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ABSTRACT 

 
This essay examines the Alberte triology, by the Norwegian writer Cora Sandel, from a 

gender/feminist perspective. Taking Yvonne Hirdman's theory about the gender system as a 

starting point I will show how the living conditions and the different roles of men and women 

are represented in the novel and how they are changing during the centuries before and after 

the First World War.  

   I am particularly interested in Alberte, the main character, what attitude she takes to her 

position in the gender system and in what way she differs from the traditional female model.  

Is she a New Woman, a different ”species”, who doesn't fit into the rigid gender system? Does 

the New Woman have a male counterpart, and is he to be found in the novel? Does the novel 

give a positive vision of a future where men and women can meet as equals?  

 

Keywords: Cora Sandel, Alberte, den Nya kvinnan, moderniteten, Yvonne Hirdman, 

genussystemet, Paris.  
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Inledning 

Mitt första intryck av huvudpersonen Alberte var att hon var en ganska feg person, en sådan 

som man lätt blir irriterad på, därför att hon bara går och drömmer och längtar sig bort utan att 

ens försöka göra verklighet av sina drömmar och göra uppror mot de normer som begränsar 

hennes liv. Det konstiga är ju att Alberte, trots att hon själv inte tycks lyfta ett finger för att 

något ska förändras, ändå kommer så långt som till Paris, fast besluten att söka sin lycka som 

författare! Vad hände på vägen? Jag började ana att det kanske ändå fanns något upproriskt 

hos Alberte, men en ganska diffus och osynlig upproriskhet, som arbetar i det tysta bakom 

masken av en liten försynt och oförarglig flicka.  

 

Jag fick mina aningar bekräftade när jag läste en essä skriven av Birgit Munkhammar i 

antologin "En piga läser", som handlar om just mysteriet med Albertes frigörelse. 

Munkhammar gör en jämförelse mellan Albertes utveckling och ett fysiskt experiment kallat 

"den Liednerska knäppen", vilket går ut på att en flaska fylls med elektriska laddningar på 

insidan, som reagerar endast under trycket av en annan elektrisk ström som kommer från 

utsidan av flaskan (ungefär så).1Detta, menar Munkhammar, skulle kunna vara en illustration 

av Alberte (flaskan) och hennes inre kraft/energi, som bara väntar på att någon ska komma 

och ge den en chans att komma ut och reagera. Jag tycker att detta är en väldigt träffande 

liknelse, och skulle därför, i denna uppsats, vilja titta närmare på vari Albertes inre energi 

består, och vad som i romanen får agera den utlösande faktorn.  

 

Albertes inre drivkraft skulle kunna kallas en ”negativ” sådan. Hon vill så mycket, hon vet 

bara inte vad, eller snarare: hon vet inte vad hon vill, bara vad hon inte vill. Hon drivs av 

denna ”negativa kraft”, detta inom henne som säger vad hon inte vill. För att komma fram till 

vad hon faktiskt vill måste hon ta avstånd från vad hon inte vill. Detta ser jag i förlängningen 

som kännetecknande för den moderna människans sökande efter en ny identitet, vilket även 

hänger ihop med den nya tidens förändringar i synen på genus.  

 

Tidigare forskning 

Det finns redan en relativt stor mängd uppsatser och avhandlingar om Cora Sandels 

författarskap, och framförallt om Alberteserien, som är hennes mest lästa verk. På 1970-talet 

kom tre feministiskt inriktade analyser gjorda av de norska litteraturvetarna Åse Hiorth Lervik 

                                                 
1En piga läser : kritik och litterära reflexioner, Birgit Munkhammar (Stockholm, Rabén Prisma, 1998). 
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och Berit Ryen Mangset.2 På 1980-talet gjorde Kjersti Bale en Kristeva-inspirerad analys av 

Albertes identitetssökande.3  

   Andra, mindre studier av Alberte-serien har till exempel fokuserat på miljöns (den 

meteorologiska, geografiska och sociala) betydelse för huvudpersonens utveckling.4 Någon 

har konstnärsmotivet som tema och ytterligare andra har rörelsen, rytmen och tiden som 

teman.5  

   Jag väljer istället att undersöka de mänskliga relationerna i romansviten, med speciellt fokus 

på genusproblematiken. Jag kommer att använda mig av Yvonne Hirdmans genussystem som 

grund för min analys.  

   AnnaCarin Billing utgår också till stor del från Hirdmans genussystem då hon undersöker 

genus, makt och språk i några av Cora Sandels noveller.6 Hon menar att Sandel, genom att 

använda ett ironiskt språk, problematiserar berättarröstens auktoritet och textpersonernas 

förmåga att förstå varandra, något som Billing ser som ett modernistiskt kännetecken.  

  I min uppsats lägger jag större vikt vid genussystemet och dekonstruktionen av det, 

undersöker begreppet den Nya kvinnan och frågar mig om Alberte är en sådan. Dessutom 

undrar jag om det finns exempel på en manlig motsvarighet till den Nya kvinnan, och hur han 

i så fall skildras i romanen. 

   Albertes ”negativa drift” har tidigare undersökts i en uppsats skriven av Susanna Larsson, 

där hon undersöker motsatspar som ett stilistiskt grepp i Alberte-trilogin.7 

 

Frågeställning 

Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genussystemet tänker jag undersöka hur kön 

och genus konstrueras och hur detta kommer till uttryck i Alberte-trilogin.8 Hur ser 

genuskontraktet ut, och hur skiljer det sig mellan de olika miljöerna i böckerna? Jag tänker i 

                                                 
2Menneske og miljø i Cora Sandels diktning. En studie over stil og motiv. Åse Hiorth Lervik (Oslo, Gyldendal, 
1977). Alberte – fra et kvinnesynspunkt, Berit Ryen Mangset (Oslo, Novus, 1977).   
3Friheten som utopi : en analyse av Cora Sandels Alberte-trilogi, Kjersti Bale (Oslo, Novus, 1989).  
4T ex «Tilvaerelsen kleber»,Om kvinner og frigjering i nokre Cora Sandel-noveller, Steinar Gimnes, Norsk 
Litteraer årbok (Oslo, 1976). En stilistisk analys av ett urval av Cora Sandels naturskildringar, Rose-Marie 
Åhman, Språkminnet 2 (Örebro Univ. bibl., 2000). 
5T ex Texten som tavla : studier i litterär bildtransformation, Hans Lund (Lund, Liber Förlag, 1982), 
Erindringens vev. En studie av fortidsdimensjonens betydning i Cora Sandels Alberte-trilogi, Alberte: Skriftserie 
i kvinneforskning, Nina Evensen (Tromsø univ. 1999). Cora Sandel. Byens bevegelse, ur Litteraere vaganter : 
byens betydning hos seks kvinnelige forfattere, Tone Selboe (Oslo, Pax, 2003).   
6«Hvad er sannhet?». Studier i Cora Sandels novellistik, AnnaCarin Billing (Oslo, Solum, 2002). 
7 Från tvång till frihet. Om motsatspar i Cora Sandels trilogi om Alberte, Susanna Larsson (Lunds Universitet, 
1982). 
8Jag utgår här främst från artikeln Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift (Stockholm, 1988(9):3, s. 49-63), men även Hon och han i genussystemet ur Den 
socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Yvonne Hirdman (Stockholm, Carlsson, 1992), och Genus – 
om det stabilas föränderliga former, Yvonne Hirdman (Malmö, Liber, 2001). 



 5

första hand undersöka hur Alberte förhåller sig till genussystemet, och hur hon utvecklas 

genom att bryta sig loss från sin föreskrivna plats i det. Jag intresserar mig också för 

tidsperioden under vilken handlingen utspelar sig, före och efter första världskriget, alltså det 

man brukar benämna modernismen , som en period av nytänkande kring kön/genus och vad 

det innebär för förändringar av genussystemet. 9 Här använder jag mig även av Kristina 

Fjelkestams avhandling om mellankrigstiden ur ett kvinnoperspektiv samt Sandra M Gilbert 

och Susan Gubars undersökning av samma period.10  

   Jag är medveten om att Hirdmans genussystem är utformat för att undersöka en 

dokumenterad historisk verklighet, till skillnad från en litterär utsaga, och vill påpeka att jag 

inte ser Alberte-serien som ett historiskt dokument. Men jag anser att genussystemteorin även 

kan användas för att undersöka hur relationerna och genusskapandet skildras i romansviten.    

 

Albertetrilogin – en översikt 

I romanen, som är uppdelad i tre böcker, får vi följa huvudpersonen Alberte under en period 

på ungefär 20 år, årtiondena strax före och  efter första världskriget.11 

   I den första boken (Alberte och Jakob) är hon en ung kvinna på väg in i vuxenlivet som 

känner sig instängd och avvikande i den lilla nordnorska staden (vars namn aldrig nämns).12 

Hon kämpar mot omgivningens försök att forma henne efter sina ideal och mot allt som 

begränsar hennes frihet. Hon flyr ut i naturen och in i sin egen fantasi, där hon drömmer sig 

bort till en plats där hon skulle få en chans att utveckla andra sidor hos sig själv, till exempel 

den konstnärliga.  

   I andra boken (Alberte och friheten) är handlingen förlagd till Paris, modernitetens och 

konstnärernas stad. 13 Alberte lever ensam och försörjer sig på tillfälliga jobb, hon utforskar 

stadslivet genom att ströva omkring och iaktta allt hon ser, och intrycken, hastigt nedskrivna 

på små lappar, samlar hon i en koffert, för eventuellt framtida bruk. Här är hennes frihet 

                                                 
9se t ex Modernism 1890-1930: a guide to European Literature, Malcolm Bradbury, James Mc Farlane (London, 

Penguin Books, 1991) eller The Gender of Modernity, Rita Felski (Cambridge, Mass. ,Harvard Univ. Press, 

1995).  
10 Kristina Fjelkestam,Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer (diss. Stockholms universitet, 

Symposium, 2002), Sandra M Gilbert & Susan Gubar, No Man’s Land II, Sexchanges (New Haven: Yale Uni-

versity Press, 1989). 
11 Åse Hiorth Lervik gör i sin avhandling ett försök att fastställa årtalen mer exakt. Hiorth Lervik, s. 15ff. 
12Alberte och Jakob, Cora Sandel (1926), övers. Gun-Britt Sundström (Stockholm, Bonnier, 1997). 
13Alberte och friheten, Cora Sandel (1931), övers. Gun-Britt Sundström (Stockholm, Bonnier, 1997). 
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större, men till priset av trygghet och närhet. Till sist träffar hon en man, som botar hennes 

ensamhet, men gör henne med barn, vilket återigen minskar hennes frihet.  

Den sista bokens (Bara Alberte) handling utspelar sig både på landet och i staden. 14 I första 

delen tillbringar Alberte sommaren med man och barn och två andra par i ett hus i Bretagne. 

Man får veta att första världskriget dragit förbi sedan slutet av förra boken, och hur det har 

påverkat var och en. Alberte är nu mer bunden än någonsin, utan egen inkomst och med ett 

litet barn att ta hand om, men hon har inte helt givit upp sina planer på att skriva. Efter att ha 

återvänt till Paris och varit nära att förlora både sin man och deras gemensamma barn, följer 

Alberte motvilligt med tillbaka till Norge, där hon först intar en traditionell husmorsroll. Men 

det är ändå här hon till sist finner ett eget språk och ett eget rum, två nödvändiga 

förutsättningar för att hon ska kunna  göra verklighet av sin författardröm.  

 

Författaren Cora Sandel och människan bakom pseudonymen 

Cora Sandel var den författarpseudonym som Sara Fabricius tog när hon publicerade sin 

första novell 1922. Saras liv har många likheter med Albertes, men Cora Sandel har själv sagt 

att det är ett misstag att läsa Alberte-trilogin som en självbiografiskt roman.15   

   Sara Fabricius föddes i Kristiania 1880, och när hon var 13 år flyttade familjen till den lilla 

staden Tromsø där hennes far fått anställning. Han var sjökapten och ständigt ute på långväga 

resor under Saras uppväxt. Hon beundrade sin far, som hade med sig exotiska presenter från 

världens alla hörn, och det var hans berättelser om världen utanför det lilla samhället som fick 

henne att börja längta sig bort från småstaden . Men än så länge var hon i ”de ängsliga 

damernas våld”, det vill säga hennes unga mors och mostrars, som försökte uppfostra henne 

till en liten dam. Sara visade tidigt konstnärliga intressen och som 19-åring flyttade hon till 

Kristiania, där hon gick som elev för Harriet Backer på en kvinnokonstskola. Fem år senare 

reste hon till Paris för att måla och blev kvar där i 15 år. I Paris träffade hon den svenske 

skulptören Anders Jönsson som hon fick en son med 1917. Moderskapet fick henne att lägga 

konsten åt sidan, och det var först i början av 1920-talet, när familjen flyttat till Sverige, som 

hon började skriva. Äktenskapet upplöstes i mitten av 1920-talet, och efter en lång rättslig 

tvist fick hon ensam vårdnaden om sonen. Under sin författarkarriär publicerade hon en rad 

novellsamlingar och  romaner, varav Alberte-serien är den mest lästa. 16 Den skrev hon mellan 

                                                 
14Bara Alberte, Cora Sandel (1939), övers. Gun-Britt Sundström (Stockholm, Bonnier, 1997). 
15Vilket många gjorde, inte minst människorna i Tromsø, som tyckte sig känna igen flera av hennes karaktärer 
från den lilla staden hon lämnat långt innan böckerna publicerades. Øverland, 1997. 
16Alberte och Jakob, 1926, En blå soffa och andra noveller, 1929,  Alberte och friheten, 1931, Carmen och Maja 
och andra noveller, 1932, Flykten till Amerika, 1935, (Norsk originaltitel "Mange takk, doktor". Även senare 
utgiven i utökad version i Sverige som "Tack doktorn och andra noveller"), Bara Alberte, 1939, Djur som jag 
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1926 och 1939. Trots att hon stannade kvar i Sverige till sin död 1974, skrev hon alltid på sitt 

modersmål norska.17  

 

Genussystemet 

Yvonne Hirdman beskriver genussystemet som ”en ordningsstruktur av kön”, en 

grundläggande ordning som är ”förutsättningen för andra sociala ordningar.”18 Denna ordning 

är uppbyggd av två logiker, som Hirdman kallar isärhållandets tabu och hierarkins logik. 

Isärhållandet är dikotomin, uppdelningen i motsatspar, med två tankefigurer (eller tecken) 

man kan kalla maskulinum/manligt/A och femininum/kvinnligt/B.19 Dessa tillhör olika zoner 

och bör inte blandas. A och B är inte bara varandras motsatser, systemet bygger också på en 

hierarki, där A värderas högre än B. A utgör normen, det allmängiltiga, medan B utgör 

undantaget, det särskilda. Men detta är ingen naturgiven och oföränderlig uppdelning, 

figurerna fungerar som meningsskapande tecken i den västerländska tankevärlden, som 

bygger på dikotomier. För att behålla sin giltighet bygger systemet på att dikotomierna 

upprätthålls genom upprepning, vilket i sin tur är ett resultat av varje individs strävan att 

efterleva normen.  

 

Detta system upprätthålls av både kvinnor och män genom det som Hirdman kallar 

genuskontraktet. Det har sett olika ut i olika tider och samhällen, men har, enligt Hirdman, 

alltid byggt på mäns (relativt starka) överordning och kvinnors underordning. Det handlar inte 

om en överenskommelse mellan två jämbördiga parter, utan är ”ett kontrakt uppdraget av den 

part som definierar den andra.”20 Hon talar om ”den manliga normens primat” och menar med 

detta själva den lag eller logik som styr hela systemet. Den behöver inte utövas direkt av män, 

utan är närvarande överallt som ett osynligt kontrakt, som gör att även kvinnor kontrollerar 

andra kvinnor och bedömer dem efter hur bra de lyckas efterleva normen. Detta illustrerar 

                                                                                                                                                         
känt, 1946, Kranes konditori, 1946, Figurer på mörk botten, 1949, Köp inte Dondi, 1958, Vårt krångliga liv, 
1960. (Information hämtad från hemsidan Projekt Runeberg; http://runeberg.org/authors/sandecor.html).   
17Det nakna livet. Janneken Øverland, Nordisk kvinnolitteraturhistoria, bd 3, Vida världen : 1900-1960 

(Höganäs, Bra Böcker, 1996, s.323). 
18Hirdman, 1988, s.51. 

19Hirdman använder flera olika benämningar i sina olika texter, men de hon till sist verkar ha bestämt sig för, i 

Genus – om det stabilas föränderliga former från 2003, är A och B som utgångspunkter, jag kommer därför 

konsekvent att använda mig av dessa begrepp i min uppsats. 

20 Hirdman, 1988, s.54. 
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Hirdman med figurerna B-b, där B är den normativa kvinnligheten och b den avvikande, 

”oriktiga” kvinnan . På samma sätt illustrerar figuren A-a den normativa manligheten och den 

”lille”mannen, en mindre ”lyckad” Man. A-A står för den s.k. homosocialiteten, det förbund 

som finns mellan ”riktiga” Män och som bygger på ett avståndstagande från B och alla 

”avvikelser” som hotar att urholka A.  

   Genussystemet är inget slutet system, utan ett dynamiskt, som samverkar med andra 

faktorer i samhällets utveckling, och på så sätt är det mottagligt för förändring.21 Jag ska gå 

närmare in på denna förändringspotential senare.  

   

1. Alberte och Jakob 

 

1.1 Alberte och den förväntade kvinnligheten 

Alberte uttrycker i första boken sin avsky inför de olika kvinnotyper som står till buds i det 

lilla nordnorska samhället. Modern och de andra ”damerna” representerar för henne enfald, 

trångsynthet och stillastående. Deras sensationslystna och hånfulla blickar kontrollerar alla, de 

intrigerar och sprider rykten, skvallrar om dem som vågar bryta det allra minsta mot 

normerna. I romanen fungerar de som ett slags grekisk kör, kommenterande och fördömande.  

 

Alberte känner antipati mot dem allihop. De tycker om sina egna och är nöjda med dem – men mot andra är 

deras takt försåtlig, deras tystnad lömsk och deras tal öppna fällor. Hon ser på unga fru Bakke, som sitter där 

nyanländ och ser sig om med lyckliga ögon, och tänker: Du enfaldiga, du godtrogna. Som alla dessa kommer du 

också att bli med tiden, tjock och tung, med dubbelhaka och obehärskad mage, falsk i munnen och i ögonen – 

kanske kommer ditt ansikte att falla ihop och bli ihåligt vid tinningarna och till ingenting runt ett stort garnityr, 

som hos fru Pio. / Att gå här bland dem, sitta runt bordet och brodera, medan de nickar erfaret omkring en och 

kastar små snabba sidoblickar för att se om det är så att man går i väntans tider, och frågar om ett medan de 

spanar efter ett annat, och anförtror varandra när man har gått: Jo, det är inte att ta fel på, kära ni – det kan inte 

vara långt kvar, när var det nu de gifte sig? (Alberte och Jakob, s. 110-111, mina kursiveringar) 

 

Samtidigt deltar hon ibland själv i denna kartläggning av människorna i staden, men hennes 

intresse för de ”förtappade” kvinnorna är inte enbart en önskan om normens upprätthållande. 

                                                 
21 Detta kan jämföras med queerteorin, som talar om det ”queerläckage” som urholkar heteronormativitetens 

system, se t ex Queerfeministisk agenda, Tiina Rosenberg ( Stockholm, Atlas, 2003). 
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Det är med ett slags skräckblandad förtjusning hon ser på kvinnor som Palmine Flor, Lilly 

Vogel, Lort-Katrine och ”andra av den sorten” (s. 56)  

 

Både Fanny och de två systrarna sysselsätter ibland Albertes fantasi, liksom de sysselsätter Bedas och 

prostdottern Kristines och mammas och alla kvinnors, fastän ingen vill låtsas om det. Fru Selmer säger ”arma 

varelser” om dem. Det låter som om hon talade om några stackars kryp på marken. (s.55) 

 

Delvis är det en del av hennes fostran till kvinna, att inlemmas i den önskade kvinnligheten 

genom att lära sig skilja ”oss” från ”dem” och se ”dem” som varnande exempel. Men 

samtidigt finns det något mer än skadeglädje och ett illvilligt intresse för ”de andra”, på något 

sätt fascineras hon av så kallade avvikare, kanske för att hon ofta känner sig som en sådan 

själv. Å ena sidan är hon rädd för att bli som ”de”, förlora kontrollen och omdömet, bli något 

slags degenererad sort som hånas och stöts bort ur gemenskapen. Å andra sidan representerar 

de ett slags frihet från normerna, och bara det att de är moderns och de andra damernas största 

skräck gör dem intressanta i Albertes ögon (enligt principen att hennes fienders fiender är 

hennes vänner). Hon har börjat upptäcka saker hon inte sett förut, trots att hon levt hela sitt liv 

i samma lilla stad. 

 

Staden omkring en är full av det fördolda. Bakom allt det man ser med sina ögon ligger en verklighet som ingen 

vill tala högt om. Den lockar och skrämmer, drar och äcklar på samma gång. I den begås oerhörda saker, 

otänkbara och förfärliga, men folk får en glimt i ögonen och kluckar av skratt när de tänker på dem och gör 

antydningar om dem. (s.57) 

 

Det finns alltså en tydlig norm (B) för hur en kvinna ska se ut och bete sig. Kvinnornas stora 

intresse och skräckblandade fascination inför avvikarna visar hur viktigt det är att normen 

upprätthålls och att de som bryter mot den stöts bort. Det finns en ständigt underliggande 

rädsla för att normen ska upplösas om den tillåts inrymma alltför stora variationer och 

störande element. Normen är starkt kopplad till sexualitet, även om det inte sägs rakt ut. 

Exemplet ovan visar vilken skam det är för en kvinna att bli med barn innan hon har gift sig, 

att inte kontrollera sina lustar är nog det värsta brott hon kan begå.  

  Yvonne Hirdman gör ännu en variation av figuren B, för att visa på de två olika syner på 
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kvinnan som används för att nedvärdera eller upphöja henne, Horan och 

Madonnan.22  

Det är alltså inte konstigt att Alberte är på sin vakt vad det gäller kontakten med män. Hennes 

föräldrar är ivriga att försöka gifta bort henne med pappans anställde notarie, Leonardsen, 

som de anser vara det bästa alternativet för en sådan som hon, som inte har några ”yttre 

företräden” att tala om, men Alberte ser detta som ett öde värre än döden.  

   Tidigt på våren ordnas en bal på stadens Grand Hôtel, och där händer något som förändrar 

Alberte, man skulle kunna kalla det hennes sexuella uppvaknande, vilket hänger samman med 

ett försiktigt uppror mot föräldrarnas förväntningar.  

   Kvällen börjar inte bra, Alberte känner sig bara fel och obekväm i sin klänning ”som är för 

liten” och hon ”vet att fru Selmer flera gånger har gjort tecken att hon ska komma och sätta 

sig bland sina ståndsgelikar. Hon låtsas envist att hon inte ser det.” (s.142) Hon sitter olycklig 

i ett avskilt hörn av salen när plötsligt någon oväntat kommer och bjuder upp henne. 

 

”Det är Cedolf! Som ser ner på henne och ler och bugar en gång till, blåögd och brun och skamlöst vacker […] 

det utgår som en tvingande makt från Cedolf – ja, det är som om han stod och betvingade henne med sitt leende 

[…] Det är allt annat än obehagligt att dansa med honom, det måste erkännas. Tvärtom – det är ett under, ett 

upphävande av tyngdlagen. Ett upphävande också av vilja och ansvar. Det är att bli okroppslig och ett med 

rytmen.” (149) Alberte känner Cedolf ta fastare tag om henne. Av de andra trycks hon tätt intill honom. Hans 

stora bruna näve med ankare på håller inte längre om hennes högra hand utan om armen ovanför armbågen. Hon 

hör honom säga invid örat på henne: Var inte rädd – och det är något i hans röst, ett mörkt spinnande, som gör 

henne rädd på allvar. Kränkt också. Vad har Cedolf för rätt att använda en sådan röst till henne?/ Mot sitt ansikte 

har hon hans hals, och tätt, kort, lockigt hår kittlar henne plötsligt på näsan. Var hon inte nära att trycka munnen 

mot Cedolfs hals, mitt i det lockiga håret? Gode gud, hon har blivit galen! / Just då ser hon Beda i halvmörkret, 

Beda och tandläkare Lett. Och Beda och Lett lägger kinderna intill varandras, Beda ler som Alberte aldrig har 

sett henne le förr, och sluter ögonen – en sekund varar det, sedan är det över, och Beda och Lett är som andra. 

Alberte frågar sig själv: Är det verkligt, är allt detta verklighet? / Hon är plötsligt gråtfärdig av skam och vrede. 

Tumultet, Cedolfs kropp mot hennes, det är våld och övergrepp, det är kränkning och förnedring. 

(s. 150, min kursivering) 

 

                                                 
22 Hirdman, 2003, s. 187.  
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Hennes motstridiga känslor inför situationen kan tolkas som att hon känner motvilja mot att 

inte kunna styra över sin egen kropp, samtidigt som det är frestande att ge efter för denna 

”ström av något nytt och okänt” som lockar och drar i henne. Hon har blivit medveten om sin 

egen kropp, fått den stämplad som en sexuellt attraktiv kvinnokropp, objektifierad av en 

manlig blick. Lite senare, på väg hem från festen, tycker hon sig få sina farhågor bekräftade, 

när barnmorskan Jullum korsar deras väg och berättar om den svåra förlossning hon nyss 

genomfört. 

 

All denna overklighet, det var verkligheten. Denna skarpa smak av motvilja och sötma, av rädsla och fordrande 

längtan, av vilja och inte vilja, det var livets egen, Alberte vet det redan. Inte ens barnmorskan Jullum saknades i 

nattens fantasteri, hon som går omkring i bakgrunden av allting med sin förfärliga väska och det stillastående, 

allvetande leendet. Lång, tunn och svartklädd dök hon upp, och som ett slags hemsk, magisk figur besvor hon 

det annalkande ovädret. / Alberte kan fritt ge sig sina motstridiga känslor i våld, en ny oro, en ny skräck – som 

fötts i henne i natt. (s. 155) 

 

Här blir hon på samma kväll medveten om sin sexualitet, samtidigt som den kopplas ihop med 

följderna av att ge sig hän åt den – graviditet och omgivningens fördömande, påtvingat 

äktenskap och ofrihet. Men att vara alltför oskuldsfull och sexuellt inaktiv leder också till 

olycka, enligt Albertes och ”det allmännas” syn på saken.  

 

[…] gå omkring halvgammal som Otilie Weyer, systrarna Kremer, Jonetta Evensen, vara som något livet har 

kastat ifrån sig och inte hade användning för, att ha gått här alltid och bli kvar här för alltid, medan dagarna går, 

den ena den andra lik […] Nej, ingetdera, hellre dö, hellre…(s.111) 

 

1.2 Herrarnas rum 

Jag fortsätter att analysera samma scen som ovan, då Alberte sitter i ett hörn av rummet på 

föräldrarnas bjudning och iakttar gästerna utan att själv delta i konversationen. Hon ser bort 

mot herrarnas rum och beklagar sig inombords för sin lott, att behöva sitta med damerna.  

 

Där inne talar de om roligare saker än här. Fjärran länder, förhållandena ute i världen, politik. Ja, till och med om 

det är politik är det roligt, fastän Alberte saknar all insikt i det. Man får veta saker av att sitta där inne. Här hör 

man inte om någonting annat än det man vet förut och redan har tagit ställning till. Och förresten är damer 

dumma. Gud vet vad de fick lära sig i skolan. Det kan inte ha varit mycket, de säger de värsta grodor  […] 
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Mäns ögon har något oskyldigt i sig. De kastar inte små snabba sidoblickar på varandra, som kvinnor gör, för 

att snabbt  ta blicken till sig igen och låtsas som om de tänkte på något helt annat. Män låter sina blickar vandra 

runt i rummet öppet och ärligt och vila stadigt på den de talar med. (s. 112, min kursivering) 

 

Här syns tydligt den uppdelning i olika sfärer eller rum, som Hirdman talar om. 

Genussystemets uppdelning i en A- och en B-sfär får här ett konkret uttryck i fysiskt skilda 

rum. Även om Alberte känner att hon skulle trivas mycket bättre tillsammans med ”herrarna”, 

vet hon att det är otänkbart att hon skulle kunna resa sig och gå in till dem, hon betraktas i 

deras ögon som B, och äger inte tillträde till A-sfären. Samtidigt säger citatet något om de 

skilda villkoren i uppfostran och utbildning för pojkar och flickor. Männen har haft tillträde 

till högre studier, de kan tala om politik och diskuterar istället för intrigerar. Deras blick är 

stolt och öppen, de har ingenting att skämmas över eller dölja.  

   Kvinnorna, däremot, har inte haft samma chans att lära sig saker som ligger utanför 

hemmets sfär, och deras samtal blir därefter. Alberte, som känner sig instängd i denna B-sfär, 

och längtar efter att vidga sina vyer, både kunskapsmässigt och geografiskt, finner deras 

samtalsämnen helt ointressanta. Eftersom kvinnornas lycka hänger på hur väl de lyckas med 

att uppfylla normen B, skaffa sig en man som kan försörja dem och fullgöra sin uppgift som 

hustru och mor, är de ständigt på sin vakt gentemot andra kvinnor. De hindras från att ha 

djupa och helhjärtade vänskapsförhållanden till varandra, eftersom de hela tiden måste slåss 

för att behålla sitt anseende, upprätthålla sin fasad och använder varandra som måttstockar 

som de mäter sig själva mot.  

 

1.3 Föräldrarnas relation 

Herr och Fru Selmer, Albertes föräldrar, har en relation som bygger på vad Hirdman kallar 

husmorskontraktet. Det innebär en strikt uppdelning i A och B, där mannen och kvinnan antas 

ha medfödda, fundamentalt olika egenskaper som gör dem lämpade för skilda arbetsuppgifter 

i skilda rum.23 Grunden för detta antagande återfinns i den situation som starkast bekräftar 

”det  oundvikligt olika”, det vill säga samlaget, reproduktionen.24 Men detta är inget jämlikt 

förhållande, eftersom följden av detta ”möte”, barnet som kräver omhändertagande, faller på 

kvinnans lott. Mannen kan som förut fortsätta med sitt arbete ute i det offentliga, ja det är 

                                                 
23 Hirdman, 1992, s. 226 f. 

24”dikotomins ständiga återfödande”, Hirdman, 1988, s. 58. 
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hans lott  att försörja familjen, medan kvinnan stannar i hemmet och sköter markservicen.25 

Eftersom hon inte har någon egen inkomst är hon beroende av mannens, och det enda hon 

egentligen äger, hennes kapital, är sin kropp.26 Hirdman talar om ”slavmaktens indirekta 

strategier”, där kvinnan använder sin kropp som maktmedel genom att ge den åt mannen 

(belöning) eller förvägra mannen den (svek). Hon måste alltså gå genom mannen för att få sin 

vilja fram. Mannen, däremot, innehar en auktoritär position, där hans ord är lag, han kan 

utdela direkta bestraffningar eller belöningar. Relationen utgör ”mellanrummet”, det som 

förenar A med B (manligt med kvinnligt) och i denna finns en ”gråzon” där förändringar kan 

ske. I denna gråzon sker ständiga förhandlingar, där ”han” och ”hon” prövar hur långt de kan 

sträcka kontraktets innehåll till sin egen fördel.27  

 

I romanen illustreras detta genom Albertes skildring av föräldrarnas gräl och den ansträngda 

spänning som finns dem emellan. Fru Selmer har lyckats utveckla konsten att manipulera sin 

man nästintill fulländning, hon vet precis vad hon ska säga och göra för att få honom att ge 

efter. Hon suckar tungt, gråter, blir ”sjuk” och tiger envist tills han till sist inte står ut och ger 

med sig eller flyr undan hennes anklagande blickar.  

 

I det oupphörliga krigstillstånd med växlande vapenlycka som hans och fru Selmers samliv är händer det att han 

kapitulerar och ger upp ställningar som det ännu inte har stått öppen strid om. Han drar sig stilla tillbaka från 

dem. Det händer särskilt när han nyligen i något sammanhang har krossat motståndaren med sin brutala kraft, sitt 

grova artilleri. Motståndaren kommer oundvikligen på benen igen och reser mot honom en hämndens mur av is 

och kyla, som han till denna dag står vapenlös mot. (s.133) 

 

Men bara så långt sträcker sig hennes makt, det är i slutändan han som bestämmer. Uppgivet 

men även en smula sarkastiskt ger hon sin syn  på Jakobs förestående avfärd. “- När din far 

ger dig lov har jag naturligtvis ingenting att säga. Adjö, min pojke.” (s.134) 

                                                 
25”White man’s burden”- dilemmat, mannen står för det förnyande arbetet ute i samhället, kvinnan står för det 

oföränderliga, reproduktiva, Ibid, s 55. 

26Ibid. 

27Ibid, s. 54. 
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Samma strategi använder hon mot sina barn, för att få dem att rätta sig efter hennes ideal. Det 

märks att hon på så sätt har fått makt över dem, speciellt Alberte får dåligt samvete så fort hon 

gör något hon vet att hennes mamma inte skulle gilla.  

 

På kvällen, när de har eskorterats till hotellet, ligger fru Selmer på soffan av förtvivlan över sin dotter. Hon har 

hållit sig uppe hela dagen, nu sviktar krafterna. / - Det var min förhoppning att Alberte skulle göra lite gott 

intryck på sin faster, jämrar hon. Jag kämpar och jag strider för mina barns bästa, men det är förgäves, förgäves, 

förgäves. / Rösten förlorar sig i en viskning, hon suckar: / - Andra unga flickor är glada och muntra, de pratar 

och skrattar, de är inte som stumma fiskar. / Hon utbrister: Se på henne, se hur hon ser ut! / Ja, fru Selmer gör 

häradshövdingen [Albertes far] uppmärksam på Alberte och ställer henne vid skampålen. Han betraktar henne 

över glasögonen och säger: / - Jag måste tyvärr ge din mor rätt, Alberte – du gör inte tillräckligt för ditt yttre. / 

Alberte står trotsig och stum som ett djur. Sedan gråter hon ut på sitt rum. (s. 219 f.) 

 

Eftersom Albertes mor ser normen A-B och relationen dem emellan (husmorskontraktet) som 

en naturgiven lag som man bör rätta sig efter, ser hon i Alberte sitt misslyckande som mor. 

Hon kan inte tänka sig en annan framtid för Alberte än att hon ska bli bortgift och försörjd, 

och om hon misslyckas med att locka till sig en man kommer hon att dra olycka över hela 

familjen, både ekonomiskt och statusmässigt sett. 

   Men Alberte trotsar sin mor på de sätt hon kan. Hon vägrar att spela den glada och 

älskvärda dotter modern önskar sig och anstränger sig inte mer än nödvändigt för att vara till 

lags: “Alberte sätter upp håret på ett underligt vis, något som utan att vara det fru Selmer vill 

och Alberte inte vill ändå är en eftergift och ett steg mot försoning” (s.11). Hennes motstånd 

är negativt. Hon har ingen rätt att säga vad hon tycker, men då hon vägrar att säga det hon 

förväntas säga, blir följden att hon oftast inte säger något alls. 

   Och när hon äntligen säger något blir det alltid ”fel”, som när hon försvarar “den 

förskräckliga” Beda Buck inför alla damerna:   

 

-Är det sant, Alberte, att Beda är så vulgär? Det är landshövdingskan som frågar, hon riktar lornjetten mot 

Alberte. / Men Alberte, som har känt ett tryck inom sig sedan Beda kom på tal, blir yr. Allt blodet strömmar 

genom hjärnan på en gång, så att hon inte ser klart./ - Beda är inte alls vulgär, svarar hon kort och ursinnigt. 

Blodet sjunker tillbaka igen, och Alberte ser med fasa hur hon har förgått sig. / Å – fru Selmers blick.  

(s. 115, min kursivering) 
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Alberte styrs än så länge av framförallt moderns blick i sin uppfattning av sig själv. För att få 

frihet att kunna utvecklas i en “positiv” riktning, med större frihet, måste hon undkomma 

moderns argusblick som bara fokuserar på hennes så kallade fel och brister.  

 

1.4 Alberte och Jakob – lika missnöjda men med olika utvägar 

Precis som Alberte kan Jakob kallas missanpassad till den småborgerliga norm de båda blivit 

uppfostrade med. Trots att han får all den hjälp och uppmuntran till att studera som Alberte 

förvägras lyckas han inte uppfylla föräldrarnas förväntningar.28 Han inser själv att han inte har 

läshuvud och vill hellre gå till sjöss och bli självförsörjande än att gå och tära på familjens 

ansträngda ekonomi till ingen nytta. Men man kan ändå säga att han, i egenskap av man, har 

större handlingsfrihet än sin syster. Motvilligt går föräldrarna till sist med på hans idé, och 

han slipper ifrån allt han så innerligt hatar: småstadens inskränkthet och den pinsamma 

”fattigförnämheten” för att istället göra något han passar för och som innebär att han blir en 

självständig individ med egen inkomst.29 Han flyttar ner ett steg på klassernas 

rangordningsskala, men han är fortfarande en Man (A), aktivt handlande och 

självrealiserande. Alberte har inte samma möjligheter, att hon skulle gå till sjöss är inte ett 

alternativ som ens hon själv har en tanke på.   

Antagligen är det lättare för Jakob att bryta sig loss, eftersom han inte behöver identifiera sig 

med modern, som man (A) förväntas han snarare göra sig så olik henne (B) som möjligt, och 

skydda sig från den hotande symbiosen.30 Trots den tysta förståelse som finns mellan honom 

och Alberte ställer han sig oförstående inför hennes missnöje med sin situation.  

 

                                                 
28 På grund av familjens dåliga ekonomi har föräldrarna bara råd att låta ett av barnen fortsätta med högre 

studier, och eftersom Alberte ändå förväntas gifta sig och bli försörjd av en man satsar man på sonens studier. 

29Bokens benämning för familjens dilemma då de tillhör den ämbetsmannaklass, som en gång var välbärgad men 

nu börjar förlora sin position, i och med socialismens förändring av samhället vid denna period, Tilværelsen 

kleber, Steinar Gimnes, i Norsk Litterær Årbok, 1976, s. 58. 

30 Hirdman skriver att den manliga homosocialiteten bygger på ett ambivalent förhållande till symbiosen, som 

ska förstås som tryggheten, anpassningen som ger kärlek och gemenskap tillbaka, där mannen både längtar efter 

symbiosen och vill frigöra sig från den, få den under kontroll. Hirdman menar att längtan efter både symbios och 

frihet är grundläggande för alla människor, men att friheten traditionellt uppmuntrats hos män ”medan den 

kvinnliga symbiosen bundits av barnafödande och kontroll, lagstiftning och sociala ’seder’”, Hirdman, 1988, s. 

55. 
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- Jag måste ut i världen, Alberte, jag står inte ut längre […] Ska jag gå kvar här blir det aldrig något av mig. 

Och så får du verkligen försöka trösta mamma lite. Kan du inte försöka vara lite sån som hon vill hördu, det 

skulle bli mycket bättre för dig själv också … (s. 159) 

- Jag känner mig precis som en flicka, sade Jakob rasande. Det fattas bara att jag hade glasögon på näsan som 

prostens Henrik…jag skäms. (s. 164) 

 

I kapitlet som dessa citat är hämtade ur ges en bild av hur normen för A ser ut i det lilla 

samhället. Eftersom Jakob är son till en häradshövding, och alltså tillhör en borgerlig 

medelklass, förväntas han studera, skaffa sig ett yrke med en viss status och bra lön, så att han 

senare kan försörja sin familj. Men Jakob känner att han inte passar för att studera. Han har 

alltid umgåtts med ”fel” sorts pojkar, och hans ideal är inte desamma som föräldrarnas, men 

de är fortfarande starkt knutna till en manlig norm. Han avundas sina kamrater ur 

arbetarklassen, de är i hans ögon mer manliga och har större frihet än de förvekligade 

medelklasspojkarna. Hans största skräck är att på något sätt bli förknippad med B, hans 

manlighetsideal bygger på ett avståndstagande från allt som B representerar, ofrihet, svaghet 

och stillastående. 

 

De av Jakobs kamrater som hade gått till sjöss efter skolan kom hem igen. De gick på gatorna med kritpipa och 

keps, gången började bli bredbent, de var bruna i ansiktet, spottade långt och talade engelska. En skamlös styrka 

utstrålade från dem, uppenbarades i deras rörelser och uttryck. (s. 164) 

 

De ungdomar som vägrar nöja sig med småstadens utbud och begränsade livsstil måste ta sig 

därifrån för att förverkliga sina drömmar. Men att kunna ge sig iväg på egen hand är lättare 

och mer accepterat för män än för kvinnor. Bland stadens unga kvinnor anar man ett slags 

uppgivenhet blandad med lättnad över att slippa välja en friare men samtidigt mer osäker 

framtid: 

 

Prostens Kristine vill lära sig knyppling, vävning, konstbroderi. Harriet Pram talar om Centralinstitutet i 

Stockholm som en saliggörande institution. Gudrun vill bli skådespelerska. Rikke Lossius konstnär. Gjertrud 

spelar. Beda förklarar att skulle hon bli något hon verkligen hade lust att bli så var det sjöman. Det händer att de 

säger ”Om jag inte blir gift alltså…” (s. 128) 
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Alberte skiljer sig från de andra med sina drömmar som tycks alldeles för stora i förhållande 

till den framtid som erbjuds henne. Hon känner att hon aldrig kommer att kunna anpassa sig 

till den lilla stadens normsystem, där hon alltid kommer att vara b, en mindre lyckad B. 

Alldeles i slutet av första boken är hon så förtvivlad över vad hon ser som en framtid utan 

hopp om förändring att hon försöker dränka sig. Men då är det ”något” inom henne som reser 

sig mot detta, och utan att hon själv vet hur det gick till är hon uppe ur vattnet. 

 

Ett har hon. Det nakna livet. Det är hennes ännu, hennes – det bultar och hamrar genom puls och hjärta, darrar i 

alla muskler. De lyckades inte driva henne i sjön, ska inte lyckas. Något reste sig inom henne där nere i iskylan 

som kröp runt kroppen. Det var obändig rädsla, men det var också något blankt och hårt, en rasande motvilja. 

Det var som att nå botten och föras uppåt igen. (s. 308, mina kursiveringar) 

 

Albertes ”rasande motvilja” får den här gången stå som hjälpen tillbaka till livet, hur instängt 

och trist det än är vill hon inte ge upp. Även detta kan ses som en trotsig handling, då hon dels 

vägrar att anpassa sig till B-normen, dels vägrar låta sig utplånas av utanförskapet. Och även 

om hon ännu inte vet vad hon vill, lyckas hon i alla fall undvika det hon inte vill med hjälp av 

sin ”negativa drivkraft”:  

 

Sanningen om Alberte är att hon bara vet vad hon inte vill. Vad hon vill har hon ingen aning om. Och det skapar 

oro och ett sug under bröstet att inte veta det. Hon går omkring som sitt eget negativ, har denna skavank till alla 

de andra. / Bort härifrån, ut i världen! Bortom detta utplånas alla konturer. Hon ser för sig något öppet, fritt och 

solbelyst. Och ett myller av människor. Som inte är ens anhöriga, inte kan ställa en till ansvar för ens fason och 

böjelser. Som man inte är skyldig att vara annorlunda än man är. (s.128) 

 

Även om den är diffus, har hon ändå en vision om vilket slags framtid hon önskar sig. Denna 

framtid ligger på mindre avstånd än hon anar.  

 

2. Alberte och friheten 

 

2.1 Paris – möjligheternas stad 

I trilogins andra bok befinner sig Alberte redan i första kapitlet i Paris sedan några år tillbaka. 

Man får veta (långt senare i boken) att hennes föräldrar omkommit i en olycka (då den gamla 
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Stoppenbrinkskajen gav efter för tyngden av stadens alla högreståndsmänniskor som samlats 

där för att fira ett bröllop), och att hon, med sina rika släktingars bistånd, fått lov att resa till 

Paris för att lära sig franska. Nu har det gått många år sedan dess, och Alberte har gjort 

släkten besviken genom att inte komma hem igen och infria deras förväntningar – bli 

språklärarinna och gifta sig. Hon har på så sätt mist sin rätt till underhåll, och måste försöka 

skaffa sig en egen inkomst, genom att stå modell för konstnärer och skicka små artiklar till 

tidningarna hemma i Norge. Trots sin låga levnadsstandard med ständig brist på pengar vill 

hon absolut inte åka tillbaka, ge upp och erkänna sitt nederlag, här tycker hon sig äntligen ha 

funnit sin fristad. Hon slipper äntligen omgivningens fördömande och anklagande blickar: 

 

Under åren här nere har hon lärt sig att ta gestalten i spegeln som den är. Kämpar inte längre med att forma sin 

obekväma person efter skick och mode utan anpassar så långt möjligt sina få och billiga plagg efter sig själv. 

Ful? Förmodligen. Men här på Montparnasse går folk omkring med uppnäsor och många slags fel i ansiktet och 

duger ändå. De hittar på en klädsel som passar dem, skaffar sig stil, ”genre”, på ett frimodigt sätt, och är inte alls 

så tokiga. Barndomens värkande sår, den svidande känslan av att förolämpa människor genom sitt blotta 

utseende, har i det närmaste läkts hos Alberte. Det är bara när hon träffar besökare hemifrån som det gör sig 

påmint. (Alberte och friheten, s. 37) 

 

Alberte ägnar dagarna åt att ”ströva omkring”, läsa böcker stående vid bokstånden längs Seine 

(att köpa dem har hon inte råd med) och då och då undervisar hon andra utlänningar i franska. 

En gång har hon gjort ett försök att ta ett fast arbete, på ett skandinaviskt pensionat, bara för 

att slippa åka hem igen, men ”[…] på den sjunde dagen smet Alberte tyst därifrån efter att ha 

visat sig tämligen omöjlig, bränt hål i en sidenblus och förlorat tålamodet med en gammal 

dam som ville upp i Lafayette och byta två små broderade servetter efter att de hade börjat 

rulla ner järnpersiennerna för fönstren […] Sedan dess undviker hon helst skandinaver…” 

(s. 40)  

 

Här ges en bild av vilka möjligheter som finns för en ensamstående, utländsk kvinna utan 

några speciella yrkeskunskaper, och ingen av dem känns särskilt lockande för Alberte. Hon 

har ännu inte kommit på vad det är hon vill med sin vistelse i Paris, alltjämt låter hon sig ledas 

av sina ”negativa instinkter”.  
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Bortsett från de två tre första brusande åren, då allting gav sig av sig självt, då hon högg in på allt, språket, 

staden, museerna, förflutet och nutid som en hungrande som äntligen får sätta sig vid dukat bord, vet Alberte än i 

dag inte vad hon egentligen vill. Hon har fortfarande bara negativa instinkter, som där hemma förr i tiden. Klart 

och tydligt säger de henne vad hon inte vill. Allting inom henne våndas inför vissa göromål och vissa miljöer, så 

att hon formligen känner det kroppsligt som feber och tryck för bröstet. Därefter står hon, fri från det hon inte 

ville och utan en aning om vad hon sedan ska göra med sig själv  (s. 39) 

 

Man får dock veta att Alberte har börjat skriva, men hennes intryck av stadslivet, hastigt 

nedklottrade på papperslappar som hon gömmer i en koffert, liknar hennes splittrade och 

planlösa tillvaro. Hon finner inget sammanhang, ingen “röd tråd” som kan länka ihop utkasten 

till något större.  

 

2.2 Om systemförändrande dynamiker. Moderniteten – en möjlighet till förändring. 

Hirdman skriver att i ”extrema historiska perioder”, som innebär stora sociala och 

ekonomiska förändringar, ökar utrymmet för en uppluckring/försvagning av genussystemet. 

Jag anser att moderniteten är en sådan period.  

   Kristina Fjelkestam skriver om Paris som ”en topografisk plats (i kvinnliga 1920-

talsförfattares verk) för kvinnligt självförverkligande.”31  Men det var långt ifrån 

oproblematiskt att som kvinna försöka skapa sig ett liv på egna villkor, det gick inte att trolla 

bort arvet av gamla värderingar som fanns hos både kvinnor och män. Fjelkestam skriver att 

”Sexualiseringen av det urbana rummet utgör som sådant ett av många uttryck för en manligt 

definierad modernitet.”32 Samtidigt som det blev möjligt för kvinnor att i större utsträckning 

röra sig fritt på stadens gator, var deras frihet kringskuren. En kvinna som rörde sig ensam ute 

i offentligheten riskerade fortfarande att betraktas som prostituerad, något som Alberte erfar:  

 

Ord kastas till henne då och då, ibland lustiga, någon gång vackra, aldrig grova och råa som hemma. Det värsta 

är det korta, låga: Tu viens? Naket som en order till en slav. […] Men det händer ingenting. Och själva 

ödsligheten har något av äventyr i sig. Att gå längs gatan kan vara som att följa en flod. Det är full trafik på den, 

eller den flyter mörk och övergiven, med spridda ljus utefter stranden. Den för människor mot varandra, från 

varandra, man vet inte vart den till slut kan föra en eller till vem. / Storstadsgatan, där man springer sig varm på 

vintern. Alberte har en otillständig svaghet för den. (s. 43) 

                                                 
31Fjelkestam, s. 49 f. 
32Ibid, s.51. 
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Flanören, den manliga modernitetens främsta figur, skiljer sig inte mycket från Alberte, som i 

likhet med till exempel Baudelaires gestalter får sin inspiration genom att driva omkring, 

planlöst, och ”slå dank med virtuositet”(s.39). Men hon kan fortfarande inte göra sig fri från 

det faktum att hon bedöms av utomståendes blickar, hon kan som kvinna inte bara vara en 

betraktare, utan måste finna sig i att bli betraktad. ”Den hierarkiska isärhållningens 

genusmönster” har inte försvunnit, bara flyttats från hemmet ut på gatan. 33  

   Samma problem stöter Albertes konstnärsväninna Liesel på när hon går ut för att måla, hon 

hindras från att vara ett betraktande subjekt, något som är nödvändigt för att kunna skapa, 

som kvinna blir hon ständigt utsatt för männens objektifierande blickar: 

 

Idag var det fyra som stod och tittade på – jag kan inte när någon tittar på. Allting var förändrat när jag kom – nu 

har jag förstört den igen. Det blir aldrig något av mig…(s. 84). 

 

Alberte hyr ett rum på ett billigt hotell, som hon delar med andra ”lösa existenser”, fattiga 

utlänningar, ensamma gamla damer och konstnärer. En sommarnatt, när hon öppnat dörren till 

sitt rum för att ordna korsdrag mot hettan får hon ovälkommet besök: 

 

Då kände hon som i en smärtsam stöt att hon inte var ensam. Hon tittade ner, och där stod mannen, tjock, 

skäggig, i bara skjorta och byxor, naken långt neråt bröstet, som var mörkt av hår som på ett djur. […] Han var 

varken drömsyn eller våldsman. […] En vanlig man som bodde billigt högt upp och sökte billiga nöjen, förd på 

villospår av den öppna dörren och den lättklädda damen där inne. Hon kunde råkat ut för vad värre var. […] Det 

faktum att hon inte ostraffat kan ställa sin dörr öppen en kvalmig kväll därför att hon är allmänt byte, en kvinna,  

har avsatt bitterhet hos henne. (s. 82) 

 

Alberte söker sig till konstnärernas caféer och har flera vänner, både män och kvinnor, som 

kommit från Europas alla delar för att förverkliga sig själva bortom sitt hemlands normer. 

Flera av dem är ensamstående och självförsörjande kvinnor, men det förväntade 

tvåsamhetsidealet finns kvar även i storstaden: 

 

                                                 
33 Fjelkestam, s.51. 
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Du borde ta någon du också…/ Ta någon! […] Kvinnor upprepar det i alla tonarter vart man än kommer. Från 

gamla fru Weyer hemma i småstaden, som klappade en på axeln och sa: En god make, en god make…till 

Marusjka som ler inåtvänt åt minnen och säger: Varför leva som ni gör, mina barn? Vad tjänar det till? Kärlek 

ger glädje – vad vore livet utan kärlek – jag skulle vissna och dö, det säger jag öppet…Och till Alphonsine som 

kisar med grön, genomskådande blick på en och stillsamt konstaterar: Il vous manque une affection, 

mademoiselle…(s. 84)34 

 

Friheten som storstadslivet innebär skildras inte bara positivt, det är lätt att bli ensam och 

bitter som till exempel den cyniska ”gamla” (enligt Alberte)  Potter och den polska 

konstnärinnan Wolochinska, som desperat söker Albertes sällskap.  

   Några uttalat homosexuella förhållanden skildras inte i romanen, den starkaste antydan till 

homosexuellt begär finns i en scen i andra boken, där Wolochinska försöker förföra Alberte, 

som reagerar med rädsla och motstånd:  

 
Då kommer Wolochinska rakt emot henne. Alberte räcker fram handen, beredd till en förestående 

handtryckning. Men Wolochinska tar den inte. Hon griper Alberte om axlarna, ser henne in i ögonen med sin 

hårda, blå blick. Alberte hinner knappt känna beklämningen övergå i rädsla, så har hon fått en häftig, befallande 

kyss rakt på munnen. Som stucken av ett bi drar hon undan huvudet […] [ hon] minns med ens vem det var 

Wolochinska ett ögonblick liknade i ansiktet. En ung sjöman på en kaj en gång  […] – Men den gången ville jag 

innerst inne själv, mumlar Alberte ut i luften och blir lite lugnare av det. Rätt ska i alla fall vara rätt. Och jag kan 

inte med sånt här, säger hon högt. (s. 94 f., mina kursiveringar). 

 

Man skulle kunna spekulera i vad Albertes förvirrade känslor och sammankopplingen med 

Cedolf (som hon också kände en obestämd rädsla inför, samtidigt som hon attraherades av 

honom) har för betydelse. Man kan i alla fall konstatera att Alberte i detta fall tycker att 

situationen går lite väl långt utanför normens gränser. Men kanske är det snarare känslan av 

tvång (och utsattheten inför en objektifierande blick) som får Alberte att dra sig undan, än det 

faktum att det i detta fall är en kvinnlig förförare som utövar det.  

 

2.4 Från självständig ungkarlsflicka med författarambitioner till konstnärshustru - valet 

mellan frihet och gemenskap, uppror och uppskattning 

 

                                                 
34Övers. ”Ni saknar ett kärleksförhållande…” 
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I modernitetens huvudstad Paris sker en viss uppluckring av reglerna för hur förhållandet 

mellan kvinnor och män ska se ut. Men det är ingen oproblematisk utveckling, vilket jag ska 

visa i detta avsnitt.  

 

En bit in i boken möter Alberte dansken Veigård, som hon först inte alls är intresserad av, hon 

finner honom tråkig och tämligen ofarlig. Men då han dyker upp när hon är som ensammast 

och mest utblottad börjar hon uppskatta hans sällskap och tyr sig till honom. Veigård och hon 

är olika på alla sätt, han kan inte förstå varför hon stannar i Paris där hon inte gör någon nytta: 

[…] ni går här och liksom slarvar bort tillvaron. Ja, slarvar bort den. Vad är det nu för sätt att 

leva på? Ni målar inte, ni skriver inte, ni gör absolut ingenting. Har det inte gått på tok så kan 

det göra det.” (s. 148)  

   Han ser sig själv som räddaren i nöden och vill ta henne med tillbaka till Danmark. Men det 

är inte alls vad Alberte har tänkt sig: ”Äktenskap…det är som en tung börda redan i själva 

ordet, det låter som tvång och tryck (s. 170). Återigen är det hennes negativa drift i form av 

ensamheten och fattigdomen som driver henne till honom.  

 
Dimstråk av tvivel drar genom henne. Denne tillfällige man på genomresa, vad har hon med honom att göra? 

Ensamheten har spelat henne ett spratt. Var hon inte liksom färdig att klänga sig intill vem som helst? Bara han 

kommer iväg igen så kommer hon att ha glömt honom om, ja, om hur lång tid? (s. 170). 
 

Samtidigt kan hon känna sin ”symbiotiska drift” (med Hirdmans ord) efter samhörighet, att få 

vara trygg och slippa den osäkerhet som friheten bär med sig: 

 
Ett av de ögonblick är inne då hon hatar sig själv och allt omkring sig, sin spånkoffert och sina trasiga sulor, hela 

sin luggslitna och planlösa tillvaro. Ovilliga och hårda pressas små svidande tårar fram ur ögonvrårna. Liksom 

av sig själv viskar munnen trotsiga ord: Jag vill ha det annorlunda, varmt och skönt, någon att vara hos, vackra 

kläder, skinn runt halsen, böcker som är mina och som jag inte behöver stå och läsa på Odéon…(s. 232). 
 

Innan hon hunnit bestämma sig för vad hon skall välja – friheten eller tryggheten – får hon 

veta att Veigård omkommit i en olycka på väg hem till Danmark. Så avgörs hennes öde av ett 

slags deus ex machina, och trots sorgen känner hon sig ganska lättad över att slippa välja. 

Återigen är hon fri, men ensamheten varar inte länge.  

 

Alberte och Liesel inleder varsitt förhållande med (den norske resp. svenske) konstnärerna 

Sivert och Eliel, vilka börjar som ett slags kamratäktenskap. Var och en får hålla på med sitt, 
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de är först särboende och har inga planer på giftermål. Men allt förändras när Liesel blir med 

barn. Hon vill gärna behålla barnet, men Eliel är alltför upptagen av sitt konstnärskap för att 

bry sig om något annat, och då det är han som trots allt står för inkomsterna till hushållet 

tvingas Liesel rätta sig efter honom och göra abort. Efteråt är hon förstörd både fysiskt och 

psykiskt, hon slutar måla och hennes kärlek till Eliel blir aldrig mer densamma. 

 
Liesel förklarar att hon inte kan måla längre. Om hon bara kunde! Hon blir så fruktansvärt trött, orkar liksom 

inte. […] Konstnärer passar inte för familjeliv. Särskilt inte skulptörer. De måste vara ungkarlar, inte ha några 

band… / Alberte ligger och ser på Liesel. Hon har varit genom det alltihop, oron, ovissheten, det ständigt 

gäckade hoppet, plågorna. Nu sitter hon här som ett slags eko av Eliel. Plötsligt hatar Alberte Eliel…(s. 280). 
 

Kamratäktenskap är ett begrepp som enligt Fjelkestam började dyka upp i svenska kvinnliga 

1930-talsförfattares böcker.35 Det bygger på att både mannen och kvinnan är självförsörjande 

och ses som jämbördiga och att de oftast avstår från att skaffa barn. Uppenbarligen gick det 

bra att föreställa sig en jämlik relation mellan man och kvinna så länge man höll sig borta från 

”fortplantningens drama” som innebär ”dikotomins ständiga återfödande”, då kvinnan 

förväntas ta hand om barnet.36  

   Även Alberte blir med barn, och hennes relation till Sivert, som hon egentligen har 

ambivalenta känslor för, blir till ett påtvingat förhållande som liknar husmorskontraktet, även 

om de inte är gifta. Till skillnad från Liesel vägrar hon begå abort. Men hennes känslor inför 

det förestående moderskapet är inte bara positiva:  

 
Med nya ögon följer hon de små vita byltena som arbetarmödrarna bär med sig när de är ute. De har ingen som 

kan passa dem, är bundna av dem från morgon till kväll, måste glömma allting annat för det vita byltets skull, 

offra allt för det. Och uppstudsighet kommer fram inom Alberte. Hon tänker: Jag är inte färdig med mig själv 

ännu, har inte kommit någon vart, ska jag nu börja tänka bara på en annan, inte kunna titta åt andra håll ens? 

Samtidigt kommer hon på sig själv med att lägga märke till hur ett sådant där bylte bärs, är klädd, försöker 

instinktivt få en glimt av de små väl omstoppade ansiktena. Helt förgäves försöker hon föreställa sig hur hennes 

barn en gång ska komma att se ut. Allt blir dimmigt, hon ser ingenting. / Men här är åter något av det som man 

inte fattar på en gång. (s. 283). 
 

”Nu beror liv och död av Sivert” (s. 282), som även han är tveksam inför framtiden. Han 

känner sig långt ifrån som någon familjeförsörjare. 

 

                                                 
35Fjelkestam, s. 131.  
36Hirdman, 1988,  s. 57 f. 
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Han känner sig förbannat maktlös. Det är sannerligen inte lite att ta på sig för en man i hans ställning. Bara 

ansvaret! Tänker Alberte på vilket ansvar det är? Det är klart att en man inget högre önskar, när han bara kan, än 

att…/ Han nämner även hennes framtid, frihet och arbete. Har hon satt sig in i vilket band det blir, så som de har 

det ställt? (s. 285). 
 

Här har grunderna för det tidigare så självklara husmorskontraktet förskjutits, i och med att 

både Sivert och Alberte sökt sig bort från tryggheten i småstaden och avsagt sig ansvaret för 

att upprätthålla dess regler. De möts som jämlikar med gemensamma intressen, och Alberte 

kan inte kräva att han ska försörja henne, lika lite som han kan kräva av henne att hon ska stå 

för hushållsarbetet. Men när de nu har barn ihop förändras deras fria förhållande till ett som 

liknar A - B- relationen. På så sätt slutar Alberte och friheten med att Albertes nyvunna frihet 

återigen blivit inskränkt. Hon har blivit en konstnärshustru, som ger upp sitt eget 

konstnärskap för att vara mannens stöd och musa.37 

 

3. Bara Alberte 

 

3.1 Bretagne 

I första och en bit in i den andra delen av trilogins sista bok befinner sig Sivert och Alberte 

tillsammans med Liesel och Eliel och den franska gifta paret Jeanne och Pierre i en liten by i 

Bretagne, där de hyr ett hus tillsammans under sommaren. Man får veta att det gått ett antal år 

sedan andra boken slutade, sonen Brede (som kallas Småen) har hunnit fylla sex år och första 

världskriget har kommit och gått. Genom små brottstycken av samtal och erinringar får man 

veta hur de upplevt kriget. Pierre är den ende av männen som deltagit i det som soldat. Hans 

fru Jeanne flydde Paris med deras dotter Marthe, som nu är ett år äldre än Småen, medan de 

andra stannade i storstaden. Kriget har märkt dem på olika sätt.  

   I den nya relationen till Sivert upprepar Alberte på många sätt sin mors förhållande till 

hennes far. Hon stannar hemma med barnet, eftersom Sivert är den mest framgångsrike av de 

två, han har tjänat en del på sin konst, och ser det som helt naturligt att han inte ska behöva 

försaka något av sin frihet för familjens skull. Men skillnaden är att Alberte är långt ifrån 

någon perfekt husmor, något som ger henne dåligt samvete. Hon jämför sig hela tiden med 

Jeanne, inkarnationen av B-idealet, och konstaterar att kriget har påverkat hennes son mycket 

mer än Marthe. 

 

                                                 
37Fjelkestam skriver om fenomenet “konstnärshustru” på s. 64 f. 
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Hon står och ser på barnen som är på väg nerför igen, flickan springande och slängande med både armar och 

ben, pojken långsamt, eftertänksamt strykande med ett finger längs stenmuren och huvudet nerböjt. Hans 

solbränna är för tunn, för genomskinlig […] Hängselbyxorna som hon själv har sytt är allt annat än smickrande, 

för vida i baken, hopplösa i hela snittet. Den stickade tröjan han har utanpå mot morgonkylan är hoptovad av 

felaktig tvätt så att det är komiskt. Med pinsam tydlighet ser hon alltihop. / Flickan däremot kommer störtande, 

pigg, brun och riktig, robust och mättad i färgen, som om hon hade flera sommars solbränna i huden, den ena 

utanpå den andra. Armar och ben sticker nakna ut ur blekta men normala och välskapade plagg. Jeanne är duktig, 

hennes unge stark och härdad. (Bara Alberte, s. 11). 

 

Alberte försöker tappert leva upp till Jeannes ideal, hon har lagt sitt manus (som hon började 

på i Paris, strax innan hon fick veta att hon var gravid) åt sidan och sliter med tvätt, städning 

och barnpassning, trots att dessa aktiviteter strider mot hennes natur.  

 

3.2 Pierre – en Ny man? Om könens mänskliga likhet.  

Pierre, som själv är författare, är den ende som förstår Albertes problem med skrivandet och 

han försöker få henne att inse att hon borde satsa på det hon är bra på.  

 
- Du måste umgås med ditt stoff, använda alla tillfällen att vara tillsammans med det. Det är enda sättet. […] 

Omsorg om denna sida av hennes ve och väl oroar Alberte och gör henne förvirrad. Automatiskt letar hon i 

minnet efter saker att gömma sig bakom (s. 20) Han ser sig om. Och där är den igen, glimten av mannen 

bakom masken, av en som hon tycker sig känna och som vill henne väl. / - Har det gått därhän med dig att du 

måste sy och laga mat, så sy och laga mat. Då är det ju inget att gör åt. / Han vinkar med handen. Han ler. Det är 

inte åt henne, det är mot henne (s. 21). 

 

Yvonne Hirdman talar om ”könens mänskliga likhet” som en viktig faktor i dekonstruktionen 

av genussystem.  
 

[…] man kan på goda grunder anta att den mänskliga förmågan och förutsättningen för upplevelse och 

uppfattning, är likadan hos män och kvinnor. Dvs [sic] att vissa kvinnor (och män) de facto och trots de 

genussystembevarande strukturerna, tankarna och praktikerna, ständigt insett att könen inte är annorlunda sorter, 

inte är arts- eller väsensfrämmande. Den systemförändrande kraften finns således i det mänskliga 

tankesystemet.38 

 

Pierre är en man som inte ser Alberte i första hand som en könsvarelse, en B eller b, utan som 

en människa, som han har gemensamma intressen med. Och Alberte känner samma sak för 

honom, även om hon inte kan undgå att hoppas på något mer än bara vänskap dem emellan.  
                                                 
38Hirdman, 1988, s. 58.  
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Hon har fått lite skrivet idag. Pierre hjälpte henne att passa barnen, ge dem mat, få dem i säng, jämnade vägen 

för henne på alla sätt. Och ändå…/ Var det bara det du ville, tänker hon, och blir plötsligt generad, som om hon 

hade komprometterat sig och det inte kunde avhjälpas. (s. 57) 

 

Är då Pierre verkligen vad man skulle kunna kalla en Ny man? Han skiljer sig hursomhelst 

från normen A, så som den sett ut fram till nu. En viktig anledning till detta kan vara att han 

var en av många män som tvingades ut i första världskriget. Han kommer därifrån som en 

invalid, med både inre och yttre skador. Kriget har förändrat hela hans världsbild, han har 

upplevt så mycket grymheter att han slutat tro på människan som en förnuftig och i grunden 

god varelse. Den roman som han började skriva på innan kriget kan han inte fortsätta på, 

historien tycks honom nu ointressant och karaktärerna är som döda.  

   Hirdman skriver att ”den manliga normens primat upphör i och med att män flyttas ner på 

samma vanmäktiga plats som kvinnor. Detta kan ske i samhällen som blir alltmer 

avhumaniserade […].”39   

  Under första världskriget, skriver Sandra Gilbert och Susan Gubar, förändrades villkoren för 

både män och kvinnor dramatiskt.40 De unga män som gav sig ut i kriget fick alla sina 

föreställningar om den förnuftiga människan stympade och de återvände hem desillusionerade 

och chockade: 

”[…] what had been predominantly a disease of women before the war became a disease of 

men in combat”.41 Här syftar författarna på hysteri, en psykiskt sjukdomstillstånd som tidigare 

ansetts vara typiskt kvinnlig. 

   De unga soldaterna kände sig svikna av det samhälle de skickats ut för att försvara, som 

skröt om sina tekniskt alltmer avancerade vapen men inte kunde garantera sitt folks trygghet, 

som gjorde människor till utbytbara dödsmaskiner. Begrepp som heroism och fosterlandskär-

lek förlorade sin betydelse, blev till dåliga skämt: ”all the traditional categories of experience 

through which the rational cultured mind achieves its hegemony over the irrationality of na-

ture were grotesquely mingled, polluting each other as if in some Swiftian fantasy.”42   

 

När männen var ute i krig fick kvinnorna tillträde till A-sfären, då de tog över de 

arbetsuppgifter som traditionellt utförts av män. För kvinnorna innebar detta att de fick en 

                                                 
39Ibid, s. 59. 
40 Gilbert & Gubar , 1989. 
41Ibid, s. 258, citerar Eric Leed. 
42Ibid, s. 265, citerar Eric Leed. 
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anledning att komma ut ur hemmets B-sfär och bevisa att de faktiskt kunde klara av samma 

arbete som män, om de fick chansen. Här skedde alltså en förskjutning av genussystemet som 

radikalt förändrade den tidigare så självklara uppdelningen i A- och B-sfärer, och den nya 

ordningen stod kvar även efter att kriget tagit slut. Men det var inte utan strid som det nya 

genuskontraktet gick igenom. Även om en hel del kvinnor arbetade i krigszonen (som 

sjuksköterskor, reportrar osv.) var de flesta kvar på hemmaplan. Och mellan dessa kvinnor 

och deras män utgjorde kriget ”a barrier of indescribable experience.”43  

 

Jeanne, Pierres fru, har inte upplevt kriget på nära håll, och hon har behållit sin husmorsroll 

hela tiden. Hon är fortfarande den stödjande, praktiska konstnärshustru som Pierre gifte sig 

med, och hon gör allt hon kan för att få honom att börja skriva igen, för familjens inkomsters 

skull. Hon inser att kriget förändrat honom, men försöker att inte låtsas om det, hon vill så 

gärna tro att allt snart ska bli som vanligt igen. När hon upptäcker att Alberte och Pierre har 

inlett ett förhållande tvingar hon Alberte att dra sig ur, för Pierres skull.  

 
- Ingen vet bättre än jag vad som fattas honom. Tror du att jag är krävande för att jag vill det? […] Jag gör mitt 

yttersta för att få honom på rätt köl igen, få honom dit där han hör hemma, bland de främsta av våra författare 

[…] (s. 283) 
- Jag kan inte släppa Pierre för din skull. Han kan inte bli fri själv. Inte om han vill det aldrig så mycket. Vi har 

barn ihop (s. 285) 
 

Jeanne är övertygad om att hon passar bättre för Pierre än Alberte, som visserligen är 

”förstående” men inte klarar av att ta hand om honom ordentligt. Hon kan inte se att det 

skulle finnas något alternativ till förhållandet A-B, den försörjande mannen och den 

omhändertagande kvinnan. Snart blir hon också lämnad av Pierre, som insett sitt ”nederlag” 

som A och söker sig till socialistiska kretsar där han kan få utlopp för sitt nyvaknade 

politiska intresse.  

 Men trots att han på många sätt skiljer sig från den traditionelle mannen har han en stor 

fördel i att betraktas som man (i första hand). 
 

Inte råd att vara förträfflig? Ta det som Sivert? Det kan Pierre säga som själv är manfolk. Han ser mycket men 

långtifrån allt. Och ändå är det något inom henne som djupt och pockande säger ja till hans manfolksord. / Att 

samla sig och ha sig själv i sin hand! Äga både barn och arbete! Som det är tycker Alberte att hon varken äger 

det ena eller det andra. (s. 30). 

                                                 
43Ibid, 262. 
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3. 3 Den kvinnliga konstnären – en anomali 

Pierre skiljer sig från Sivert på många sätt, han tycks ta Albertes författardrömmar på allvar, 

och ser sig inte som överlägsen henne.  
 

Tvärs igenom yrseln tänker Alberte på den plågsamma vreden hon kan känna mot Sivert när han kommer med 

sitt ”Har du författat idag?” Nu fick den sin förklaring. Sivert ton är för lik den han använder till pojken: ”Har du 

haft roligt idag då?” Det är svårt att skriva, det är ingen lek. (s. 46) 

 

Sivert ställer sig också helt oförstående inför de olika villkor för kvinnor och män som gör att 

deras konstnärliga motiv blir annorlunda. Han skrattar åt Liesels tavlor som skildrar kålfält 

och bönders arbete på åkern, enligt hans sätt att se är detta en lägre form av konst, typiskt 

”kvinnlig”. Men med tanke på vad hon fick utstå som kvinnlig konstnär ute på gatorna i Paris 

är det kanske inte så underligt att hon föredrar att måla i en mer fri och tillåtande miljö. 

   Sivert och Eliel står för det traditionella synsättet vad gäller kvinnliga konstnärer. I deras 

ögon kan en kvinna aldrig bli en ”riktig” konstnär, som kan mäta sig med en man.  

Kristina Fjelkestam skriver att den kvinnliga konstnären vid denna tid sågs som en anomali, 

hon var varken kvinna eller man, varken A eller B med Hirdmans terminologi, möjligen a (en 

”liten man”) eller b (ingen ”riktig” Kvinna).  

 
Att vara både kvinna och konstnär innebar en svår balansgång mellan att vara en egen individ och att samtidigt 

vara medlem i könskomplementära mönstergrupperingar. […] det är den kvinnliga konstnären som starkast och 

tydligast utmanar den könskomplementära doxans konstruktion av kvinnlighet.44 
 

Hon skriver också att de kvinnliga konstnärsromanerna från denna tid har som tema det val 

som varje kvinnlig konstnär ställs inför, det mellan ”konstnärskap och äktenskap.”45 Att 

samtidigt ”tjäna två herrar” sågs som omöjligt. Jag tycker att Alberte-trilogin delvis följer 
                                                 
44 Fjelkestam, s. 73 f. Fjelkestam ger följande definition av den könskomplementära doxan:  

”Könskomplementaritet är en tidigmodern företeelse som à la Rousseau tänker sig relationen mellan könen i 

form av assymetri. Assymetrin, eller isärhållandet, innefattar i allmänhet en hierarkisering som bygger på 

exploatering av vad som i tiden betraktas som biologiska olikheter. Motsatstänkandets antingen-eller ställer 

Mannen i det positivt laddade ledet och Kvinnan i det negativa […], s. 30. Jag tycker att det här låter som exakt 

samma sak som Yvonne Hirdman talar om, men ville ta med Fjelkestams förklaring för att inga oklarheter ska 

uppstå. 
45Ibid, s. 74. 
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detta tema, samtidigt som valet inte synes så definitivt. Man anar, trots allt, en möjlighet att 

Alberte ska ta upp sitt skrivande igen, men vad hon i sådana fall behöver är större förståelse 

och stöttande från sin man, och det egna rum som Virginia Woolf sade vara en nödvändig 

förutsättning för att skriva.46  

 

 

3.4 Den Nya kvinnan och hennes begär 

Siverts kvinnosyn är det största hindret för en jämlik relation mellan honom och Alberte. Men 

han försöker inte tvinga henne att vara annorlunda än hon är, han har faktiskt förstått att hon 

aldrig kommer att bli någon B: “Han håller ett litet föredrag om kvinnan som mor och 

älskarinna. Hon är antingen det ena eller det andra, sällan båda delarna. Så finns det de som 

inte är någondera…” (s. 290). 

   Enligt det traditionella genuskontraktet har Alberte gjort sig skyldig till en allvarlig 

överträdelse av sitt handlingsutrymme, menar han. En kvinna som tar egna initiativ är för 

honom ingen ”riktig” kvinna. 

 
- Du sa först ”Jag älskar dig”. / - Sa jag? Det var väl i ett särskilt ögonblick då? Det var väl i din famn det? 

Alberte letar förvirrat i minnet. När sa hon dessa otroliga ord? Och var det så galet? Förebrådde han henne inte 

just att…? / - Du sa det. Och det är fel. Det är mannen som först ska säga sådant. / Alberte vet plötsligt inte om 

hon ska skratta eller gråta. (s. 291). 

 

Ända från första boken har Alberte kämpat emot, med hjälp av sin ”negativa drift”, alla 

försök att placera in henne i B-mallen och i förhållanden som minskar hennes livsutrymme. 

Nu är hon så pass van vid att bli betraktad som avvikande att hon inte tar illa vid sig av 

Siverts anklagelser. Hon har sett att det finns andra sätt att leva och bete sig på, och tycker att 

Sivert är en ”tjockskalle” som envist håller fast vid den könskomplementära doxan, och 

vägrar erkänna kvinnor som komplexa människor med en sexualdrift precis som män.  

 

Albertes och Siverts relation bygger inte på några djupare känslor, de har olika syn på det 

mesta, men håller ihop för barnets skull. Men förhållandet hotar att upplösas på allvar när 

Sivert, som varit i Paris till och från under sommaren, berättar att han har hittat en annan 

kvinna, en svensk målarinna. Och Alberte tvingas inse nackdelen med att inte vara gift, om 

han väljer att lämna henne har hon ingen laglig rätt till något underhåll, trots att hon har tagit 

                                                 
46Ett eget rum, Virginia Woolf (1929), övers. Jane Lundblad (Stockholm, Tiden, 1991). 
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den gifta kvinnans ansvar för hem och barn, och det går till och med så långt att Sivert vill ta 

deras son med sig in i sitt nya äktenskap.  

 
- Vi måste ta det förståndigt, säger Sivert. Vi måste tänka på pojken i första hand. Jag tänker på dig också. 

Du måste medge att med hela ditt sätt att ta livet på blir det här det bästa. Det är inget att slåss om. Jag har 

ett arbete, jag kan försörja honom, inte du. Inte än så länge i varje fall. Ur juridisk synpunkt är min rätt till 

honom klar. (s. 295) 

 

Men det dröjer inte länge innan det visar sig att ”den svenska frun” bara lekte med Sivert. Han 

har fått nog av Paris, och reser hem till sitt barndomshem på den norska landsbygden. Alberte 

följer motvilligt med, och Småen får för första gången se sina föräldrars hemland.  

 

3.5 Ett eget rum – den sista pusselbiten läggs på plats 

I den sista delen av tredje boken konstaterar Alberte att hon är tillbaka där hon började, trots 

alla år som gått och allt hon uppnått. Hon tas emot på gården Granli som Siverts fru och 

förväntningarna på hennes uppfyllande av B-idealet är desamma som hemma i Nordnorge. 

Men hon har ett slags alibi i det faktum att hon levt så länge i Paris, där saker och ting är 

annorlunda, och Siverts mor accepterar henne, trots att hon inte riktigt förstår att en kvinna 

skulle kunna vara intresserad av något annat än att ta hand om hem och familj.  

   Alberte har fortfarande inte givit upp hoppet om att bli färdig med sin roman, och hennes 

”dagdrivarböjelse” driver henne ut i skogen, där hon får vara ifred och skriva. Vistelsen på 

gården har givit henne trygghet i form av mat, värme och gemenskap, och även lediga stunder 

från husmorsplikterna, då det visar sig att Småen klarar sig bra på egen hand, han har funnit  

sitt rätta element på landet, omgiven av snälla och uppmuntrande släktingar. Det enda som nu 

fattas Alberte är ett eget rum, där hon kan sitta i lugn och ro och skriva färdigt sitt manus.  

   En dag överraskas hon, när hon sitter på en stubbe i skogen och skriver, av en snäll gammal 

tant som råkar ha ett tomt gästrum vilket hon gärna låter Alberte nyttja som sitt arbetsrum. 

Men det är bråttom, manuskriptet måste skrivas klart innan sommargästerna kommer, och 

plötsligt har Alberte en deadline att förhålla sig till. Det blir en sporre för henne, hon inser att 

om hon någonsin ska bli färdig med sin bok måste det ske nu. För första gången i sitt liv 

längtar hon inte någon annanstans, inte ens det blomstrande sommarlandskapet lockar henne 

iväg från arbetet: “För första gången i detta livet är naturen ram och bakgrund, inte det där 

pockande och krävande som gör sig till ett med en och nästan gör ont. / Som en knut har hon 

knutit sig om manuskriptet.” (s. 335)  
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   Nu har hon äntligen uppnått den ideala situationen av frihet och trygghet som gör det 

möjligt att ägna sig helhjärtat åt skrivandet. Hennes tillvaro och även hennes person har 

utvecklats till större stabilitet och de lösa fragment hon gått och sparat på under alla år av 

skrivandeförsök har fått ett sammanhang för henne. Hon vågar också för första gången lita på 

sin egen blick på sig själv och sitt verk, hon ängslas inte så mycket över vad andra ska tycka.  

 

 

 

3.6 Alberte och feminismen 

Vid ett tillfälle, i andra delen av bok tre, diskuterar Alberte och Liesel för första gången den 

feministiska rörelsen som återigen börjat göra sig gällande efter första världskriget. Det är 

Liesel, som efter den ofrivilliga och smärtsamma aborten, börjat se på saker med nya ögon. 

Hon jobbade som volontärsjuksköterska under kriget, och är en ur den nya generationen 

kvinnor som ser möjligheter till självförverkligande i den förskjutning av genussystemets A- 

och B-sfärer som ägt rum.   
 

- Om jag inte måste försöka tjäna pengar, och vore jag inte så dum och oduglig, och hade inte kriget kommit 

och gjort allting så svårt…Jag skulle gärna ha velat vara en av dem som försöker ändra på alltihop. Du vet, 

kvinnosakskvinnor och såna. Det låter illa, men…/De är långt från allt sådant, Liesel och Alberte, har fullt upp 

med sin egen lilla tillvaro. Liesel säger det också som om hon bad om ursäkt. Man ger ju upp att vara kvinna i 

vanlig mening, attraktiv för män och vacker, om man ger sig in på sådant, blir utan kön så att säga. Blotta 

tanken är ett brott med allt möjligt. (s. 134, mina kursiveringar). 

 

Här syns en tydlig ambivalens inför att engagera sig i ”kvinnosaken”. För Alberte och Liesel 

skulle det innebära ”ett brott med allt möjligt”, det vill säga med hela genussystemet, och de 

skulle bli ”utan kön”, enligt gängse sätt att se, vilket de uppenbarligen tycker är ett alltför 

högt pris att betala. Lite senare börjar Alberte dock finna tanken på att leva utan man, som 

ensamstående och självförsörjande mor, som det bästa alternativet:  

 
Det skulle bli hon och Småen? Skulle hon bli förtvivlad över det? Nej – inte så länge livet bara gick att ordna. 

Gifta sig fick de göra för pojkens skull. Sedan skiljas igen. Det går runt lite vid tanken […] Tillvaron som var en 

trång liten plätt vidgar sig. Man ser att det är öppet utanför inhägnaden, skrämmande öppet, så att det tar andan 

ur en. Kallt. Men fritt och öppet åt alla håll för den som har mod och krafter, något att komma med. Allt är 

möjligt, bara man vågar och är stark…(s. 138) 
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Det är alltså en hel del som har förändrats under de år som gått sedan hon var en ung kvinna i 

Nordnorge. Inte bara det att hon lever i ett annat land, en storstad och i en ny tid med nya 

värderingar, inom henne själv har de största förändringarna ägt rum. Hon har varit med om så 

pass mycket att hon inte längre har råd att bry sig om vad andra tycker om henne, hon är 

säkrare i sig själv och vågar tro på sin förmåga att skapa sig en framtid oberoende av andra. 

Jag skulle vilja påstå att man kan kalla henne en Ny kvinna, som inte passar in i någon av 

kategorierna A-B eller a-b, hon är en ny sorts människa, en C,  som kan välja att se bortom 

de könskomplementära mönstren och skapa sig en framtid på sina egna villkor.47  

   Boken ges ett hoppfullt slut, där hon precis har lämnat kvar Sivert och Småen på gården 

Granli, för att ge sig iväg till huvudstaden och försöka få sin roman publicerad och “Lyckas 

säga lite sanning.” (s. 360) 

 

 

Sammanfattning och slutsats 

I denna uppsats har jag velat undersöka hur genussystemet ser ut i trilogin om Alberte, hur 

genus skapas och upprätthålls och hur olika personer, och framförallt huvudpersonen Alberte, 

förhåller sig till det. Jag har även studerat hur genussystemet förändras, beroende av tid och 

rum, och hur Albertes utveckling delvis hänger samman med denna förändring, men också 

hur hon redan från början avviker från normen och på så sätt bidrar till en förskjutning av 

systemet.  

   Min slutsats är att Alberte kan räknas som en Ny kvinna, en övergångsgestalt mellan den 

äldre generationens strikt könskomplementära uppdelning och den nya generationens 

ifrågasättande av den. Då hon inte erbjuds ett liv som passar hennes person inom det gamla 

systemet måste hon försöka finna sin egen väg. Hon drivs av sin “negativa drift”, som säger år 

henne vad hon inte vill, och när hon följer den och lyckas frigöra sig från de situationer som 

begränsar henne, kan hon börja formulera positiva tankar om vad det är hon vill. Det är först 

när hon nått denna punkt som hon blir den hon vill vara och kan börja uttrycka sig som 

författare.  

   Albertetrilogin är en utvecklingsroman, i vilken man får följa huvudpersonens strävan efter 

en egen identitet och att acceptera sig själv, både med hjälp av och i strid med omgivningen. 

Det är även en metaroman om vägen till konstnärskap, där den personliga utvecklingen 

hänger samman med den konstnärliga. Även i detta sammanhang är genusperspektivet viktigt. 

                                                 
47 Figuren ’C’ finns inte med i Hirdmans teori, utan är en figur jag har valt för att understryka Albertes 
utanförskap i förhållande till det rådande genussystemet (tack till Ebba-Witt Brattström som föreslagit detta).  
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   Den kvinnliga konstnären är den största parian, hon räknas varken som A eller B, är både a 

(inte lika bra som en manlig konstnär) och b (ingen ”riktig Kvinna”). Som kvinna är hon hela 

tiden utsatt för andra människors blickar, som gör henne till ett objekt och söker placera in 

henne i B-mallen. För att bli ett “subjekt i sin egen historia” måste hon göra sig fri från 

påverkan utifrån och våga lita till sin egen syn på saker och ting.48 

   Jag ställde också frågan om det fanns en manlig motsvarighet till den Nya kvinnan, och 

tycker mig delvis ha funnit ett exempel på en sådan, nämligen Pierre. Men det är viktigt att 

påpeka att den nya tidens förändrade värderingar inte automatiskt leder till en mer jämlik 

relation mellan män och kvinnor. “Den manliga normens primat” (med Hirdmans ord) styr 

fortfarande till stor del den allmänna uppfattningen om manligt och kvinnligt, även om 

genussystemet ständigt förändras och försvagas. Tills vidare måste Alberte finna sig i att bli 

betraktad som en avvikare från normen, en C.  
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