarperspektivet glider sålunda mellan två tidsplan; 

även om läsaren främst är förankrad i händelsernas nu finns det en annan reflekterande och mer 

distanserad röst som löper invid berättelsen. 

    Kanske är det så att ”den stora berättelsen” såsom den framställs hos Lo-Johansson intar ett 

mer distanserat perspektiv gällande den yngre kvinnans syn på sig själv, samt att Martinson 

utifrån sin position i Kvinnor och äppelträd förde rösterna samman, såg till primitivisternas 

kvinnoskildringar och formulerade sin motbild som i sin essens kännetecknas av att vara 

mångtydigt, tvetydig och polyfon.  

    Även om Elsie Johansson bryter motivet badande kvinnor såsom det finns skildrat hos 

Martinson och Lo-Johansson finns ett flertal anknytningslinjer, i synnerhet med Martinson. Och 

precis som det finns en rörelse och förändring i motivet badande kvinnor hos Martinson förhåller 

sig Johansson till traditionen samtidigt som hon omformulerar motivet på nytt. En aning 

spekulativt skulle vi kunna fastslå följande; om Martinson i 30-talets Sverige skildrar 

moderskapets sociala villkor ger Johansson femtio år senare i sin trilogi om Nancy röst åt den 

unga flickan som sitter bredvid mor Sofi, flickan vars ögon tindrar i väntan på framtiden som 

ligger framför henne. Syntesen är endast fruktbar som markering inför vems berättelse som nu är 

i fokus.  

    Kanske är det värdefullt om vi har i åtanke att badet i Martinsons Kvinnor och äppelträd utspelar 

sig på 1860-talets bondgård76, medan Johansson söker skildra Sverige omkring 1930-40 talet. 

Framför allt är det viktigt att lyfta fram att Nancytrilogin skrevs mellan åren 1996-2001 men 

skildrar åren 1937-1941. Tidsluckan på drygt femtio år öppnar för en rad frågor: Vilka 

konsekvenser liksom möjligheter medför detta, och på vilket sätt skiljer sig Johanssons litterära 

motiv badande kvinnor mot Martinson samt Lo-Johansson? För att rama in Elsie Johanssons 

motiv är det viktigt lyfta fram berättarperspektivet, som går att likställa med blicken ur vilken 

berättelsen träder fram. Den unga kvinnans sexualitet och identitetssökande anger en direkt 

förbindelse med Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd, men Jordhal har kommenterat det säregna 

och sällsynta i Johanssons djärva skildring av den unga flickans sexualitet. 77 I motivet badande 

kvinnor under 30-talet finns, som jag tidigare nämnde, flera exempel på skildringar av männens 

begär efter ”Kvinnan”, eller den mogna kvinnans erfarenhet av sexualiteten och dess 

konsekvenser, däremot är det ovanligt att flickor i tidiga tonår ges tolkningsföreträde i 

berättelsen. Johanssons motiv badande kvinnor går sålunda att förstå mot bakgrund av 
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Martinsons och Lo-Johanssons motiv i Kvinnor och äppelträd samt Bara en mor, men hon tillför 

ytterligare teman. 

  

9  Badet – kropp och begär i Glasfåglarna och Mosippan 
 

Liksom hos Moa Martinson och Ivar Lo-Johansson skildras badet av Elsie Johansson som något 

lustfyllt, livsbejakande men också som något hotfullt. Samtidigt kan Johanssons skildring inte 

oproblematiskt fogas in i ledet av badande kvinnor efter Martinson och Lo-Johansson eftersom 

Nancy är jagberättaren ur vilken romanen tar form. Även om det finns likheter mellan Martinson 

och Johansson får badet skilda innebörder i respektive scen. Jag tänker i det följande 

uppmärksamma likheterna för att sedan undersöka hur perspektiven går isär.  

    Som läsare får man följa hur jagberättaren är medveten om sin kropp snarare än hur hennes 

kropp står som objekt inför en manlig betraktare. Tonårsflickan fungerar inte längre som 

startskottet för ett blickspel mellan unga och gamla, vackra och ärrade kroppar – tvärtom intar 

hon tolkningsföreträde. 

    Nancy är tretton och Dora tjugofyra år, den betydligt äldre systern är endast hemma på besök, 

vacker i all sin ”stockholmsaktighet”. Önskan att bada kan likställas med en önskan att bli i ren. I 

sin biografi om Elsie Johansson lyfter Annelie Jordahl fram Nancytrilogin i ljuset av Moa 

Martinson, men även utifrån intervjuer med Elsie Johansson. Strävan efter att bli ren, att bada, 

förstås mot bakgrund av att kvinnorna vill frigöra sig från den ”inre skamfläcken”.78 I Martinsons 

skildring gäller det, som Witt-Brattström påpekar, Mor Sofis önskan att dels bli ren från arbetet, 

dels önskan att hålla sig ren från sin man.79 Renheten finns även skildrad hos Johansson, men här 

knyts den samman vid den unga kvinnans menstruation. Inför badet nedslås Nancy av tvivel; hon 

har fått det där, ”grejerna” ja, allt det där som det saknades ord för. Som tioåring slog hon upp 

ordet månadsrening i Gamla Testamentet; ”Där fick jag tag på ordet månadsrening och jag fick 

också bekräftat det jag vetat hela tiden, nämligen att det där var nånting orent och förhatligt, som 

gjorde att folk inte ville vara i närheten av en, inte kunde sitta på samma hyende en gång. Det 

förstod jag mycket väl för det luktade illa och de där trasorna som klunsade ihop sig och skavde 

mellan benen var höjden av äckel.”80 

    Mensen skildras som en form av stigmatisering – kroppen är på väg någonstans utan att jaget 

är i fas med denna förändring. I badet skingras skamkänslorna inför den egna kroppen, eller 
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kanske snarare inför ”det där” som det saknades ord för. Nancys blyghet inför kroppslighet och 

nakenhet översköljs av Doras beslutsamhet att bada som småningom blir Nancys beslutsamhet.  

 
Så ljuvligt det var! Lent och svalt. Jag ryste till, men doppade mig beslutsamt ändå upp till axlarna. Linnet 

smetade. Det sved till lite mellan benen först och gick som en vridning av kramp inåt kroppen, men det släppte 

snart och jag började plaska med armarna och vinka åt Dora som simmat längre ut. Här ville jag stanna, länge, 

njuta av vattnet, känna mig ren…    

Det var ju det där med renheten som kom över mig då och då. Min längtan efter renhet. Både inuti och utanpå 

skinnet satt det som en kliande trånad efter att bli rentvättad, översköljd och genomströmmad. Helt och hållet. 

Rakt igenom. Som av regn eller stjärnljus. (Glasfåglarna 167) 

 

Vänskapen eller systerskapet är den bindande länk som gör badet möjligt, en gemenskap 

kvinnorna emellan som även finns skildrad hos Moa Martinson. Om Nancy behöver någon att 

fästa sina dagdrömmar på så är det systern Doras gestalt som glider framför henne. 

    I Glasfåglarna kan Dora sägas representera den nya kvinna som står med ena foten i det gamla, 

agrarsamhället och den andra i det nya, urbaniserade samhället. Nancy bor på landet i utkanten av 

staden Köpingen, där har också Dora växt upp men flytten till staden har gjort att hon har blivit 

liksom ”två Dora”.  

 
Vad beträffar Dora hade hon undan för undan delat upp sig på två, en som var våran gamla Dora och så en 

StockholmsDora med en annorlunda stil i kläder och allt. Hon hade också lagt sig till med två sätt att prata, ett 

som var som vanligt, som hemma hos oss, och ett annat som var – jaa, avhugget och spetsigt och indraget i 

näsan. Det där sättet att prata satte sig direkt i ögonen också, det hade jag märkt, hon liksom skrattade åt oss 

när hon pratade sådär. (Glasfåglarna 51) 

 

Dora som ”två Dora” blir enligt min mening en bild för människan i staden. Människan påverkas 

av moderniseringen, urbaniseringen, byråkratisering och industrialisering; en process som i sin 

essens blir till genom förändring, förnyelse och uppbrott.81 Ur Nancys synvinkel innebär det att 

Dora klyvs i två, en ”StockholmsDora” och en ”våran gamla Dora”.  

    Invändningar mot att det saknas baddräkt slår Dora snabbt ifrån sig: ”-Asch, det har inte jag 

heller, skrattade Dora. Jag tog ingen med mig. Vi kan bada utan, eller också i underkläderna, dom 

torkar snart när det är så här varmt!” (162) Inställningen till badet är lättsam, åtminstone från 

Doras sida. Arbetet i Stockholm som servitris gör att hon i Nancys ögon för sig på ett naturligt 

världsvant sätt. Det är inget konstigt, det där med att bada, utan baddräkt. Dora representerar 
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”det nya”, hon förkroppsligar drömmen om något annat, en dröm om staden med alla dess 

möjligheter.  

    Dora blygs inte inför nakenhet på samma sätt som Nancy, här skildras sålunda två kontraster 

som kan vara intressanta att ställa mot varandra. Skildringen av den strikta synen på kroppslighet 

samt blygseln inför nakenheten bildar en länk mellan Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson och 

Elsie Johansson. I Lo-Johanssons skildringar av badet framgår en asketisk syn på kroppen och 

sexualiteten.82 Precis som de äldre kvinnorna i Lo-Johanssons roman Bara en mor aldrig visar sig 

nakna skildrar Johansson blygsel inför kroppslighet: ”Morsan såg jag aldrig utan kläder på 

kroppen, såg aldrig hennes bröst och inte nakna rygg heller. Halsen och armarna bara, men inte 

mer än så.” (162) Ett liknande resonemang om kroppen som något fördolt, som inte blottats för 

allmän beskådan – inte ens för hustruns man – går även att finna i Martinsons Kvinnor och 

äppelträd. Som svar på dotterns förtvivlade fråga vad far säger om Mor Sofis mage lämnas hon 

med svaret ”-Inte har han sett hennes mage, svarar Fredrika, fråga inte så dumt. Mor Sofi bara 

nickar.” (19) Synen på kroppen som syndens näste speglar en kristen föreställning, en strikt syn 

på den nakna kroppen som alltmer kom att lösas upp i samband med moderniseringen och 

sekulariseringen.83 

    Om romanen läses i ljuset av att Martinson och Lo-Johansson skildrar den äldre kvinnans 

livsvillkor, fastbunden i sin tids tvångströja, så riktar Johansson strålkastarljuset mot den nya 

kvinnan; kvinnan som befinner sig i skärningspunkten mellan det gamla agrarsamhället och det 

nya, moderniserade samhället. Väljer vi att följa motivet utifrån denna utgångspunkt samt min 

tolkning av Lo-Johanssons bad som tecken för kvinnans sexuella och kroppsliga frigörelse, får 

motivet en annan innebörd. Möjligheterna inför vad allt det nya för med sig gör att skildringarna 

skrider fram i en till synes uppslukad, euforisk stämning.  

 
Dora kom simmande emot mig. Långa slingor av det uppgummade håret hade redan fallit ner, nu drog hon ur 

kammen, som fäste upp det i nacken, och skakade ut resten. Sen doppade hon sig så att hela huvudet kom 

under vatten. Jag gjorde likadant. Skrattande stod vi mittemot varandra i den ljumma lagunen, Dora och jag. 

Hon höll i sin kam, jag höll upp mina glasögon, vattnet rann ur håret. Sländorna dansade i solskenet. Deras 

tunna vingar skimrade i regnbågensfärger. (Glasfåglarna 168)   
 

                                                 
82 ”När statarnas kvinnor någon gång tvättade sig, dolde de sig mycket noga. Nästan alla kvinnor på bygden hyste en 
förlamande känsla för att tvätta sig, ifall någon såg dem. De vågade aldrig blotta sig mera än till halsen, ej ens om det 
var deras egna män, som var enda vittnen.” Ivar Lo-Johansson, Bara en mor, s. 1. 
83 För vidare information om hur kroppen och sexualiteten präglades av den kristna traditionen se Niklas Olaison 
”Otukt i världens lön: kön och sexualitet i den kristna traditionen” Från Sapfo till Cyborg idéer om kön och sexualitet i 
historien (Hedemora 2006), s. 29-55. Samt tanken om hur moderniseringen omfattar en sekularisering Nilsson, Den 
moderne Ivar Lo-Johansson, s. 12. 
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I all eufori och glädjeströmmar som karaktäriserar badbilden hos Johansson så finns det något 

annat, något som Nancy anar men som hon aldrig får grepp om. Dora lovar Nancy att hon kan 

bada, trots att hon har mens, och hon kan också om hon vill använda bindor som gör att ”de 

där” knappt syns, knappt märks. Men när de väl stigit ur badet och Dora visar Nancy bindorna 

från staden vänds stämningen. Dora gråter och Nancy tröstar, utan att riktigt förstå varför.   

 
- Var rädd om dig Nancy! Lova mig det! Gör bara det du själv vill! Låt ingen lura dig. Du är så fin, så fin… 

Hon slog armarna om mig. Vi stod tryckta tätt intill varandra, kropp mot kropp, bröst mot bröst. Jag var nästan 

lika lång som hon, jag hade inte tänkt på det förr, men jag märkte det nu, när hon stod med huvudet mot min 

axel och grät så hon skakade. Jag höll en slinga av hennes mörka hår mellan ena handens fingrar, den andra låg 

kring hennes skulderblad. Jag hade börjat snyfta jag också, visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag hade svårt att 

slappna av. Jag stod med Dora i famnen, min vackra storasyster. Prinsessan Snövit. Hedy Lamarr. Farsans 

ögonsten. Ljuset och stjärnan. Och hon grät som ett barn. Jag visste inte riktigt vad det handlade om, men så 

mycket begrep jag som att nånting var fel, det hade jag förresten haft reda på länge. Ända sen förra sommaren i 

varje fall.  

   Dora sa ingenting mer, istället skrattade hon till och började torka tårarna med baksidan av handen. 

   -Vad tokig jag är! Jag tål visst inte att bada! Eller också är det solsting. Men nu glömmer vi det här, nu måste 

vi åka, Nancy! Betty väntar på oss. Och lilla Gwendolyn… 

   Glömma det här? 

Det gjorde jag aldrig. (Glasfåglarna 170) 

 

Scenen återkommer i Nancys inre när Dora ligger för döden. 

 
(Hon hade glidit ner i vattnet, vänt sig på rygg och sparkat upp en massa glitter, sen kom hon emot mig, jag 

vände bort huvudet när hon tag av sig bysthållaren och hängde den på grenen. Jag mindes mest händerna och 

ansiktet som log, sen stod vi och grät. Jag märkte inte – nej…) (Glasfåglarna 190) 

 

Historien om Doras sjukdom når fram genom att Nancys mamma berättar om blåmärken och 

frossa, men lika oklart som Doras plötsliga utbrott verkar vid badet framställs historien om Doras 

plötsliga insjuknande. Senare när Nancy tjuvlyssnar till sin mors samtal med tant Olivia får 

historien klarhet, nu avslöjas att Dora tvingats till abort som en av flera, och att graviditeten den 

här gången var ”så långt gånget så det skrek när dom fick ut det, och då hade Charlie lagt det i en 

kartong, inlindat i några trasor och sen hade han varit i väg på natten och slängt det i 

strömmen…”. (209) I berättelsen om Dora antyds att hon tvingats till prostitution men det är 

något som varken läsaren eller Nancy får klarhet i. Repliken ”Jag tål visst inte att bada!” (170) är 

enligt min mening en viktig intertext till motivet hos Martinson samt Lo-Johansson. 
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    Om motivet hos Elsie Johansson knyts samman vid Moa Martinsons skildring i Kvinnor och 

äppelträd samt Ivar Lo-Johanssons i Bara en mor uppstår nya beröringspunkter. Vad är kvinnan 

som badar enskilt eller inför omgivningens blickar om inte en ny, mer frigjord kvinnotyp? Och 

om vi förstår det till synes våldsamma uppror badet väcker bland omgivningen, såsom det finns 

skildrat av Martinson och Lo-Johansson, vilka konsekvenser får badet för kvinnan? Och kanske 

viktigast av allt hur kan vi förstå motivet badande kvinnor i svensk arbetarlitteratur? 

Genomgående för motivet är ambivalensen att vilja men inte kunna, att vara men aldrig riktigt 

förbli. Motiven badande kvinnor som jag har följt i min undersökning kretsar just kring denna 

ambivalens, i Kvinnor och äppelträd och Bara en mor straffas kvinnorna i sitt bad av omgivningen. 

Maria blir betraktad som allmänning, smeknamnet Rya-Rya blir numera hennes namn, kvinnorna 

i det kollektiva badet kontrasteras spefullt och kallt gentemot varandra genom 

berättarperspektivet och Mor Sofi i Kvinnor och äppelträd blir stämplad som luder. I motivet hos 

Johansson undkommer Dora omgivningens straff, hon får bada, hon tillåts glida ner i vattnet 

men konsekvensen av hennes till synes frigjorda syn på sin kropp, sin sexualitet blir att hon dör 

som följd av en illegal abort.85 

    Badbilden i Glasfåglarna går att knyta an till den andra badbilden som följs upp i Mosippan; nu 

har Nancy blivit några år äldre. Dora är död och ån vid Forshällen är den plats Nancy återvänder 

till i ömsom panik, ömsom sorg efter att ha vittnat sin syster Betty otrogen. Nancys ertappning av 

systern, gör systern rasande, hon drivs ur lägenheten av systerns fördömande ord.  

    I Mosippan vänds sålunda det lustfyllda badet till något dödsnära, ångestladdat; berättelsen om 

hur Nancy oroligt går ut i vattnet kan jämföras med Martinsons skildring i Kvinnor och äppelträd där 

mor Sofi driven av omgivningens hetsjakt begår självmord i ån. Men om omgivningens förtal 

driver Mor Sofi till döden, så bildar badbilden hos Johansson den nyckelscen som vänder Nancys 

förtvivlan till styrka och målmedvetenhet.  
 

Bottnen hade mjuknat och sjönk under hälen, jag fick lov att ställa mig på tå och det gjorde mig lättare, jag 

tyckte att jag lyftes och gungade, mitt huvud flöt på ytan precis som ett av de där blanka näckrosbladen. Vattnet 

höll mig i sitt mjuka grepp, jag ingick i det, det renade mig, det var ljuvligt och skönt, det smekte och famnade, 

det vaggade med mig och gjorde mig yr…. 

Ett steg till… Ett steg till… 

På djupet inunder tänkte jag inte. Och inte på Dora i det ögonblicket. Inte på Gud.  

Och inte på Morsan heller.  

Jag var Jag. Bestämde över mig. (Mosippan 33 f.) 

 

                                                 
85 Abortfrågan var högaktuell under 1930-talet, 1938 infördes abort men endast för ett begränsat antal kvinnor. För 
vidare information om abortfrågan se Lena Lennerhed Sex i folkhemmet RSFU historia (Uppsala, 2002), s. 96. 
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Vattnet är det som tar Mor Sofis liv i Martinsons Kvinnor och äppelträd medan Nancy i Johanssons 

Mosippan vänder tillbaka, hon stiger ur badet fast beslutsam om att sträva efter en annan framtid, 

ett annat jag. Nancy får tillvarata chanser som det nya samhället för med sig, chanser som gick 

hennes betydligt äldre systrar förbi. Betty fast med småbarn i 17-års ålder i en trång lägenhet som 

luktar ”pink och parfym”, och Dora död sedan länge som följd av en illegal abort. Badet i 

Mosippan rör inte en önskan att lyssna till sin kropp utan snarare handlar det om kontroll, om 

rätten att bestämma över sin kropp. Samtidigt skildras badet som något lustfyllt, trots det 

dödsnära, ångestladdade. 

    I ljuset av min tolkning av motivet badande kvinnor i arbetarlitteraturen går badbilden i 

Mosippan att förstå mot bakgrund av att Nancy är den första kvinnan som badar utan att bli 

bestraffad. Hon stiger ur badet oskadd och kan sålunda läsas som en symbol hur hon drivs av en 

inre övertygelse om att hon vill bestämma över sin kropp. Plågsamt medveten om sina äldre 

systrars erfarenheter är hon fast beslutsam om att skapa en ny tillvaro.  

 

10  Sammanfattning 
 

Motiven med de badande kvinnorna utgör underlag för min analys av hur kvinnokroppen 

framställs litterärt i den svenska arbetarlitteraturen samt vad badet kan tänkas symbolisera. 

Följande textpartier står i fokus: öppningsscenen till Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd (1933), 

öppningsscenen till Ivar Lo-Johanssons Bara en mor (1939) samt två skilda motiv ur Elsie 

Johanssons romaner Glasfåglarna (1996) och Mosippan (1998).  

    Motiven badande kvinnor i den svenska arbetarlitteraturen hänger intimt samman med en 

strikt moralisk syn på nakenhet och sexualitet, en syn som alltmer kom att lösas upp i samband 

med moderniseringen. Om motiven badande kvinnor dessutom läses ur en historisk kontext kan 

badet enligt min mening läsas som en symbol för kvinnans kamp för rätten till sin kropp. Här 

intar sexualitetens avigsidor en central roll och bildar det nav som diskussionerna kretsar kring. 

Badet går att placera i brytpunkten mellan å ena sidan den kristna traditionen där nakenhet är 

starkt förknippat med tabun, å andra sidan en sekulariserad syn på kroppen och sexualiteten som 

går i linje med psykanalysens idéer om människan som driftvarelse. Kvinnans rätt till sin kropp, 

sin erotiska självständighet går att läsa analogt med kvinnan som badar trots förbud och 

moraliska regler. Det är vad som förenar de skilda motiven, trots blygsel och stränga förmaningar 

– kvinnan badar. Men denna frigörelse känner sitt pris. I Martinsons Kvinnor och äppelträd drivs 

mor Sofi till självmord som följd av bybornas hetsjakt. I deras ögon stämplas hon som luder. 

Marias lösryckta tilltalsnamn Rya-Rya, i Lo-Johanssons Bara en mor, blir efter badet vedertaget. 

Hon blir även betraktad som ”allmänning” och utesluts den sociala gemenskapen. I Glasfåglarna 
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av Johansson utbrister Dora: ”Jag tål visst inte att bada”, en intressant intertext till Martinson och 

Lo-Johansson. Dora representerar den nya kvinnan men hennes till synes frigjorda syn på 

nakenhet och sexualitet känner sitt pris. Minnesbilden av Dora vid vattnet glider framför Nancy 

när Dora ligger för döden som följd av en illegal abort. I Mosippan stiger Nancy ur vattnet fast 

beslutsam om att hon vill bestämma över sin kropp.  

    Genomgående för det litterära motivet badande kvinnor hos Martinson, Lo-Johansson och 

Johansson är att den sekulariserade synen på nakenhet och sexualitet står i konflikt med 

traditionen. De tabun som är förknippade med nakenhet går enligt min mening att läsa analogt 

med 30-talets diskussioner om en ny sexualmoral. Kvinnorna som badar gör uppror gentemot de 

moraliska regler som förvisar kvinnan till hemmets sfär. En kvinna som badar, är en kvinna som 

lyssnar till sin kropps önskan – oavsett omgivningens inkräktande förtal, påträngande blickar.  
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