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Abstract:  The purpose of this Master’s thesis  is to examine the debate concerning Agnes 

von Krusenstjerna’s Fröknarna von Pahlen-novels from a ideological analytic 
perspective. This debate came to be called The Krusenstjerna feud 
(Krusenstjernafejden) and was most intensive in the years 1934-35 after Porten 
vid Johannes and Älskande par had been published. We examine 8 articles using 
a text analytic method. We have limited ourselves to public material that is 
available in Swedish press and Swedish magazines. Our ambition is, through 
this, to determine the articles authors’ political point of view and ideas of 
preference. In doing so, we wish to see which societal conflicts the debate about 
Krusenstjerna expressed. Since the ideological analyses include an investigation 
of the context in society, the theory fits our investigation well. Our analysis 
focuses on two aspects of the context in society which had a large impact upon 
the cultural climate of the 30’s. These aspects are sexual politics and nazism. 
We see how these aspects characterize the point of views which are expressed in 
the articles. Throughout our analysis, a picture of a society in change is getting 
clearer, where things like equal rights for women and workers threatens the 
present patriarchal structure. Put simply one could say that the conservatives 
were pitted against the radicals, since the radicals praised the liberal bluntness of 
Krusenstjerna’s novels, while the conservatives considered this openness a 
menace to society. In our analysis a more elaborate image is given than the most 
common way this debate is described. For instance it was not always the 
radicals who sided with Krusenstjerna’s way of describing. A writer can be both 
for and against Krusenstjerna’s novels. At a first look it can thus be hard to see 
what their actual point of view is. Through our ideological analysis the articles 
are put more in focus since the backgrounds of the writers positions are made 
clear. 
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1. INLEDNING 

”Friheten att tänka och att uttala sina tankar står över allt annat.  
Det är det mänskligas livsluft.  
Utan denna frihetens atmosfär vissnar det andliga livet bort.  
Allt kunna människor undvara, blott icke detta1.”  
 

 
 
Litteratur har i alla tider väckt debatter och till och med fört författare i döden. Kejsar 
Caligula förbjöd Odyssén därför att den stod för grekiska frihetsideal som inte gick hem i 
Rom, och Bibeln var helt förbjuden i alla ryska folkbibliotek några år efter revolutionen. 2 
Litteratur som av samtiden har ansetts ta upp moraliskt förkastliga ämnen, har gett upphov till 
åtskilliga debatter. Som en illustration av detta ämnesområde följer här några exempel ur den 
svenska litteraturen:  
 
Carl Jonas Love Almqvists Det går an. En tafla ur lifvet, utgavs 1839. Detta verk chockerade 
den borgerliga publiken i Sverige under en tid som hyllade kärnfamiljen och äktenskapet 
manifesterat i den kyrkliga vigseln. Boken handlar om en kvinna och en man som förälskar 
sig i varandra. Kvinnan uttrycker Almqvists kritiska syn på äktenskapet och anser att 
kvinnornas ekonomiska självständighet och jämställdhet med männen är en förutsättning för 
allas bättre liv. Paret gifter sig inte och bestämmer sig för att bo i olika hus. Kvinnan är 
okonventionell och tar initiativ, visar vad hon vill och underkastar sig inte, något som var 
mycket uppseendeväckande på denna tid. Hon ville vara fri att försörja sig själv och vara 
jämställd med sin man så länge kärleken varade. Almqvists åsikter om äktenskapet och 
kvinnan väckte ett stort rabalder. Kritiken i tidningarna blev stark, och i egenskap av präst 
tilldelades han en varning av domkapitlet och blev förhörd om sin syn på äktenskapet. Det-
går-an-striden ledde till att många gamla vänner drog sig undan honom, och endast enstaka 
röster höjdes till hans försvar.3  
 
Ett annat fall som på sin tid väckte mycket stort uppseende är åtalet mot August Strindberg, 
vilket följde kort efter utgivningen av Giftas, 1884.4 Strindberg anklagades för hädelse mot 
”Gud, Guds ord och sakramenten” då han i sitt verk häcklat nattvarden, något som vid denna 
tid var brottsligt att göra.5 De konservativa tidningarna slöt upp på åklagarens sida, men 
prisade i vissa fall novellernas konstnärliga förtjänster. Även den liberala pressen ansåg att 
Strindberg gått för långt med sin omoraliska skrift. Snart var hela den svenska pressen 
engagerad och sympatierna fördelade sig ganska jämnt mellan Strindberg och hans åklagare. 
Strindberg frikändes.6 
 
Redan innan Gustaf Frödings Stänk och flikar utgavs, 1896, gick rykten om diktsamlingens 
omoraliska och stötande innehåll. När så tidningsrecensionerna kom erkändes visserligen 
dikternas konstnärliga förtjänster, men kärleksscenen i ”En morgondröm” var svår att smälta 
för flertalet kritiker. Högerpressen rasade, och även liberala tidningar förkastade dikten. 

                                                 
1 Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning: 6/10 1934. Återfinnes i Bokblom, Rune, 2001, s. 
24 
2 Lundevall, Karl-Erik, (red.), 1958, s. 10f. 
3 Delblanc, Sven och Lönnroth, Lars (red.), 1988, s. 102ff. 
4 Lundevall, Karl-Erik, (red.), 1958, s. 153 
5 Lundevall, Karl-Erik, (red.), 1958, s. 163 
6 Lundevall, Karl-Erik, (red.), 1958, s. 154-166 
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Åtalet som väcktes mot Fröding gällde delar av fjärde sången och hela femte sången i ”En 
morgondröm”. Dessa delar ansågs vara straffbara enligt tryckfrihetsförordningen då de 
skildrade ett oskuldsfullt naturfolks kärleksakt.7 Fröding ville genom att behandla ämnen som 
var tabubelagda ge dikten ökad frihet. 
 
Som synes behandlar dessa debatter olika ämnen, men i grunden finns hos dem alla en 
moralisk problematik. De litterära debatterna är en spegling av sin tids samhälleliga idéklimat 
och har följaktligen mycket att berätta för oss om sin tid. Efter målet mot Fröding har det i 
Sverige inte väckts något åtal mot en skrift som ansetts inneha konstnärlig dignitet. Däremot 
har det förekommit heta debatter kring vad vissa kretsar ansett vara oanständig och 
chockerande litteratur. Skönlitterära böcker har alltjämt fortsatt att fungera som katalysator 
för debatter och konflikter. Ämnet för föreliggande uppsats är den litterära moraldebatten som 
tog fart kring Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen-romaner under 1930-talet. 
Dessa romaner har nyss nyutgivits i pocket på Bonniers förlag och är alltså på intet sätt 
förpassade till historien. Debatten, som kom att kallas för Krusenstjernafejden, gällde främst 
två av dessa verk, Porten vid Johannes och Älskande par. På sin tid engagerade denna debatt 
hela pressen och kom att bli en hätsk diskussion om diktens frihet och förhållandet mellan 
dikt och moral. Den huvudsakliga intentionen med denna uppsats är att söka bakomliggande 
orsaker till Krusenstjernafejden. Genom att undersöka vilka ideologier som kommer till 
uttryck i debattartiklar från denna fejd vill vi ta reda på hur synen på litteratur står i 
förhållande till samhällskontexten. 
 
Våra personliga skäl till att ha valt Krusenstjernafejden som ämne för vår magisteruppsats är 
att skönlitteraturen ligger oss varmt om hjärtat samtidigt som vi är intresserade av kvinnors 
villkor genom tiderna. Under kursen Litteraturen och samhället på Bibliotekshögskolan i 
Borås väcktes vårt intresse för litteratursociologiska studier. Detta vill vi kombinera med 
intresset för skönlitteratur.   
 
Vår studie faller således inom litteratursociologin som har relevans inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Litteratursociologins uppgift är främst att studera växelverkan mellan 
samhälle och dikt och sätta in diktverken i sina receptionssammanhang, det vill säga hur 
verken har blivit mottagna.8 Litteratursociologi är även vetenskapen om litterär värdering, 
vilket är vad vi kommer att studera i vår undersökning. Inom litteratursociologin är det viktigt 
att kontextualisera för att visa på relationen mellan text och samhälle. För att få en djupare 
förståelse för ståndpunkterna i Krusenstjernafejden inkluderar vi därför ett avsnitt om  
samhällskontexten.  
 
Vilka olika värderingar är det som kommer fram i debatten, och vilka idéer och ideologier kan 
tänkas ligga bakom dessa? För att ta reda på detta kommer vi att vända oss till det delområde 
inom litteratursociologin som handskas med den litterära receptionen och litteraturkritik. 
Detta område är viktigt för oss som blivande bibliotekarier, eftersom vi kommer att vara en 
del av det med vår litteraturförmedlande roll. Att studera debattaktörers inställning är 
intressant ur flera aspekter eftersom många av dem innehar en maktposition. Därmed färgar 
deras omdömen offentlighetens åsikter, liksom debattören kan vara färgad av samtidens 
rådande ideal.  

                                                 
7 Lundevall, Karl-Erik, (red.), 1958, s. 173ff.  
8 Furuland, Lars och Svedjedal, Johan, (red.), 1997, s. 19 
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1.1 Bakgrund till Krusenstjernafejden 

Perioden för debatten runt Fröknarna von Pahlen är intressant att studera då den präglades av 
stora förändringar. Särskilt omvälvande var perioden för kvinnan som hävdade sin plats i 
samhället. Under denna tid skapade nazismen en oro som sträckte sig till Sverige. Vissa såg 
Tyskland som en förebild och framhävde nazismen som ett föredöme. Många var försiktiga 
med att uttala sig allt för radikalt. Krusenstjernas verk gavs dessutom ut i en tid av pågående 
sexualdebatt.  
 
Krusenstjernafejden var som hetast mellan åren 1934 och 1935 och handlade framför allt om 
diktens frihet, tryckfrihetens gränser, och om diktens förhållande till moralen, främst 
sexualmoralen. De första böckerna i serien om fröknarna von Pahlen möttes mestadels av god 
kritik. Man hyllade Krusenstjernas konstnärliga talang och förmåga att teckna levande natur- 
och personskildringar. Bonniers, som gett ut de tre första delarna, nekade att ge ut delarna 
fyra och fem, Porten vid Johannes och Älskande par. Förlagets vägran att ge ut dessa 
motiverades med att romanernas innehåll var tydligt sexuellt. Bonniers krävde att 
Krusenstjerna skulle ändra i böckerna, vilket hon vägrade.9 Istället för Bonniers kom det 
radikala förlaget Spektrum att ge ut resterande delar av Pahlenserien. Detta förlag ställde inga 
krav på strykningar, men då böckerna utgavs på hösten 1933 försågs de med banderoller med 
texten: ”För undvikande av misstag önskar jag påpeka att denna bok- efter konventionell 
uppfattning- icke torde lämpa sig att sättas i alla händer, utan endast ägnar sig för 
psykologiskt och tidshistoriskt intresserade. Agnes von Krusenstjerna.”10  
 
Romanernas öppet sexuella skildringar blev för mycket för många av samtidens kritiker som 
valde att bemöta deras utgivning med tystnad. Tystnaden, som varade i cirka ett halvår, bröts 
av Karin Boye i Social-Demokraten, och därmed uppstod en intensiv debatt. 
Familjeangelägenheter blev under denna tid politiskt och offentligt intressanta. Som Anna 
Williams skriver lyftes den kvinnliga sexualiteten nu fram i offentlighetens ljus. Hon skriver 
också att Krusenstjerna överträdde angivna gränser och löste upp de tydliga konturerna 
mellan privat och offentligt.11  
 
Många av dem som tog Agnes von Krusenstjerna i försvar gjorde det därför att de ansåg 
angreppen mot diktens frihet vara sammankopplade med den samtida reaktionen i Tyskland 
och de nazistiska bokbålen. Kraven på litterär frihet motiverades på många sätt, men främst 
genom att visa på nyttan av öppenhet. Ju längre denna fejd fortgick, desto fler stridsfrågor 
tillkom. Så småningom övergick den mot slutet förvirrade debatten i ett personligt gräl, som 
kulminerade i en kritikerantologi utgiven av Agnes von Krusenstjernas make David 
Sprengel.12 
 
 

                                                 
9 Williams, Anna, 2002, s. 69 Värt att kommentera är även sammanträffandet att det är Bonniers som nyutgivit 
romansviten.  
10 Sprengel, David, 1935, s. 160 
11 Williams, Anna, 2002, s. 69 
12 Lundevall, Karl-Erik, (red.), 1958, s. 193f. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att ur ett ideologianalytiskt perspektiv undersöka debatten 
kring två av romanerna i Agnes von Krusenstjernas Pahlensvit, Porten vid Johannes och 
Älskande par. Vi vill granska debattens kritikerröster för att se hur de återspeglar det samtida 
samhällsklimatet, det vill säga hur synen på litteratur står i förhållande till samhällskontexten. 
 
För att uppnå detta syfte ställer vi följande frågor: 
 
• Vilken politisk hemvist hade debattaktörerna och vilka idéer företrädde de?  
• Vilka samhällsmotsättningar gav Krusenstjernafejden uttryck för? 
 
Dessa frågeställningar avser vi besvara genom att utföra en textanalys med en 
ideologianalytisk ansats där såväl samhällskontexten som skribenternas ideologiska hållning 
lyfts fram. Analysmetoden innefa ttar tre steg. I det första kommer vi att hålla oss på en lexikal 
nivå där vi lyfter fram det/de ord som texten kretsar kring. Nyckelordet/nyckelorden 
möjliggör nästa steg i analysen där vi kan se vilka klassifikationssätt som texten uttrycker. 
Orden som lyfts fram genom klassifikationssättet står i motsatsförhållande till varandra. I 
analysens andra steg kommer vi att undersöka den verklighet som texten handlar om, det vill 
säga det samhälle där texten tillkom. Det tredje och sista steget i analysen tar fasta på textens 
sociala sammanhang. Detta kommer vi att göra genom att relatera artikelskribenterna till 
samhälleliga grupper och institutioner. En tydligare förklaring av de centrala begreppen och 
av hur vi kommer att genomföra vår analys finns i avsnittet ”Så använder vi 
ideologianalysen”. 

1.3 Disposition 

För att tydliggöra uppsatsens struktur följer här en presentation av dess upplägg.  
Efter det inledande avsnittet där en bakgrund till uppsatsens ämnesområde tecknas följer 
uppsatsens syfte och dess frågeställningar. Avsnittet därpå är uppsatsens teoretiska avdelning. 
För att ringa in uppsatsens teoretiska perspektiv och metod i sitt sammanhang börjar detta 
avsnitt med en kortfattad sammanfattning av litteratursociologin som ämnesområde. Här ges 
ett förtydligande av vad vi avser med begreppet ’litterär debatt’. I nästföljande avsnitt 
presenteras uppsatsens teori, som är ideologianalytisk, samt vilka möjligheter och problem 
vårt teori- och metodval kan innebära. Teoriavsnittet avslutas med en genomgång av hur 
ideologianalysen kommer att användas i föreliggande uppsats. Efter det teoretiska avsnittet 
följer en redogörelse av hur vi funnit material och hur urvalen gjorts. Analysmaterialet består 
av åtta artiklar. Dessa ges en kortfattad presentation i påföljande avsnitt. Under rubriken 
Litteraturgenomgång och tidigare forskning tecknas en bild av uppsatsens forskningsområde. 
Här omnämns även litteratur som har haft särskild relevans för vår uppsats. 
 
Kapitel två, med huvudrubriken ”Kritik och samhälle i 30-talets Sverige”, avser konstituera 
en fond till uppsatsens analysdel. Kapitlet inleds med ett avsnitt om litteraturkritiken som 
historiskt fenomen. Därpå följer en sammanfattning av den samhällskontext som utgör 
bakgrund till vår analys.  
 
Det tredje kapitlet, Resultat och analys, inleds med en översikt till handlingsförloppet i Porten 
vid Johannes och Älskande par. Därefter analyseras de åtta artiklarna under vardera två 
nivåer.  
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I kapitlet som följer förs en diskussion kring de resultat som framkommer av vår analys. 
Uppsatsen avslutas med ett sammanfattande kapitel. 

1.4 Teori och metod 

Vårt material kommer att analyseras med en textanalytisk metod. Teorin och metoden som vi 
valt för vår undersökning har ett ideologiteoretiskt perspektiv. För att ringa in detta perspektiv 
vill vi först nämna något om litteratursociologin som intresseområde. Eftersom vår 
analysmodell innebär relativt fria tolkningsramar finner vi det även relevant att ta upp något 
om betraktelsesätten inom hermeneutiken. 

 

1.4.1 Litteratursociologi  

Litteratursociologin är en vetenskap om litterära värderingar snarare än en litterärt värderande 
vetenskap,13 och det är just litterära värderingar vi har funnit intressanta att fördjupa oss i, då 
vi ska undersöka vilka idéer som kommer till uttryck genom Krusenstjernafejden. De olika 
värderingar och ställningstaganden som framkommer i debatten är det som vår undersökning 
kretsar kring. Litteratursociologins område är att analysera relationen mellan litteratur och 
samhälle och sätta in verken i sina receptionssammanhang. 14 Av intresse för oss är att se hur 
samhället och litteraturen samspelar, då vi vill urskilja vilka samhällsmotsättningar som 
Krusenstjernafejden gav uttryck för.  
 
För att förtydliga vad syftet med litteratursociologins strävan att analysera relationerna mellan 
skönlitteratur och samhälle är, delas den upp i tre underområden: 
 

1. Samhället i litteraturen, där fokus ligger på hur skönlitteraturen skildrar samhället. 
2. Litteraturen i samhället, vars tyngd ligger på hur skönlitteraturen fungerar som 

opinionsbildare. 
3. Litteratursamhället, som studerar skönlitteraturens yttre villkor, så som bokmarknad, 

förlags- och bibliotekshistoria med mera.15 
 
Vår undersökning hamnar under punkt två, litteraturen i samhället. Krusenstjernafejden 
väcker frågor såsom varför just dessa litterära verk kunde få människor att engagera sig och 
debattera vid just denna tid. Det historiska perspektivet är utmärkande för litteratursociologin, 
och som en följd av detta är det viktigt att se till tidens kontext.16 Vi kommer att ägna ett 
särskilt kapitel åt att ge en bakgrund till det samhällsklimat där Krusenstjernadebatten 
uppstod. 
 
Eftersom ämnet för föreliggande undersökning är en litterär debatt finner vi det på sin plats att 
reda ut vad vi här menar med begreppet. Lars Furuland17 har utformat en modell som han 
kallar den litterära processen eller det litterära kretsloppet. Denna modell belyser hur 
litteraturen som institution och process fungerar i de nordiska länderna och visar verkets väg 
                                                 
13 Furuland, Lars och Svedjedal, Johan, (red.), 1997, s. 82 
14 Furuland, Lars och Svedjedal, Johan, (red.), 1997, s. 19 
15 Furuland, Lars och Svedjedal, Johan, (red.), 1997, s. 72ff. 
16 Furuland, Lars och Svedjedal, Johan, (red.), 1997, s. 19 
17 Lars Furuland är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och grundade 1965 avdelningen för 
litteratursociologi. 
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från författare via förläggare till olika förmedlare och vidare till läsaren. Den litterära 
processen delas in i tre huvudled, vilka är produktionen, distributionen och konsumtionen. 
Parallellt med att ett verk förs genom det litterära systemet inordnar kritiken tillsammans med 
andra urvalsins trument verket i ett eller flera litterära värderingssystem, vilka är av stor 
betydelse för verkets möjligheter att nå fram till ett större antal mottagare, det vill säga läsare. 
Furuland ger som exempel på andra urvalsinstrument bland annat reklamkampanjer, 
recensioner, artiklar och litteraturhistoriska verk. Recensioner och artiklar är ofta det forum 
där litterära debatter försiggår, så även om Furuland inte använder sig av termen ’litterär 
debatt’ anser vi att den litterära debatten är ett urvalsinstrument som ingår i den litterära 
processen. 18  
 

1.4.2 Textanalys och tolkning 

Ideologianalys, som vi kommer att använda vid vår undersökning, är inte en så stringent 
metod då man har tämligen fria tyglar att utforma passande verktyg för undersökningen. 
Bergström och Boréus menar att ju lösare en analysmodell är och ju mer inriktningen mot 
tolkning betonas, desto mer anknyts till en hermeneutisk tradition. 19 Innebörden av en viss 
term i en text måste ibland tolkas utifrån ett större sammanhang, det vill säga textens helhet. 
Vår analysmetod följer denna princip, då vi kommer att lyfta fram specifika termer ur 
artiklarna för att tolka dem i sin samhälleliga kontext. När termens innebörd står klar är det 
möjligt att hela texten framstår i en ny dager. Alla läsare närmar sig en text med en viss 
förförståelse. Denna förförståelse är påverkad bland annat av våra individuella upplevelser, 
vår uppfattning av världen och samhället, vår utbildning, vår kultur och vårt språk. Utan 
denna förförståelse vore en tolkning omöjlig. Att vara medveten om förförståelsens betydelse 
är alltid viktigt då man utför textanalys och särskilt, som i vårt fall, då man analyserar texter 
som är hämtade från en annan tid och ett annat samhälle än det egna.20  
 
I Bergström och Boréus metodbok används ordet ’tolkning’ i två betydelser, dels med 
meningen att texter måste avvinnas betydelse och dels för att beteckna steget i 
forskningsprocessen som följer efter själva textanalysen, det vill säga när resultaten ska 
tolkas. Vad vi här kommer att ta upp är tolkning i den första betydelsen. Bergström och 
Boréus urskiljer fem viktiga element vid tolkningssituationen. Dessa är texten, kontexten, 
avsändaren, mottagaren och uttolkaren (det vill säga forskaren). Utifrån dessa element plockas 
fyra olika tolkningsstrategier ut. Ingen av strategierna är renodlade, utan det handlar om var 
undersökningen lägger sin tyngdpunkt.21 Den tolkningsstrategi som vi kommer att använda 
vid vår analys är den som Bergström och Boréus urskiljer som den avsändarorienterade. 
Denna tolkningsstrategi inriktar sig på textens betydelse vid dess produktion, och det 
avgörande för textens betydelse är just vad författaren avsåg att den skulle betyda. Då vi 
ämnar att undersöka vilka idéer som kan tänkas ligga till grund för artikelskribenternas 
ställningstaganden kommer tyngdpunkten vid vår tolkning att ligga på vad avsändaren menat 
med sin text.22  
 
Vid denna strategi kan tolkningarna bli vanskliga om man rycker delar av texten ur sitt 
sammanhang. Att ha god kännedom om avsändaren, det vill säga i vårt fall artikelförfattarna, 

                                                 
18 Furuland, Lars och Svedjedal, Johan, (red.), 1997, s. 38 
19 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 172 
20 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 34 
21 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 24f. 
22 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 27 
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ökar chanserna för rättvisa tolkningar av vad avsändaren velat uttrycka med sin text.23 Våra 
frågeställningar kräver att vi gör en noggrann undersökning av avsändarens ideologiska och 
samhälleliga ställning, och vi kommer således att ägna artikelskribenterna särskild 
uppmärksamhet vid analysen. Som senare framkommer baseras vår undersökning på åtta 
debattartiklar, och följaktligen ingår åtta skribenter i analysen. I ett fall är artikelskribenten 
anonym, och i ett annat fall har vi inte kunnat finna information om skribenten i fråga. Till 
följd av detta kommer vi vid analys av dessa två fall enbart att undersöka tidningens 
ideologiska hållning. I övriga fall beaktar vi både aktörens ideologiska och samhälleliga 
position samt tidningens politiska hemvist. Yrlid24menar att det inte är möjligt att utan vidare 
sätta likhetstecken mellan en tidnings politiska partitillhörighet och skribenternas politiska 
uppfattning. Dock förmodar han att tendensen till en sådan samhörighet ökar i styrka ju längre 
bort från den politiska mitten tidningen i fråga befinner sig.25 Detta faktum, samt hur starkt 
skribenternas uttalanden pekar åt ena eller andra hållet, kommer att vara vägledande för oss då 
vi undersöker om det går att sätta likhetstecken mellan tidningens politiska hemvist och 
skribentens ideologiska hållning. Bergström och Boréus poängterar att det är viktigt att 
reflektera över tolkningsproblematiken vid analyser av texter. Att ha genrekännedom och 
sätta in texten i ett sammanhang är en del av detta.26 Då undersökningens debattartiklar faller 
inom genren litteraturkritik kommer uppsatsen att ägna ett särskilt avsnitt åt litteraturkritiken 
ur en historisk aspekt. Vi kommer även att göra en sammanfattning av de kontextuella 
perspektiv som tecknar bakgrund till vår analys. 
 

1.4.3 Ideologianalys som teori 

Avsikten med vår undersökning är att göra en debattanalys av artiklar som berör Porten vid 
Johannes och Älskande par. Det vi vill undersöka är vilka idéer och ideologier som kan 
tänkas ligga till grund för artikelskribenternas åsikter. Debatten kring Fröknarna von Pahlen 
går djupare än att handla om litterära smakomdömen. Flera av de ställningstaganden som 
kommer fram i debatten är i själva verket uttryck för de samhällsmotsättningar som fanns 
under det svenska 1930-talet. Således vill vi med vår undersökning belysa vilka 
samhällsmotsättningar som uttrycks genom Krusenstjernafejden. Eftersom föremålen för vår 
analys är texter är det således en textanalys vi ska utföra. Bergström och Boréus menar att då 
man studerar samhällsvetenskapliga fenomen med hjälp av textanalys bör betraktelsesättet av 
texter relateras till människor och grupper. Texterna kan på så sätt användas för att klargöra 
relationer mellan människor eller grupper som ligger utanför texterna. Språk, och därmed 
texter, kan betraktas som att de har två huvudfunktioner. För det första ger språket uttryck för 
idéer och tankar då författarens föreställningar om världen kommer till uttryck i texten, och 
det är med detta betraktelsesätt vi närmar oss vårt undersökningsmaterial. Det andra synsättet 
är att språket används i sociala relationer, till exempel när man yttrar en åsikt eller ställer en 
fråga. Båda dessa perspektiv är formade av synen på språket som ett socialt system.27 All 
språklig formulering innehåller ett invecklat nät av betydelser. En till synes enkel text 
innehåller mönster, undermeningar och paradoxer som först en ingående analys kan lägga i 
öppen dager.28 
                                                 
23 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 30f. 
24 Rolf Yrlid har i Litteraturrecensionens anatomi. Dagskritikens utformning och dagskritikernas värdekritrier 
vid bedömandet av Pär Lagerkvist, som titeln anger, undersökt dagskritikernas värdekriterier vid bedömandet av 
Pär Lagerkvist.  
25 Yrlid, Rolf, 1973, s. 45 
26 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 33 
27 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 15ff. 
28 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 31  
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Ideologianalys fokuserar på de idéer och ideologier som uttrycks i texter. Eftersom syftet med 
vår uppsats är att granska Krusenstjernafejdens kritikerröster med avseende på vilka idéer 
som ligger till grund för deras ställningstaganden, finner vi denna teori passande för vår 
undersökning. 29 Ideologibegreppet är otvivelaktigt ett komplicerat begrepp. Fortsättningsvis 
kan vi därför inte tala om ideologier i allmänna ordalag. Det krävs att vi utreder hur vi 
kommer att använda termen. För ett klargörande av begreppet ger vi här även en kortfattad 
bakgrund till hur ideologi har definierats genom tiderna. Dock finns givetvis inte här utrymme 
för en fullständig utredning av begreppet.  
 
Från början, det vill säga under franska revolutionen, använde man ordet ideologi som en 
benämning på en vetenskap, läran om idéer. Genom Napoleon kom begreppet att användas 
nedsättande om de filosofer som satte sig upp mot honom. Så använt betydde ideologier 
otjänliga hjärnspöken. 30  
 
Idag finns två huvudstråk av ideologidefinitioner. Det första huvudstråket grundar sig på 
Marx ideologisyn, där ideologier betraktas som en upp- och nervänd föreställning om 
verkligheten. Inom detta betraktelsesätt byggs ideologiers funktion in i begreppet, till skillnad 
från hur det förhåller sig i det andra huvudstråket, där en mer neutral definition används.31 
Betraktat ur ett marxistiskt perspektiv ses samhället som präglat av starka motsättningar som 
hotar dess existens. Motsättningar måste därför döljas med olika föreställningar, och ideologin 
uppfattas således inom denna tradition som en förvrängning. Sålunda bidrar ideologier till att 
återskapa och upprätthålla makten. 32 Det andra huvudstråket är den neutrala definitionen av 
ideologi, och under detta stråk faller Herbert Tingstens sätt att inringa begreppet. Utmärkande 
för Tingstens ideologidefinition är att det genom den är möjligt att diskvalificera ideologier 
som anses felaktiga, som exempelvis nazism, genom att pröva verklighetsomdömen. Flera 
kritiker har ställt sig tveksamma till att Tingsten gett verklighetsomdömen en så stark roll i 
ideologierna och ställer sig frågande till om det är rimligt att kullkasta en hel ideologi på 
grund av att den innehåller felaktiga påståenden om verkligheten. 33  
 
Mot denna bakgrund är det lättare att förstå ideologibegreppets notoriska komplexitet. 
Grundsynen är dock att ideologin består av två delar, den synliga delen och den underliggande 
delen. Ideologianalysens strävan är att göra den latenta delen synlig eftersom en text är så 
mycket mer än det som möter ögat vid en första läsning.34 För att den latenta delen ska få 
innebörd måste den relateras till en samhällskontext. Syftet med vår undersökning är inte att 
blottlägga skevheter i samhällsstrukturen, vilket är praxisen vid ett användande av det 
marxistiska ideologibegreppet. Därmed är det inte sagt att uppsatsen inte kommer att tangera 
maktaspekter. Då ideologianalysen innefattar en undersökning av samtidskontexten är det 
naturligt att vid analysen även beröra samhällets maktstrukturer. Att vi inte helt och fullt 
ansluter oss till den marxistiska definitionen av ideologibegreppet innebär inte att vi 
uteslutande anammar den neutrala definitionen. Vid utförandet av analysen kommer vi i stort 
att följa Liedmans ideologianalytiska angreppssätt. Liedman menar med ideologi ”den 
komplexa och ofta motsägelsefulla helhet av försanthållanden, värderingar och normer, som 
direkt eller indirekt kommer till uttryck i mänsklig verksamhet, liksom i produkter av 

                                                 
29 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 153  
30 Frenander, Anders, 1998, s. 19 
31 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 149f. 
32 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 155 
33 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 149ff. 
34 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 165 
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mänsklig verksamhet”.35 Denna definition gäller främst den politiska ideologin men kan även 
användas vid andra slags ideologier.36 Skillnaden mellan politiska ideologier och andra är 
främst att politiska ideologier är klart urskiljbara, explicita enheter som finns tydligt 
nedtecknade i program, vilket inte är fallet med andra ideologier.37 
 
”En komplex och ofta motsägelsefull helhet av försanthållanden, värderingar och normer” gör 
inte ideologibegreppet mycket klarare för oss. Frenander menar att hela ideologifältet är 
problematiskt eftersom det inte går att dra tydliga gränser mellan de olika definitionerna då de 
flyter ihop på olika sätt. Vi vill komma närmre en vardaglig definition av begreppet och följer 
därför Frenanders råd ”att försöka precisera vad det är för storhet som ska undersökas”. 38 
Enligt hans synsätt existerar ideologier på olika abstraktionsnivåer där en politisk ideologi 
ligger på en hög nivå med ett stort innehållsomfång. En politisk ideologi gränsar till 
världsåskådning, det vill säga en åskådning som innehåller allt från föreställningar om 
människans väsen till en tro på ett liv efter döden. Den politiska ideologin hamnar således 
högst i ideologihierarkin där andra ideologier som behandlar mer begränsade delar av 
verkligheten hamnar längre ned. Eftersom ideologierna är flytande existerar förbindelser 
mellan dem på olika nivåer i hierarkin. Alla ideologins beståndsdelar är dock inte lika 
påverkbara. Frenander menar att det finns delar i ideologin som är fasta. Dessa element ger 
den sin särprägel och utan dem skulle ideologin mista sin identitet.39 I vår analys av 
Krusenstjernafejden är vi intresserade av att undersöka vilken politisk hållning 
debattaktörerna har och vilka idéer de företräder. Vi ser både den politiska hållningen och 
idéerna som komponenter i ideologin. Att se idéer som innefattande komponenter är vanligt i 
många ideologidefinitioner.40 Vi avser undersöka vilka samhällsmotsättningar som 
Krusenstjernafejden gav uttryck för. De samhällsmotsättningar som vi kommer att ta fasta på 
hamnar inom den politiska sfären. Summan av kardemumman: med ideologi avser vi här en 
enhet av fasta och flytande delar som befinner sig inom den politiska sfären.  
 
Att genom ideologianalys placera en debattartikel i sitt historiska sammanhang kan liknas vid 
att lägga ett komplicerat pussel med många små bitar. Då en ideologi inte endast består av den 
synliga, manifesta ytan utan även av ett djupare och mer svåråtkomligt plan är det viktigt att 
vid ideologianalysen även inrymma en undersökning av verkligheten utanför texten. Detta 
möjliggör att texten placeras i ett sammanhang, vilket även är i enhetlighet med vårt syfte. 
Ideologianalysen kan därmed ses som ett dubbelt projekt, dels att klargöra texten på en 
språkligt manifest nivå och dels att plocka fram den underliggande, djupare nivån. 41  
 
Utifrån olika frågeställningar kan olika aspekter av kontexten behöva belysas. I vårt fall är det 
samhällsmotsättningar som hade effekt på det kulturella klimatet under det svenska 1930-talet 
som belyses. Som nämnts kommer vi vid utförandet av analysen att följa Liedmans 
ideologianalytiska angreppssätt. Hur vi går tillväga redogörs för under metodavsnittet. Här 
vill vi endast lägga fram Liedmans teorier kring ideologianalys och förklara innebörden av de 
termer som är centrala för angreppssättet. Liedmans metod består av tre steg. Det första steget 
behandlar textens yta.42 Liedman menar att alla texter innehåller flera varandra korsande 
signaler. Medan vissa signaler är tydliga är andra nästan omärkbara. Den ideologiskt laddade 
                                                 
35 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 104 
36 Frenander, Anders, 1998, s. 23 
37 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 153  
38 Frenander, Anders, 1998, s. 23  
39 Frenander, Anders, 1998, s. 24f. 
40 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 149  
41 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 157 
42 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 31 
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texten har sin kraft och effektivitet genom att tala för och emot. På detta sätt försvarar den 
samt utesluter vissa människor eller grupper, vilket inte behöver betyda att texten är öppet 
polemisk. I vissa fall kan det till och med vara så att effekten blir starkare om texten är mer 
lågmäld. Det är viktigt att tänka på att den ideologiskt laddade texten lever just genom 
motsättningen och att texten kan läsas så att den övertygande tillbakavisar motståndare. I 
debattartiklarna som är föremål för vår analys sägs, eller antyds, att något förhåller sig på ett 
visst sätt och inte på ett annat och att något är bra medan något annat är dåligt.43 En 
ingångsport till att komma åt motsättningarna i texten är att ringa in dess nyckelord. 
Begreppet är hämtat från Hellspong. 44 Med nyckelord avser Hellspong, och också vi, det/de 
ord som är centrala för textens handling.45 Så som ordet används i vår uppsats betyder det 
även det/de ord runt vilket/vilka artikelförfattaren driver sitt resonemang. Textens nyckelord 
uttrycker dess klassifikationssätt. Med klassifikationssätt avses textens grundläggande 
indelning. Hellspong exemplifierar detta med en indelning i till exempel ”invandrare” och 
”svenskar”. 46 Orden i klassifikationssättet står i ett polemiskt förhållande till varandra och ger 
således uttryck för motsättningar, samt skribentens ideologiska ståndpunkter.  
 
Analysens andra steg handlar om textens verklighet. Varje del i texten handlar om någonting, 
den ”pekar ut från sig själv”.47 För att förstå vilken verklighet texterna handlar om krävs 
förstås kännedom om det samhälle där de tillkommit. Med textens verklighet avses alltså dess 
samhälleliga kontext. I denna uppsats snävas kontexten in genom att behandla 
samhällsförändringar och motsättningar under det svenska 1930-talet. Med textens verklighet 
avses alltså i denna uppsats det svenska trettiotalets samhällsförändringar och motsättningar 
som vi kommer att se, hade effekt på kulturklimatet. Det tredje och sista steget i analysen 
handlar om textens sociala sammanhang. Med textens sociala sammanhang avses 
samhälleliga aktörer, grupper och institutioner som man kan relatera texten till.48 Aktörerna i 
vårt fall är ofta kritiker som kan knytas till en samhällelig institution eller grupp i form av 
dagstidningar, tidskrifter eller organisationer.  

1.4.4 Ideologianalysens möjligheter och problem 

Upplägget i ideologianalyser skiljer sig avsevärt åt då inriktningen har plats för flera 
olikartade samhällsteoretiska utgångspunkter. Den rymmer alltifrån ateoretiska 
utgångspunkter till den ideologikritiska traditionen med marxistisk förankring. Som vi redan 
påpekat saknar ideologianalysen ofta en metodstringens.49 För att öka denna stringens och 
undersökningens intersubjektivitet kan man integrera mer lingvistiska metoder i analysen. 
Ideologianalysen består ofta av tre steg, vilket är fallet även för vår analys. Det första steget är 
en analys av själva texten som blir mer språkligt inriktad.50 Hellspongs metodbok Metoder för 
brukstextanalys51 har varit till hjälp för oss då vi vill öka uppsatsens metodstringens. 
Framförallt i analysens första del har vi använt oss av delar av Hellspongs tillvägagångssätt. 
Mer om detta tas upp under avsnittet ”Så använder vi ideologianalysen”.   Som redan 
tangerats, är det vid tolkande verksamhet omöjligt att uppnå ett neutralt observationsspråk, 
och därmed är en fullständig intersubjektivitet orimlig. Analysens mer stringenta metoder är 

                                                 
43 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 32 
44 Hellspong, Lennart, 2001, Metoder för brukstextanalys 
45 Hellspong, Lennart, 2001, s. 135 
46 Hellspong, Lennart, 2001, s. 135 
47 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 33 
48 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 32 
49 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 169f. 
50 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 20 
51 Hellspong, Lennart, 2001, Metoder för brukstextanalys 
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avsedda just att öka intersubjektiviteten, men vår metod innebär trots allt att relativt vida 
tolkningsramar kommer att användas. Vi är medvetna om att detta ställer högre krav på att vi 
ger välgrundade argumentationer för våra tolkningar.  
 
Om man använder sig av alltför specificerade metoder finns det en risk att man antingen 
påtvingar materialet modellen, eller att tolkningarna tänjs för att passa metoden så att texten 
inte själv får tala.52 Vi vill inte ta en sådan risk och anser att rörligare analysverktyg passar 
ideologianalysen eftersom man inom denna behandlar ideologibegreppet mer 
problematiserande. En ideologi kan inte enbart bestämmas eller analyseras med hjälp av 
program- eller taltexter. Vi ser ideologianalysens medvetenhet om förhållandet mellan texten 
och samhällskontexten som en stor styrka för vår undersökning, eftersom vi är intresserade av 
att granska underliggande orsaker till artikelskribenternas ståndpunkter.53 För att undersöka 
sådana latenta orsaker måste vi vända oss till ett sammanhang utanför texterna. Även de två 
sista stegen i ideologianalysen kan innehålla intersubjektivitetsproblem. I det andra steget 
ställs frågan ”vilken verklighet handlar texten om?” och i det tredje steget ”vilket är det 
sociala sammanhanget?” Dessa frågor måste vara föremål för urvalsmekanismer som är 
perspektivberoende.54 Under avsnittet ”Ideologianalys som teori” har vi gett preciseringar av 
vad vi i denna uppsats avser med begreppen textens verklighet och textens sociala 
sammanhang.   

 

1.4.5 Så använder vi ideologianalysen 

Stommen i vår analys består av tre steg. Liedman menar att man i en analys av en ideologiskt 
laddad text bör kunna urskilja tre olika aspekter eller dimensioner.55 I det första steget 
analyseras själva texten. Man kan säga att detta första steg är en form av lingvistisk textanalys 
där vi rör oss på ett lexikalt plan. 56 Steg två i analysen går ut på att begripliggöra den latenta 
delen, det vill säga den verklighet som texten handlar om. Det sista steget i analysen ska 
fullända begripliggörandet genom en beskrivning av det sociala sammanhanget. Här relateras 
texten till bland annat samhälleliga grupper och institutioner.57 Nedan redogör vi steg för steg 
för vårt tillvägagångssätt. För tydlighetens skull redovisar vi här vår metod stegvis. Då vårt 
analysresultat presenteras väljer vi dock att sammanfoga analysens två sista steg. Valet att 
göra på detta sätt beror på att båda dessa steg i analysen har med kontexten att göra och 
således finner vi det mest pragmatiskt att presentera dem tillsammans.  
 
Första steget – textens yta 
 
Det första steget behandlar textens yta. Detta steg är därför mer lingvistiskt än de följande i 
analysen, då vi i detta rör oss på en lexikal nivå. Genom att stanna upp vid vissa termer och 
analysera dem i detalj kan vi fokusera spänningar i texterna och därigenom få en 
utgångspunkt till vår undersökning. För att få ett avstamp till analysen börjar vi med att ringa 
in det/de ord som texten kretsar kring, det vill säga dess nyckelord. Det går naturligtvis inte 
att objektivt lyfta fram ett nyckelord, eftersom valet påverkas av vår förförståelse. Detta/dessa 

                                                 
52 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 170 
53 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 171 
54 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 174 
55 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 106 
56 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 20 
57 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 106 
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ord öppnar texten för en vidare analys då vi med hjälp av nyckelordet/orden kan se vilka 
klassifikationssätt som texten uttrycker. Orden som lyfts fram genom klassifikationssättet står 
i klart motsatsförhållande till varandra, och denna indelning säger oss därmed något om 
skribentens ideologiska ståndpunkt. Indelningen hjälper oss att se vilka åsikter skribenten 
ansluter sig till och vilka hon/han tar avstånd från. 58 Det första steget i analysen ger oss en 
förutsättning att finna svar på uppsatsens första frågeställning: Vilka samhällsmotsättningar 
gav Krusenstjernafejden uttryck för?  
 
Andra steget – textens verklighet 
 
Analysens andra steg undersöker den verklighet som texten handlar om. För att få en 
förståelse för denna krävs kännedom om det samhälle i vilket texten tillkom.59 Vi har här 
framför allt tagit fasta på trettiotalets konfliktdimensioner. Detta steg i analysen går ut på att 
klargöra den latenta delen. För att få kontextkännedom har vi delvis vänt oss till historiska 
verk av översiktlig karaktär, framförallt Tore Frängsmyrs Svensk idéhistoria som behandlar 
tiden 1809-2000. Vi har även använt oss av verk, vilka mer specifikt behandlar de områden 
som uppsatsen fokuserar, till exempel Svensk överklassnazism 1930-1945 av Karl N.A 
Nilsson och Kvinnorna på barrikaden, där Hjördis Levin behandlar sexualpolitiska och 
sociala frågor i Sverige mellan åren 1923-36. Denna kontextkännedom utgör en väsentlig 
fond för vår fortsatta analys. De nyckelord och klassifikationssätt som lyfts fram i steg ett 
kommer nu till användning då vi med kontextkännedomen i bagaget kan gå vidare i analysen 
och undersöka vad dessa ord stod för under trettiotalet.60  
 
Tredje steget – textens sociala sammanhang 
 
Det sista steget i analysen ämnar ge en beskrivning av det sociala sammanhanget. Detta gör vi 
genom att relatera artikelskribenten till samhälleliga grupper och institutioner. Här undersöks 
vem/vilka texten vänder sig till, respektive emot. Sammantaget åskådliggörs på detta sätt 
skribentens politiska hemvist och ideologiska hållning. I det tredje steget av analysen granskar 
vi dessutom om det i texten finns plats för fler än skribentens röst. Motröster kan få utrymme 
genom infällda repliker, citat eller anspelningar på andras åsikter. Om sådana röster 
förekommer avser vi att undersöka hur de förmedlas. Citeras, refereras, bemöts eller kritiseras 
de? 61 Genom att granska hur kontroversiella frågor framställs kan vi upptäcka om de tonas 
ned eller inte. Man kan aldrig helt förstå texternas effekt och funktion utan att ta reda på vilka 
de vänder sig till och emot. Den ideologiskt laddade texten inte bara utestänger, med 
utestängningar förenar den också.62  
 
I avsnittet ”Textanalys och tolkning” nämnde vi att ju lösare en analysmodell är och ju mer 
inriktningen mot tolkning betonas, desto mer anknyts till en hermeneutisk tradition. Inom 
denna tradition ser man aldrig resultatet av en tolkning som slutgiltigt. Även om vi själva inte 
finner mer av värde kan andra forskare göra det. Vi väljer att belysa Krusenstjernafejden ur ett 
visst perspektiv när vi gör våra tolkningar, och eftersom vi inte kan göra anspråk på något 
absolut sanningsvärde är det viktigt att vi kan föra en öppen och kritisk diskussion om de 
argument och resonemang som våra tolkningar stödjer sig på.63  

                                                 
58 Hellspong, Lennart, 2001, s. 135 
59 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 33 
60 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 108 
61 Hellspong, Lennart, 2001, s. 137f. 
62 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 32 
63 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj, 1994, s. 168 
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1.5 Material och urval 

Vi vill undersöka hur den offentliga debatten runt Fröknarna von Pahlen såg ut. Således 
består vårt analysmaterial av recensioner och artiklar som återfinns i svensk dagspress och 
svenska tidskrifter. Vi har valt att inte begränsa oss till endera, eftersom vi vill få en större 
spridning av materialet. Detta är av vikt därför att vår avsikt är att undersöka vilka olika 
ståndpunkter som uttrycktes i Krusenstjernadebatten. Till en början tänkte vi begränsa oss till 
material från 1933, året som verken utgavs, men det visade sig svårt att finna artiklar och 
recensioner från denna period. Detta beror på att de båda böckerna, när de utkom, förtegs av 
samtidens kritiker. De tre föregående böckerna i serien mottogs av flertalet kritiker med idel 
lovord, och därför var det flera av tidens intellektuella som reagerade mot tystnaden när del 
fyra och fem, det vill säga Porten vid Johannes och Älskande par, utgavs. Debatten blossade 
upp ordentligt i och med Karin Boyes reaktion i Social-Demokraten 1934. Det fanns förstås 
de som fann de första böckerna i Pahlenserien anstötliga, men det var med Porten vid 
Johannes och Älskande par som debatten tog fart på riktigt. Att vi har valt att koncentrera oss 
på åsikter kring dessa båda böcker beror på att det var dessa verk som initierade debatten.  
 
För att lokalisera vårt material började vi med att vända oss till Svenskt författarlexikon som 
täcker åren 1900-1975. För föreliggande tidsperiod är detta det enda översiktsverk som finns 
att tillgå då man vill återfinna material om en viss författare. Vi har tyvärr kunnat notera att 
nämnda index inte är täckande. Detta genom att vi har hittat en för vår undersökning relevant 
bok, som innehåller betydligt mer material än det vi har funnit i översiktsverket. Boken, 
Förläggarna, författarna, kritikerna om Agnes von Krusenstjerna och hennes senaste arbeten, 
är en kritikantologi sammanställd och utgiven av David Sprengel. 64 Antologin är en samling 
kritikerröster. Framförallt fokuseras kritik av de två romaner som är aktuella för vår 
undersökning, det vill säga Porten vid Johannes och Älskande par. I förordet skriver Sprengel 
att syftet med antologin är att belysa det dåvarande kulturläget i Sverige och ge ett bidrag till 
litteraturhistorien genom att sammanföra kritik av Krusenstjernas verk.65 Antologin vill ge en 
så komplett sammanställning som möjligt av allt tidigare publicerat material, men tar även 
med texter som förut inte varit tillgängliga för allmänheten, till exempel brev. Sprengel har 
dessutom medtagit bidrag särskilt skrivna för antologin.  
 
Totalt finns i Sprengels antologi 45 texter som berör romanerna Porten vid Johannes och 
Älskande par. Alla dessa texter har naturligtvis ägnats noggrann läsning, men för analysens 
del har vi varit tvungna att göra ett urval. Eftersom vi vill undersöka den offentliga debatten 
har det icke-offentliga materialet i form av brev uteslutits. Vidare har vi begränsat oss till 
svensk press och svenska tidskrifter, och därför faller de finlandssvenska tidningarna bort. 
Efter detta urval kvarstår 31 texter, vilket fortfarande är en för stor mängd för vår analys. 
Eftersom vår undersökning inte gör anspråk på att vara kvantitativ är det inte antalet 
ståndpunkter som är intressant, utan snarare vilka olika ställningstaganden som kommer fram 
i debatten. Vi har vid vårt urval tagit hänsyn till spridning av åsikter samt att det går att spåra 
vem aktören är eller vilken tidningens/tidskriftens ideologiska hemvist är. Vi har begränsat 
oss till åtta artiklar, vilket är ett hanterbart antal för omfånget av denna uppsats. Vid en sådan 
begränsning uppstår en rad frågor rörande urvalsproblematiken. Vad gör en viss text mer 
givande än en annan? Naturligtvis är frågan omöjlig att objektivt besvara. Det främsta 
kriteriet vid vårt urval har varit att få med både negativa och positiva röster. Bland de artiklar 
som vi valt ingår de två som vi återfunnit med hjälp av Svenskt författarlexikon. I sitt förord 

                                                 
64 David Sprengel var gift med Agnes von Krusenstjerna 
65 Sprengel, David, 1935, s. 8f. 
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skriver Sprengel att antologin är tänkt att ge en allomfattande bild av Krusenstjernafejden. 66 
Vid användandet av antologin har vi dock tagit i beaktande att Sprengel eventuellt inte 
förhåller sig helt opartisk. För att öka trovärdigheten av vår analys har vi endast använt oss av 
de texter i antologin som går att återfinna mikrofilmade i original samt tagit med de två ovan 
nämnda artiklar som vi funnit via Svenskt författarlexikon. Artikeln som är författad av 
Eyvind Johnson har vi dock endast kunnat hitta i pappersformat och detta via ett fjärrlån. 
Tyvärr inkluderades inte sidnummer på vår kopia av artikeln. Därför fattas denna uppgift i 
uppsatsens käll- och litteraturförteckning. Efter att ha uttömt alla sökmöjligheter återstår 
endast Sprengels antologi och Svenskt författarlexikon för ett återfinnande av material. Därför 
är vår analys baserad på dessa källor.      
 

1.5.1 Presentation av artiklarna 

Vårt undersökningsmaterial består således av åtta artiklar. Här följer en kortfattad 
presentation av varje artikel. I sex av åtta fall har vi kunnat hitta information om 
artikelskribenterna.  
 
 
Karin Boye. Då vinden vänder sig. Social-Demokraten, 28 januari 1934:   
 
Karin Boye bröt med denna recension tystnaden som omgärdat Porten vid Johannes och 
Älskande par. Hennes recension är en reaktion på tystnaden som så intensivt omgärdade dessa 
romaner, vars föregående delar hade lovsjungits. Varför har man omvärderat Pahlenböckerna? 
undrar Boye. Några av anledningarna till omvärderingarna av Pahlenböckerna finner hon i 
rädslan för att familjeinstitutionen är under upplösning och i ”[…] att en stor rädsla går som 
en rysning genom världen”. Artikeln är skriven i Social-Demokraten där Karin Boye var 
medarbetare. Tidningen var landets socialistiska huvudorgan och ägnade kultur- och 
bildningsfrågor stort intresse.67 Till nazismen ställde den sig kritisk.68 Som framkommer av 
namnet var Social-Demokraten en socialdemokratisk tidning, och den hade stor betydelse för 
arbetarrörelsens utveckling.69 Karin Boye var ung och radikal, kulturdebattör och författare. 
Att hon engagerade sig i modernismen70 kan man bland annat se genom hennes medlemskap i 
den partipolitiskt obundna, socialistiska organisationen av intellektuella, Clartéförbundet, som 
utgav tidskiften Clarté. 71 Tidskriften, som var central för samhällsdebatten, var ett 
debattforum för intellektuella som drogs till arbetarrörelsen och vänstern. 72 Boye var 
dessutom initiativtagare till tidskriften Spektrum.73 Denna tidskrift vände sig mot 
traditionalister och präglades av en tro på att verkligheten var möjlig och nödvändig att 
förändra.74 
 
 
 
 

                                                 
66 Sprengel, David, 1935, s. VIII 
67 Domellöf, Gunilla, 1986, s. 115 
68 Bokblom, Rune, 2001, s. 35 
69 ”Social-Demokraten”, Nationalencyklopedin, band 17, 1995, s. 25  
70 Rydén, Per, 1987, s. 747 
71 ”Clarté”, Nationalencyklopedin, Band 4, 1990, s. 169 
72 Davidsson, Bengt, (red.), 1999, s. 15 
73 Domellöf, Gunilla, 1986, s. 50 
74 Hultén, Britt, 1977, s. 230 
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Anonym skribent. Gift. Ledare i Svenska Morgonbladet, 30 januari 1934:  
 
Denna ledarartikel är en reaktion på Karin Boyes recension och rör sig runt moraliska 
aspekter. Skribenten menar att Sverige håller på att bli en avstjälpningsplats för pornografisk 
litteratur som ungdomen riskerar att förgiftas av. Till en sådan litteratur räknar hon/han 
Fröknarna von Pahlen. Skribenten uttrycker även sin förskräckelse över den moraliska 
frigjordhet som hon/han menar lovordas av Boye. Hon/han sällar sig till förståelsen för att 
sådan litteratur bränns på bål i Tyskland. Tidningen som artikeln är hämtad ur är Svenska 
Morgonbladet. 75 Denna tidning var frikyrklig och nykterhetsvänlig och var under tiden för 
Krusenstjernafejden huvudorgan för det förbudsvänliga frisinnade partiet, ett parti som 
samlade de förbudsvänliga efter liberalernas splittring i frågan om alkoholförbud.76  
 
 
Gunnar Brandell. Agnes von Krusenstjerna. Presens, häfte 1 1934: 
 
I Gunnar Brandells artikel fokuseras olika betraktelsesätt. Han menar att huruvida 
Krusenstjernas romaner är bra eller dåliga beror på vilket synsätt man väljer att betrakta dem 
med. Synen på romanerna kan resultera i sjukdom lika lätt som den kan leda till hälsa. Det 
framkommer av artikeln att Brandell anser andra lässätt än hans eget tendera att leda till just 
sjukdom. För att kunna ta till sig böckerna på rätt sätt menar Brandell att man måste 
övervinna driften. Även böckerna måste övervinnas. Texten återfinns i tidskriften Presens, 
vilken Brandell var redaktionssekreterare för. Presens var en debatterande akademisk 
kulturtidskrift utgiven i Uppsala. Den innehöll skönlitterära bidrag och uppsatser om litteratur, 
konst, politik och vetenskap.77 Brandell var även skribent i Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning och bidrog under tre decennier till att ge tidningen dess starka prägel av 
kulturtidning.78 Det avgörande för en boks värde var enligt Brandell den psykologiska 
äktheten. 79 
 
 
Ivar Harrie. Svenska romaner och noveller. Ord och bild, mars 1934: 
 
Ivar Harrie anser att Porten till Johannes och Älskande par representerar bottennivån i 
Krusenstjernas ojämnt böljande produktion. De är helt enkelt litterärt ointressanta. Harrie 
avfärdar Krusenstjerna som författare och väljer istället att kalla henne för berätterska, en 
berätterska som han dock anser inta en särställning i svensk diktning. Harrie menar även att 
Krusenstjerna är stor konstnär endast då hon gestaltar det sexualromantiska och arbetar utifrån 
sin berättardrift. I Harries artikel fokuseras yttre kriterier för god konst. Harries konstsyn är att 
det impulsiva ska hållas tillbaks. Krusenstjerna blir stor konstnär då hon diktar impulsivt, men 
Harrie anser att hon inte kan hantera detta till följd av en avsaknad av talang. Ord och Bild, 
som Harries artikel trycktes i, var en exklusiv tidskrift med traditioner. Dess 
recensionsavdelning var stabil,80 och den tog inte del i kultur- och samhällsdebatten, utan stod 
för sig själv då de andra kultur- och litteraturtidskrifterna debatterade med varandra om 
samhälls- och kulturproblem. 81 Varken arbetarlitteraturen eller den experimentella dikten 

                                                 
75 ”Svenska Morgonbladet”, Nationalencyklopedin , Band 17, 1995, s. 487 
76 ”Frisinnade folkpartiet”, Bonniers multimedialexikon, 1998  
77 ”Presens”, Nationalencyklopedin, band 15, 1990, s. 267 
78 Forser, Tomas, 2002, s. 35 
79 Christoffersson, Birger, 1970, s. 92 
80 Rydén, Per, 1987, s. 475 
81 Hultén, Britt, 1977, s. 30 
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representerades i Ord och Bild som heller inte speglade den samtida kulturproblematiken 
förutom i recensioner av litteratur och teater. Den vände sig till den bildade och av bildning 
intresserade publiken och krävde därmed vissa förutsättningar av sina läsare.82 Harrie, som 
också var författare, hörde till de ledande bedömarna decennier framåt från 1920-talet.83 Han 
var en upprätthållare av den klassiska bildningen. Hans kritik var akademisk, men skild från 
akademien. 84 Bland annat verkade han i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning och i 
Dagens Nyheter där han var kulturredaktör. Därefter blev han chefredaktör för den nystartade 
Expressen. 85   
 
 
Eyvind Johnson. Agnes von Krusenstjerna och den litterära reaktionen. Folkbladet, nr  
15 1934: 
 
Författaren Eyvind Johnson menar att det går en våg av reaktion över världen, vilken gör att 
man måste vara mer försiktig i sina ställningstaganden än förr, då man i Sverige hade varit 
mycket radikalare och mer influerad av de moderna strömningarna. Att Sverige nu höll en så 
neutral profil ser Johnson som en följd av Hitlers maktövertagande i Tyskland. Artikeln rör 
sig kring varför Krusenstjerna blivit utsatt för så skarp kritik av kritikerkåren. Johnson ser 
orsakerna ligga i att kritikerna inte är vuxna nog att tackla Krusenstjernas öppna sätt att 
skildra, och i att det är en kvinna som står för skildringarna. Han anser tystnaden som har 
omgärdat Fröknarna von Pahlen vara tecken på hyckleri. Artikeln är skriven i Folkbladet, en 
socialdemokratisk veckotidning som startade som valorgan. Folkbladet fick ett växande 
utrymme för kulturartiklar och litterära bidrag av främst svenska arbetardiktare86 för vilka 
tidningen spelade stor roll i kampen för litterärt utrymme i pressen. 87 Folkbladets 
grundläggande målsättning var att nå en bred läsekrets, och tidskriften präglades av 
övertygelsen om att verkligheten gick att förändra.88 Eyvind Johnson verkade intensivt som 
kritiker, debattör och opinionsbildare under trettiotalet och början av fyrtiotalet och var en av 
Sveriges viktigaste skrivande motståndsmän i kampen mot nazismen. 89 Han tillhörde dem 
som under trettiotalet tidigast och intensivast angrep nazismen. Johnson ansåg den 
organiserade arbetarklassen vara den enda garanten för kulturen och friheten under 
trettiotalets framväxande nazism.90  
 
 
Lillemor Pauli-Ståhlgren. Dömd Eros. Arbetet, 23 juni 1934:  
 
Lillemor Pauli-Ståhlgren jämför Krusenstjernas verk med de stora franska psykologiska 
romanerna. Att vissa människor i Sverige inte förstår sig på denna konst beror, enligt Pauli-
Ståhlgren, på att de är omåttligt rädda och misstänksamma för all detaljerad belysning av det 
erotiska livet. Enligt Pauli-Ståhlgren är det genom att skildra det sjuka som man kan bekämpa 
det, inte genom att tiga ihjäl det. Sådant som förekommer i verkliga livet måste också kunna 
skildras i den realistiska prosan. På detta vis får människor bättre kunskap om och djupare 
förståelse för varandra. Texten är hämtad ur tidningen Arbetet, en socialdemokratisk 
                                                 
82 Hultén, Britt, 1977, s. 28f. 
83 Rydén, Per, 1987, s. 246  
84 Rydén, Per, 1987, s. 483 
85 ”Harrie, Ivar”, Nationalencyklopedin, Band 8, 1992, s. 418 
86 ”Folkbladet”, Nationalencyklopedin, Band 6, 1991, s. 462  
87 Hultén, Britt, 1977, s. 14 
88 Hultén, Britt, 1977, s. 230 
89 Munkhammar, Birgit, 2000, s. 11f. 
90 Munkhammar, Birgit, 2000, s. 106ff. 
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morgontidning som från början främst var ett kamporgan för den sydsvenska arbetarrörelsen. 
Arbetet, som präglades av radikala akademiker, uppmärksammades tidigt för sina 
samhällskritiska krönikor. De radikala akademikerna bidrog till att ge tidningen dess starka 
anseende som kulturorgan. 91 Arbetet ställde sig vid tiden för Krusenstjernafejden kritisk till 
nazismen. 92 
 
 
Nils Erdmann. Sexualromantikens prästinna. Nya Dagligt Allehanda, 5 mars 1935: 
 
Enligt Nils Erdmann handlar romanerna om Krusenstjernas egen njutning och om skamliga 
och förbjudna drifter. Något annat syfte kan han inte se med dem. Erdmann menar att man 
borde kunna förvänta sig mer av Krusenstjerna, som tillhör ett högre samhällsskikt, än andra 
som fyller sina böcker med en erotik, som han önskar att man helst teg om. Han ser samhället 
och de rådande värdena vara hotade av samtida tendenser som sexualupplysning, 
sexualromantik och psykoanalys. Tidningen som texten står att finna i var den konservativa 
eftermiddagstidningen Nya Dagligt Allehanda93 som fram till 1936 var nazistvänlig. Därefter 
blev den mer ambivalent och antinazistisk.94 Nils Erdmann dominerande länge Nya Dagligt 
Allehandas litteraturbedömning. Redan 1892, när hans mycket långa bana som kritiker i Nya 
Dagligt Allehanda startade, var han en konservativ kraft, som skulle bli tydligare med åren. 
Han var chef för den litterära avdelningen fram till 1920, och fortsatte även efteråt att ha en 
dominerande plats i spalterna.95 
 
 
Torsten Fogelqvist. Diktens frihet och fallet Krusenstjerna. Dagens Nyheter, 13 
september 1935: 
 
Torsten Fogelqvist menar att Krusenstjernas romaner, vars första delar han ansåg lovande, har 
urartat. Driftlivet bör skildras, men inte hur som helst. Ska det skildras bör det göras i ett 
utbildande syfte. I sin text ger han uttryck för att Krusenstjernas sätt att skildra det sexuella är 
överdrivet och opassande. Även andra sidor av livet måste få utrymme i en roman. Texten 
återfinns i Dagens Nyheter. Ambitionen med denna tidning var att den skulle läsas av breda 
folklager. Dagens Nyheter företrädde en liberal grundsyn och var öppen för kulturradikala 
strömningar.96 Fogelqvist, som tidigare varit folkhögskolelärare, var huvudredaktör för kultur 
och politik i Dagens Nyheter 1925-1930 och såg sig själv som kulturspridare och 
folkuppfostrare. Fogelqvists livssyn var humanistisk och hans inställning till nazismen starkt 
negativ. Han tog också avstånd från den kristna etiken och hade en liberal-radikal hållning 
med moralistisk prägel.97 

                                                 
91 ”Arbetet”, Nationalencyklopedin, band 1, 1989, s. 492 
92 Bokblom, Rune, 2001, s. 35 
93 ”Nya Dagligt Allehanda”, Bonniers Multimedialexikon, 1998 
94 Bokblom, Rune, 2001, s. 32 
95 Rydén, Per, 1987, s. 198f. 
96 ”Dagens Nyheter”, Nationalencyklopedin , fjärde bandet, 1990, s. 330f.  
97 ”Fogelqvist, Torsten”, Nationalencyklopedin, band 6, 991, s. 457 



18 

1.6 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Vi har inte kunnat hitta någon direkt motsvarighet till föreliggande undersökning. Litteraturen 
som tas upp i följande genomgång skiljer sig således i olika avseenden från vår uppsats, men 
har självfallet även olika beröringspunkter med den. Redovisandet av denna litteratur kommer 
här att läggas upp så att den litteratur som kan betecknas som tidigare forskning omnämns 
först. Därefter följer en presentation av litteratur som inte kan benämnas som tidigare 
forskning, men som ändå haft relevans för oss, till exempel som metodhandbok eller genom 
att tillföra kunskap till uppsatsens kontextavsnitt.  
 
I sökandet efter tidigare forskning inom vårt ämnesområde föreföll det naturligt att börja med 
vad som tidigare skrivits just om moraldebatten kring Agnes von Krusenstjernas 
Pahlenromaner. Den forskning som vi fann inom detta område var Ulf Örnkloos 
licentiatavhandling Fröknarna von Pahlen och tryckfriheten.98 I denna licentiatavhandling 
belyses Krusenstjernafejden som ett exempel på en sedlighetsdebatt. Avhandlingens fokus är 
ett annat än vårt då Örnkloos utgångspunkt står att finna i tryckfrihetsaspekter, och eftersom 
ingen analys av själva debatten runt Fröknarna von Pahlen utförs. Starka krafter vid tiden för 
utgivandet av de sista delarna i Agnes von Krusenstjernas romansvit arbetade för 
inskränkningar i diktens frihet på tryckfrihetsrättslig väg. Det är den utvecklingen som 
Örnkloo belyser i sin avhandling. Dessutom skriver han i relativt allmänna ordalag om 
sedlighetsdebatter genom tiderna och tar framförallt upp två argument till varför man vänt sig 
mot viss litteratur. Han menar att ett av dessa argument har varit att ungdomen kan bli förförd 
av osedlig litteratur. Det andra argumentet har varit rädslan för att erotiska skildringar kan 
tänkas leda till en samhällsuppluckrande effekt. Enligt Örnkloo lade den kyrkliga 
oppositionen vikt vid det förra argumentet och de politiskt konservativa vid det senare.99  
 
I allmänhet tar Örnkloo endast upp en riktning av debatten, den som betecknade viss litteratur 
som smutslitteratur. De artikelcitat som han exemplifierar med är skrivna av personer som 
alla ansåg att Krusenstjernas romaner var förkastliga. Avhandlingen handlar således mestadels 
om grupper som ansåg Pahlenromanerna vara misshagliga. Som regel ger Örnkloo inga 
ideologiska grunder eller bakomliggande orsaker till skribenternas ståndpunkter, så som 
föreliggande uppsats gör. Däremot tar han upp olika aspekter/bedömningsgrunder, exempelvis 
juridiska och pornografiska, för vad som har ansetts vara osedlig litteratur.  
 
Avhandlingen visar på tendenser i tiden och tar upp olika fall som gick till tryckfrihetsåtal. 
Det avsnitt som Örnkloo kallar ”Idéer bakom Krusenstjernafejden” berör nazismens och 
psykoanalysens inverkan på kulturklimatet. I detta kontextavsnitt tas perspektiv upp som även 
vi anlägger i vår uppsats, det vill säga nazismens påverkan och sexualupplysningsfrågorna. 
Således finner vi här stöd för vårt perspektivval. I övrigt ger inte Örnkloos avhandling 
nämnvärt stöd åt vår uppsats då den saknar syfte, teori, metod, slutdiskussion och 
källförteckning. Till skillnad från vår uppsats har Örnkloos avhandling mer karaktär av 
redogörelse än analys. Han väljer att lägga emfas på psykoanalysen eftersom den var främsta 
inspirationskälla för litteratur som gestaltade driftlivet och parbildningens mystik och som 
kraftfullt slog igenom i decennieskiftet mellan tjugo- och trettiotal. Den svenska 
kulturdebatten präglades av meningsmotsättningar om denna lära.100 Den friande domen i 
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målet om Populär tidskrift för sexuell upplysning fick, enligt Örnkloo, betydelse för frågan 
huruvida tanken på rättsliga åtgärder mot Pahlenvolymerna (delarna från och med nummer 
fyra), borde realiseras eller ej. Dessa volymer befann sig under utgivning just när stämningen 
mot Populär tidskrift för sexuell upplysning delgavs dess ansvarige utgivare.101 Örnkloos 
redogörelse för olika aktioner mot smutslitteratur under tidpunkten för Pahlenfejden belyser 
hur den kunde anta så stora proportioner som den gjorde. 
 
Agnes von Krusenstjernas svit om fröknarna von Pahlen har blivit behandlad i flera 
textanalytiska studier, men eftersom det inte är en analys av den skönlitterära texten som här 
ska utföras är de flesta av dessa inte av intresse för vår studie. Gunilla Domellöfs avhandling 
Mätt med främmande mått102 skiljer sig från övriga textanalytiska studier då den är uppdelad i 
två delar bestående av textanalyser och receptionsstudier. Domellöfs receptionsstudie är den 
del som har haft störst relevans för vår egen undersökning och således den del av 
avhandlingen som vi har koncentrerat oss på.  
 
I Mätt med främmande mått gör Domellöf en undersökning av samtidsmottagandet av sex 
kvinnliga 30-talsförfattares verk. Bland dessa ingår Agnes von Krusenstjernas Kvinnogatan 
som utgavs 1930 och är den andra boken i serien om fröknarna von Pahlen. Domellöf 
anlägger ett feministiskt perspektiv då hon undersöker romanens samtidsmottagande. 
Avsikten med studien är att undersöka de könsteoretiska konsekvenserna av de kvinnliga 
författarnas deltagande i den nya konstriktning som under 1930-talet höll på att etableras i 
Sverige.103 Övriga författare som ingår i Domellöfs avhandling är Stina Aronson, Elin 
Wägner, Moa Martinson, Karin Boye och Tora Dahl. Domellöf menar att dessa kvinnliga 
författare bryter upp från sociala och litterära konventioner och därmed deltar i 
omvärderingen av värden och ideal. Domellöf framhåller att under 1930-1935 utkämpades 
kampen på det svenska litterära fältet inom det könspolitiska spänningsfältet, där 
kulturkonservativa litteraturkritiker försvarade en objektiv sanning medan radikala författare 
ifrågasatte detta. Kvinnogatan utkom tidigare än de båda romaner som är föremål för vår 
undersökning. Att vi har valt att undersöka just Porten vid Johannes och Älskande par beror 
på att debatten blev extra livlig då dessa romaner utgavs. Domellöfs undersökning visar 
emellertid att de åsikter som gör sig hörda i debatten runt Porten vid Johannes och Älskande 
par uttrycktes redan då Kvinnogatan utkom. Domellöf gör, som redan nämnts, en 
receptionsstudie av flera kvinnliga författares samtidsmottagande och gör även analyser av 
deras romaner. I vår uppsats fokuseras samtidsmottagandet av en författares verk. Vår 
ambition är inte heller att göra någon analys av romanerna ifråga, utan istället att enbart 
undersöka den litterära debatten runt verken. Domellöfs receptionsstudie liknar vår på så sätt 
att hon tar med både radikala och konservativa kritikerröster. Undersökningen har en 
idéanalytisk ansats med ett feministiskt perspektiv, då Domellöf har valt att fokusera på det 
könspolitiska sammanhanget. Även här finns likheter med vår analys. Vi kommer dock inte 
att låta det könspolitiska sammanhanget bli allenarådande då vi finner att det även finns andra 
viktiga samtidstendenser som har haft betydelse för mottagandet av Agnes von Krusenstjernas 
Fröknarna von Pahlen. Vi kommer till exempel att lägga vikt vid dåtidens nazistiska 
strömningar, ett perspektiv som Domellöf inte anlägger.  
 
Tidigare forskning som vi stöder oss på i teoriavsnittet är Anders Frenanders avhandling 
Debattens vågor. Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt. 
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Eftersom Frenanders avhandling utförs med en ideologianalytisk ansats har den en gemensam 
aspekt med vår uppsats. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur utvecklingen i det 
intellektuella klimatet såg ut efter andra världskriget och varför det ideologiska klimatet 
skiftade så som det gjorde. Materialet som undersöks är kultursidesartiklar som ingår i en 
debatt om politisk-ideologiska frågor mellan åren 1946-1989. Frenanders 
undersökningsmaterial är således av avsevärt större omfång än materialet som ligger till grund 
för vår undersökning. Den främsta ambitionen med avhandlingen är att nå fram till en 
övergripande uppfattning om utvecklingens förlopp och orsaker, och således utförs ingen 
intensiv närläsning av materialet. Det Frenander intresserar sig för är ideologisk förändring, 
och på grund av materialets omfång blir bearbetningen av det av mer övergripande karaktär. 
Frenander vill med sin avhandling förklara förändringar i kollektiva processer. Vår 
undersökning fokuserar på en särskild debatt, och ambitionen med vår uppsats är att se till 
vilka bakomliggande samhälleliga idéer som låg till grund för debatten. Vår uppsats avser inte 
undersöka det som Frenander kallar ideologisk förändring, utan vill belysa orsaker till 
Pahlendebatten, det vill säga klimatet under perioden då Krusenstjernafejden begav sig. Trots 
att vår uppsats inte ämnar belysa ideologiska förändringar bidrar det ideologiska perspektivet 
till att sådana aspekter tangeras. Det utsnitt ur tiden som vi väljer att undersöka påvisar just 
någon form av förändring/brytning gentemot den tidigare tidsperioden. Vår undersökning är 
inte av övergripande karaktär, utan bygger på noggrann närläsning av ett mindre omfångsrikt 
material än vad Frenanders avhandling baseras på. Det forskningsfält som Frenander 
benämner ”ideologisk förändring” har relevans för vår uppsats. Frenander menar att det inom 
detta forskningsfält råder brist på precision och klarhet vad gäller de termer och begrepp som 
används, något som även vi har noterat i vårt sökande efter relevant litteratur. Den diskussion 
som Frenander för kring ideologibegreppet, och de klarlägganden som han gör, har vi därför 
haft stor användning för.  
 
Två textanalytiska studier som inte kan räknas till vårt forskningsområde, men som ändå har 
varit av intresse för oss är Birgitta Svanbergs Sanningen om kvinnorna104 och Anna Williams 
Tillträde till den nya tiden.105 Till dessa kommer Svanbergs artikel ”Feminism och antinazism 
hos Agnes von Krusenstjerna”. 106 Dessa studier resulterar i perceptioner som ger stöd åt flera 
av våra egna tolkningar. 
 
Birgitta Svanbergs avhandling Sanningen om kvinnorna är en textanalytisk studie av hela 
Fröknarna von Pahlen strukturerad kring kvinnoskildringen, främst runt temat mödrar och 
döttrar. Dess perspektiv är feministiska och psykoanalytiska. Dessutom förankras romanerna i 
sin samtids sociala förhållanden för att läsaren lättare ska kunna förstå situationen under 
vilken de skrevs, och även för att ge en enklare förståelse av romanernas idévärld. Då 
avhandlingen är textanalytisk, och eftersom ett syfte med den är att ändra på Krusenstjernas 
undanskymda position i litteraturhistorien och visa på att romanerna innehåller teman som är 
aktuella och engagerade än idag, skiljer Svanbergs studie sig mycket från vår. Föreliggande 
uppsats avser inte undersöka vare sig den skönlitterära texten eller författarskapet. Dessutom 
fokuserar vi på två av seriens romaner, medan Svanbergs avhandling omfattar alla sju. 
Svanbergs kontextuella avsnitt är dock av värde för oss, då de har gett stöd åt uppsatsens 
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avsnitt ”Fröknarna von Pahlen”, ”Bakgrund till Krusenstjernafejden” samt det avsnitt där 
debattartiklarna analyseras. 
 
Birgitta Svanberg har även skrivit artikeln ”Feminism och antinazism hos Agnes von 
Krusenstjerna” i Häften för kritiska studier. Här poängterar Svanberg de feministiska och 
antinazistiska linjerna i Krusenstjernas Pahlenserie och vad dessa ställningstaganden fick för 
konsekvenser för Krusenstjerna. Svanberg pekar på dessa aspekter som en orsak till att 
Pahlenfejden blev så omfattande. Hennes åsikter ger därmed stöd åt och underbygger vår egen 
undersökning, varför vi finner den värd att omnämnas här. Vi har haft användning för denna 
artikel i avsnittet ”Samhällsförändringar i Sverige under 30-talet”, samt i analysen. 
 
Anna Williams undersöker i sin studie, Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när 
Sverige blev modernt, fyra författares romaner från trettiotalet, däribland hela serien om 
Fröknarna von Pahlen. Hon utgår från teorier om genus, modernitet och kulturell identitet. 
Gemensamt för de undersökta romanerna finner Williams vara ambivalensen för den nya 
tiden till följd av en skepsis mot de moderna landvinningarna som skapat nya mönster av 
över- och underordning mellan könen.107 Textanalysen skiljer sig från Svanbergs Sanningen 
om kvinnorna främst i det att Williams fokuserar på modernitetsaspekten och romanernas 
skildring av ett samhälle i förändring. Bland annat kommer hon fram till att Krusenstjerna 
sätter sin samtids definitioner av kvinnan på prov. 108 Både Williams och Svanbergs studier ser 
Pahlenromanerna som kritiska mot de samhälleliga strömningar med nationalism och 
tyskvänlighet som präglade tiden för Krusenstjernafejden. En nytta vi har haft av Williams 
textanalys av Pahlenromanerna är kunskapen om att Krusenstjerna var politiskt medveten och 
insatt i kvinnornas situation, vilket kan vara nyttigt att ha i åtanke vid vår analys. Dessutom 
har den kommit till användning i avsnittet ”Bakgrund till Krusenstjernafejden”. 
 
Till vårt avsnitt ”Om litteraturkritik” har Forsers Kritik av kritiken109 och Per Rydéns 
Domedagar110 varit en god hjälp. Detta eftersom det har varit nödvändigt för oss att få insikt i 
litteraturkritik, främst 1930-talets, ett område som är centralt då vår undersökning behandlar 
en litterär debatt. 
 
Tomas Forsers Kritik av kritiken är både en teoretisk grundbok och en översikt över 
litteraturkritikens förändring under det senaste seklet. Forser belyser den litteraturkritik som 
skrivits i svensk dagspress under 1900-talet och beskriver dess skiftande villkor, former och 
ambitioner. Kapitlen skärskådar fenomenet kritik ur olika infallsvinklar, och Forser vill på 
detta sätt att kritikens mångfasetterade dimensioner ska framgå. För vår undersöknings del har 
vi haft störst användning av de kapitel där Forser behandlar kritiken ur ett historiskt 
perspektiv. Detta för att få en inblick i och förståelse för litteraturkritiken som fenomen och 
genre.  
 
Rydén ger i sin undersökning Domedagar en längre översikt över den moderna 
litteraturkritiken i Sverige, främst i de stora dagstidningarna från 1880 fram till 1980-talet. 
Verket har för denna uppsats fyllt en funktion då det har bidragit till insikt i litteraturkritikens 
klimat under tiden runt Krusenstjernafejden och till kunskap om vissa tidningar. Domedagar 
har även kunnat svara på frågor som är basala för vår undersökning, så som exempelvis vad 
kritik egentligen är.  
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För tillvägagångssättet vid analysen har vi haft användning av Sven Liedmans teori och 
metodologi hämtad ur Om ideologi och ideologianalys.111 I Liedmans metod har vi funnit en 
fruktsam grund till vår egen analys. Till Liedmans förfaringssätt har vi integrerat delar av 
Lennart Hellspongs begreppsapparat. Det är framför allt i Liedmans första steg av analysen då 
textens yta är föremål för analysen som vi har funnit Hellspongs mer lingvistiska läror 
användbara. Boken som vi har använt är Hellspongs Metoder för brukstextanalys.112 
’Nyckelord’ och ’klassifikationssätt’ är termer som är hämtade från denna. Dessa termer 
definieras under teoriavsnittet.  
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2. KRITIK OCH SAMHÄLLE I 30-TALETS SVERIGE 

Detta kapitel konstituerar en fond till analysen. Vi börjar med att nämna ett par ord om 
litteraturkritik som historiskt fenomen. Eftersom Krusenstjernadebatten utspelade sig under 
1930-talet vill vi ge en inblick i hur litteraturkritiken såg ut vid denna tid. Efter avsnittet om 
litteraturkritik ges en bild av den samhällskontext som utgör bakgrund till vår analys.  

2.1 Om litteraturkritik 

Eftersom litteraturkritiken står i fokus för uppsatsens undersökning anser vi det berättigat att 
här nämna något om hur litteraturkritiken såg ut under perioden för Krusenstjernafejden. 
Tomas Forser menar i sin bok Kritik av kritiken att en recension är en text som handlar om en 
annan text. Men den handlar också själv och berättar då sin egen historia.113 Att recensionen 
är en text som handlar om en annan text förefaller tämligen självklart, men att den även är en 
text som själv berättar sin historia är kanske inte lika uppenbart. Vi vill ta fasta på att texten 
själv berättar sin historia, då vårt material härrör från en annan tid än vår egen. Att 
recensionen kan säga något om sin egen samtid är ett synsätt som är fruktbart då man som vi 
ämnar studera hur skönlitterära verk mottogs av pressen. När Porten vid Johannes och 
Älskande par utkom valde, som sagts, flera litteraturkritiker att behandla de båda böckerna 
med tystnad. Tystnaden talar sitt eget språk och är i sig ett maktmedel. Reaktionen som senare 
kom från andra kritiker var både en reaktion på tystnaden och en reaktion på de litterära 
verken.  
 
Rydén delar in litteraturkritikens historia i fem perioder. Fejden runt Anges von 
Krusenstjernas Pahlenromaner placeras i den av Rydén tredje inringade perioden i 
litteraturkritikens historia, 1929-1945.114 Denna period föregås av en tid som ibland betecknas 
som den moderna svenska litteraturkritikens fullkomlighet. Kännetecknande för den perioden 
är att den hade flera stora inflytelserika kritiker, varav den främste var Fredrik Böök.115 Det 
finns flera anledningar till att Rydén satt 1929 som gräns för den efterföljande perioden. Den 
största är att antologin Fem unga publicerades under detta år. Detta verk var en samlad 
manifestation ägnad att dra upp linjerna i den pågående kampen om det litterära herraväldet. 
Antologin knöts till primitivismen och gavs ut av fem unga män med proletärbakgrund. De 
ställde krav på revolt mot formtvånget i dikten, den vedertagna moralen, den borgerliga 
kulturen, samhällskonventioner och intellektualism. Under denna tid fick litteraturkritiken se 
flera normbrott. Den litteratur som väckte stor uppståndelse var den som präglades av sexuell 
öppenhet och närgångenhet.116 Verk med sådant innehåll väckte stora rubriker, så som till 
exempel Jan Fridegårds Lars Hård och Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan som angreps samma 
år som Fröknarna von Pahlen.117 Att dessa romaner fick de stora rubrikerna berodde på att de 
nådde utanför den etablerade kritiken. Ändå är det i kampen om själva diktionen som kritiken 
utvecklades under dessa år. Att litteraturen förändrades ställde nya krav på litteraturkritiken 
som i större utsträckning blev uttolkande och förklarande. Modernismens intåg ställde helt 
nya krav på kritikerkåren. Utmärkande för perioden mellan 1929 och 1945 är att den unga 
litteraturen så småningom fick sina egna kritiker. Kritiken miste en del av sin makt då det inte 
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längre togs för självklart att det var den etablerade kritikern som skulle bedöma den unge 
diktaren. De unga etablerade sig nu som kritiker, detta främst i tidskrifter. En viktig företeelse 
på dagstidningsfronten var att kultursidan föddes under denna period. Upplagor och omfång 
ökade och därmed resurserna.118 Forser benämner kultursidan som ”tredje sidan” och menar 
att denna sidas uppkomst medförde stora förändringar för litteraturkritiken. ”Det är som en 
något upphöjd arena för brytningarna i samtidens kulturfrågor och samhällsdebatt som »tredje 
sidan« spelar sin roll, inte som avskilt kulturaristokratiskt reservat.”119 Även om det under den 
här perioden skedde en förändring till fördel för tidskrifterna, fortsatte dock dagspressen att ha 
sin dominerande roll. 120 Rydén tar upp att det fanns två sidor i kritiken, som man mycket 
förenklat kan placera som borgerliga och icke-borgerliga. Fram till 1943 existerade tidningar 
som propagerade för Tysklands sak och konservativa som förordade bokbål genom vilka man 
skulle följa Tysklands exempel.121 
 
Recensionerna under denna tid var oftast längre än dem vi är vana vid idag. Trettiotalet var en 
tid då de unglitterära tidskrifterna fick stor plats, och följaktligen hade de unga där möjlighet 
att uttrycka sina åsikter och etablera sig som kritiker. Satsningen på tidskrifter innebar en 
specialisering som tog vara på andra tendenser än vad de stora dagstidningarna gjorde. Detta 
hade en gynnsam effekt på litteraturkritiken. I några av de specialiserade och ofta medvetet 
smala tidskrifterna hade kritikerna möjlighet att breda ut sig utan att behöva tänka på att 
utläggen blev svåra och långa.122 Den typiska recensionen i inrikespressen under 1900-talets 
första hälft ägnade mycket utrymme åt presentationer och jämförelser. Dessa recensioner 
underlät inte att ge tydliga omdömen som byggde på såväl iakttagelser av den litterära 
tekniken som värderingar av verkets etiska och livsåskådningsmässiga halt. En avgörande 
betydelse fästes vid skildringens verklighetskoppling, där psykologisk trovärdighet och 
realistisk efterbildning blev ett upprepat test. Även om kritikens jagberättelse ännu inte hörde 
till de vanliga teknikerna framträdde recensenten med auktoritet och utgick från att hans 
myndighet inte ifrågasattes av läsaren. 123 Enligt Svanberg dominerades den litterära 
offentligheten av män. Nittio procent av dem som yttrade sig i tidskrifter vid denna tid var 
män.124 Eftersom det litterära systemet vid tiden före det modernistiska skiftet fortfarande 
präglades av en relativ stabilitet och förhärskande konsensus med realismen som giltig 
estetisk överideologi, kunde recensenten utgå från läsarens medhåll och behövde inte vädja 
till denna. När något skulle varnas för eller utskiljas kunde förkastelsen göras mycket entydig 
och med en väldig råhet i omdömet.125 Detta är något som vi kommer att få se prov på senare 
i analysen, men det förekom även kritikerröster som var mer nyanserade i sina uttryck. 
Eftersom denna period var en brytningstid vill vi lägga betoning på att det litterära systemet 
vid denna tid präglades av just en relativ stabilitet. Dessutom är det i detta sammanhang 
viktigt att poängtera att det inte uteslutande är recensioner som är föremål för vår analys. 
Bland vårt analysmaterial förekommer även en anonym ledarartikel, vilken har ett något 
annorlunda upplägg än en recension.  
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120 Rydén, Per, 1987, s. 475 
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2.2 Samhällsförändringar i Sverige under 1930-talet 

För att få en förståelse för de artiklar vi analyserar krävs att vi har kännedom om den tid och 
det samhälle där Krusenstjernafejden utspelade sig. Således fordras att vi ger en bild av 1930-
talets svenska samhällskontext. Uppsatsen avser undersöka vilka samhällsmotsättningar som 
debatten gav uttryck för och vilka ideologier som debattaktörerna företrädde. Hur kom det sig 
att debatten blev så hätsk kring just dessa båda verk? I det följande ämnar vi ge ett kort 
sammandrag av förändringar i det svenska mellankrigstidssamhället, vilka påverkade 
kulturklimatet och som vi senare, i resultat- och analysdelen, ska se skapade motsättningar, 
vilka var mycket essentiella i debatten som föranleddes av Fröknarna von Pahlen.  
 
Det svenska samhället under 1930-talet var ett samhälle i förändring, där flera av de 
traditionella synsätten ifrågasattes. Agnes von Krusenstjerna skrev alltså sin romanserie under 
en brytningstid, och det är även en brytningstid som skildras i romanerna. Att åsikterna som 
kommer fram i debatten är uttryck för dessa samhällsförändringar är följaktligen naturligt. Att 
det perspektiv vi tar avstamp i, då vi ämnar ge en sammanfattning av den samhälleliga 
bakgrunden till debatten, är just samhällsförändringar och motsättningar under 1930-talet 
förefaller därmed konstitutivt. Bakgrunden som ges i de två följande avsnitten utgör en 
väsentlig fond mot vilken den undersökta debatten utspelar sig. Vi vill påpeka att avsnitten 
inte på något sätt gör anspråk på att vara vare sig täckande eller originella. Vad vi vill lyfta 
fram är det perspektiv i vilket ljus artiklarna kommer att analyseras. Analyserandet av 
artiklarna och undersökandet av den historiska kontexten kan ses som en korsbefruktning då 
läsningen av artiklarna ger oss ledtrådar om vad som är intressant att lyfta fram ur kontexten. 
Undersökningen av kontexten ger oss en ökad förståelse för artiklarna och den konflikt som 
Krusenstjernafejden gav uttryck för.  
 
Birgitta Svanberg menar att Krusenstjernas namn hamnade i centrum för en stor principstrid 
som handlade om konst och moral, yttrandefrihet och censur, modernism och traditionalism. 
Väckelsesignalerna till denna debatt kom från Hitler-Tyskland.126 Hitlers maktövertagande 
var något som påverkade även Sverige. Under trettiotalet fördes bland flera samhällsgrupper 
en diskussion kring nazismen. Krusenstjernas romaner är frispråkiga i sina skildringar av 
sexualitet. Freud och psykoanalysen hade slagit igenom och debatten om en ny och friare 
sexualmoral var således något som låg i tiden, vilket återspeglades i bland annat 
sexualupplysningsfrågorna. Freuds tankegångar och den litteratur som följde i hans fotspår 
ansågs av nazisterna vara tecken på slapp anarkism, varpå denna litteratur förbjöds i 
Tyskland. Dessa tankegångar nådde Sverige. För en del var det rädslan för att stöta sig med 
Hitler som gjorde att censurkravet fick passera medan andra grupper öppet stöttade kravet på 
censur. Många kyrkliga och konservativa grupper såg de ”upplösande” tendenserna i 
samhället som hotfulla och arrangerade sig kring dessa. Litteratur med öppna skildringar av 
sexualitet ansågs höra till dessa upplösande tendenser.127 En grupp som reagerade mot 
nazismen var de unga diktarna. De förespråkade en liberal människosyn, människan skulle 
vara fri till både kropp och själ. Friheten att tala om och skildra sexualitet ingick i detta. En 
litterär strömning som förespråkade en sådan åskådning var primitivismen. De unga diktarna 
som anslöt sig till primitivismen var framförallt män, och de perspektiv som de skildrade 
sexualiteten ur var manliga.  
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1930-talet var en tid då kvinnan alltmer började hävda sin plats i samhället. 1921 hade 
kvinnan fått rösträtt och därmed trädde den svenska kvinnorörelsen in i en ny fas. 
Kvinnorörelsen arrangerade kurser för att upplysa om kvinnans rättigheter och 
sexualupplysningen kan delvis ses som en följd av detta. Att kvinnans delaktighet i samhället 
ökade och att hon gjorde anspråk på att bli behandlad som jämställd med mannen ruckade på 
rådande samhällsförhållanden. Den patriarkala strukturen hotades.    
 
Ovan tangerade samhällsförändringar är de som konstituerar en bakgrund till vår analys av 
Krusenstjernafejden. I följande avsnitt ges en sammanfattning av framförallt två aspekter. 
Dessa är nazistiska och antinazistiska strömningar under 1930-talet samt tidens sexualpolitik. 
De två infallsvinklarna har utkristalliserat sig genom en växelverkan mellan läsning av 
artiklarna och böcker om tiden. I resultat- och analysavsnittet avser vi undersöka vad dessa 
utvecklingar hade för inverkan på kulturklimatet under trettiotalet och därmed även på 
Krusenstjernafejden. Syftet med vår uppsats, att granska debattens kritikerröster för att se hur 
de återspeglar det samtida samhällsklimatet, möjliggörs genom denna kontextbelysning.  
 

2.2.1 Nazism och antinazism i Sverige under 1930-talet  

Det svenska samhället under 1900-talets första hälft var, trots sin neutralitet, präglat av de 
båda världskrigen. De fruktansvärda händelserna ute i Europa och de nordiska grannländerna 
påverkade givetvis den svenska nationen, men trots alla praktiska svårigheter uppvisade 
mellankrigstiden flera initiativ och förnyelser. Det var till exempel under denna tid som den 
svenska folkhemspolitiken utformades.128 Från och med år 1920 när Hjalmar Branting bildade 
den första socialdemokratiska regeringen kom det socialdemokratiska partiet att spela en 
huvudroll i svensk politik. Mellan åren 1926-32 styrdes Sverige av olika borgerliga 
minoritetsregeringar. Denna period utmärktes av ekonomiska kriser och sociala slitningar, 
vilket gjorde det svårt att skapa en stabil politik. 1932 var året för Kreugerkraschen. Den 
svenske ingenjören Ivar Kreuger, även kallad ”tändstickskungen”, hade byggt upp ett 
ekonomiskt imperium av världsformat. Hans ställning blev försvagad när världsdepressionen 
kom. När Kreuger begick självmord i mars 1932 uppdagades det att han hade förfalskat växlar 
till ett värde av till 21 miljoner pund. Statsministern Carl Gustaf Ekman hade för sitt partis 
räkning mottagit penninggåvor av Kreuger, vilket statsministern till en början förnekade och 
tvingades därför att avgå. Allt detta ledde till en socialdemokratisk seger vid valet 1932. Per 
Albin Hansson blev ny statsminister och det var han som kom att lägga grunden till det 
svenska folkhemmet. För att komma tillrätta med orättvisorna i samhället utarbetades ett 
omfattande socialt program. 129 Samhällsvisionen omfattade tre huvudperspektiv: demokrati, 
folkuppfostran och social rättvisa. Genom att uppnå dessa mål skulle man få ett bättre och 
starkare samhälle.130 Folkbildning och studiecirklar blev karakteristiska koncept för det 
moderna Sverige. För att få ut kunskap till folket använde man sig framförallt av radion. 
Antalet lokaltidningar ökade kraftigt, tidningspressen växte, och omsättningen av 
kulturtidskrifter med olika ambitioner var omfattande.131  
 
Då Hitler 1933 tog makten i Tyskland hade svenskarna under en längre period132 
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genom tidningsläsande kunnat bilda sig en uppfattning om nazismens målsättningar. 
Nazismen var således inget som slog ned som en bomb för svenskarna i och med Hitlers 
ockupation av Danmark och Norge. Dess tendenser hade redan länge visat sig i vårt land.133  
Detta år var det demokratiska genombrottet i Sverige inte mer än drygt tio år gammalt, och 
något allmänt avståndstagande från diktatorer och diktaturer förekom inte. Nilsson134 menar 
att orsakerna till att vissa människor i Sverige lät sig fångas av nazismen kan ha haft olika 
skäl som inte alltid behövde ha en ideologisk grund. Han menar att ställningstagandet kan ha 
varit ett resultat av en samhällsutveckling där dessa människor, både när det gällde den 
politiska och den ekonomiska makten, såg sig själva som förlorare. Nazismen skulle då kunna 
vara ett medel för att vrida samhällsutvecklingen tillbaka.135 Innan det demokratiska 
genombrottet hade Sverige haft ett styrelseskick där det aristokratiska och byråkratiska 
samhällsskiktet haft övertaget. Inom det högre samhällsskiktet fanns det flera som var 
missnöjda med den demokratiska utvecklingen, eftersom de såg sin egen ställning försvagad. 
Ett socialdarwinistiskt synsätt var vanligt bland dem som sympatiserade med nazismen. Man 
såg arbetslösa människor som lata och odugliga, och man vände sig mot den 
utjämningspolitik som fördes och var inte villig att bidra till ekonomisk utjämning. Det 
handlade här om att slå vakt om den egna ekonomiska ställningen. 136  
 
Under 1930-talet talade man i Sverige om en befolkningskris. Makarna Myrdals bok Kris i 
befolkningsfrågan utkom 1934, och 1935 tillsattes en befolkningskommission för att utreda 
varför födelsesiffrorna sjönk. Även jordbruket befann sig i en kris. Jordbruksbefolkningen 
minskade i storlek och industrialismen var i full gång. Denna utveckling medverkade till en 
ökad urbanisering och förändring av klasstrukturen. Genom att de tidigare aristokratiska och 
byråkratiska ledarskikten smälte samman med storföretagare inom industri, handel och 
bankväsen växte en ny överklass fram. Det tidigare ledarskiktet fick på så sätt ge plats för en 
ny sorts ledare, vilkas ställning grundades på att de varit ekonomiskt framgångsrika. Även 
medelklassen, dit de flesta bönder hörde, förändrades genom industrialiseringen då den bidrog 
till att nya mellanskikt skapades av mindre och mellanstora företagare. Den största 
förändringen som följde med industrialiseringen var framväxten av en arbetarklass. Vid tiden 
runt sekelskiftet hade arbetarna börjat organisera sig fackligt och politiskt.137  
 
Under 1920- och 1930-talen var intresset för rasbiologi stort. Det kom påtryckningar från 
flera håll i samhället om ingripanden för att bevara den svenska folkstammen. Statens Institut 
för rasbiologi inrättades till följd av dessa intressen, och rashygien var således en i högsta 
grad legitimerad företeelse. Professorer med nazistiska åsikter var knutna till detta institut, 
och genom dem kunde rasismen ges vetenskapligt godkännande. I Tyskland krävde Hitler 
efter maktövertagandet att den tyska kyrkan skulle vara hans instrument för likriktning av 
landet.138 Även av framstående teologer i Sverige kunde rasismen få medhåll. Man betonade 
då att det var viktigt att rensa ut det judiska inflytandet ur kristendomen. Mellan rasbiologins 
tankegångar och överklassnazismens syn på demokrati fanns direkta paralleller, 
människosynen var elitistisk. Överklassen skulle styra, eftersom denna hade fått sin ställning 
genom ett slags naturligt urval.139   
 

                                                 
133 Bokblom, Rune, 2001, s. 15 
134 Nilsson, Karl N. Alvar, 1996,  Svensk överklassnazism 1930 – 1945 
135 Nilsson, Karl N. Alvar, 1996, s. 33ff. 
136 Nilsson, Karl N. Alvar, 1996, s. 48f.  
137 Nilsson, Karl N. Alvar, 1996, s. 35f.  
138 Bokblom, Rune, 2001, s. 39f. 
139 Nilsson, Karl N. Alvar, 1996, s. 249ff. 



28 

Utvecklingen av nazismen i Sverige kan ses i samband med denna samhällsutveckling. Men 
det fanns även svenska tankegångar och rörelser som kan betraktas som föregångare till 
nazismen. Bland dessa intog unghögern och nykonservatismen en central roll.140 Inom dessa 
rörelser ville man stärka Sverige som nation, och man hämtade idéer från bland annat den 
tyska geopolitiken. 141 Det var inte bara inom de nazistiska partierna i Sverige som det 
förekom rasistiska tankegångar. Även inom högern och Bondeförbundet fanns det sådana 
tankar. Inom högern var motståndet mot den demokratiska utvecklingen stort. Nilsson 
påpekar att om man talar om överklassnazism i förhållande till annan nazism är det inte 
orimligt att påstå att överklassnazismen var störst.142  
 
Ytterligare en orsak som sannolikt har haft betydelse för utbredningen av nazismen i Sverige 
var de kulturella band som fanns mellan Sverige och Tyskland. Under början av 1900-talet 
tog Sverige starkt intryck av Tyskland. Denna utveckling började då det tyska kejsardömet 
upprättades 1871. Det franska inflytandet minskade då till förmån för ett tyskt. Relationerna 
mellan Sverige och Tyskland omfattade inte bara industri och handel utan i ännu högre grad 
vetenskap och kultur. Sverige var således klart tyskorienterat.143 Bland den svenska 
överklassen var det inte ovanligt att det även förekom personliga band till tyskar, eftersom 
många inom överklassen hade fått sin utbildning i Tyskland.144 En välkänd person, som var 
nazist under denna tid, var litteraturforskaren och kritikern Fredrik Böök.145 Det anses att 
Böök utövade ett stort inflytande på borgerlighetens läsvanor. Böök var mycket tyskvänlig, 
visade förståelse för judehatet och var positiv till utvecklingen som pågick i Tyskland under 
ledning av Hitler. Nilsson menar att den bild av Tyskland som förmedlades genom Böök i hög 
grad kan ha bidragit till nazismens spridning inom Sveriges överklass.146 Inom överklassen 
var det accepterat med rasistiska åsikter, och man riskerade knappast att bli utstött för att man 
uttalade dessa.147  
 
På grund av Tysklands kulturella inflytande i Sverige hade den information som spreds av 
antinazister om nazismens inskränkta friheter svårt att tränga igenom. Dessutom spreds en 
villrådighet, då olika tidningar rapporterade annorlunda om samma händelser.148 Nya Dagligt 
Allehanda var nazistvänlig fram till 1936, då den efter ett chefsbyte blev mer ambivalent och 
antinazistisk. De nazistvänliga tidningarna,149 ansåg alla att Hitler var den enda kraft som 
skulle kunna rädda Europa från kommunismen. 150 
 
Bland dem som i Sverige reagerade mot nazismen ingick många av de unga författarna. Från 
1930 och framåt fungerade tidskrifterna som forum för många författare och 
samhällsdebattörer som ställde sig kritiska till de nazistiska strömningarna.151 Dagens Nyheter 
intog en fördömande attityd mot nazismen redan innan Hitlers maktövertagande, och dess 
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skribenter var tydligt antinazistiska.152 Svenska tidningars korrespondenter rapporterade hem 
om ställningen i Tyskland. De bokbål som ägde rum natten mellan den 10 och 11 maj 1933 är 
exempel på en händelse från denna tid som bevittnades av en svensk korrespondent. För 
många var det tydligt att Europa åter skulle sättas i brand om inte den demokratiska delen av 
världen lyckades stoppa nazismen. 153  
 
De som kämpade mot nazismen i Sverige kan alla sägas omfattas av Torgny Segerstedts ord i 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning: ”Friheten att tänka och att uttala sin tankar står över 
allt annat. Det är det mänskligas livsluft. Utan denna frihetens atmosfär vissnar det andliga 
livet bort. Allt kunna människor undvara, blott icke detta.”154 
 

2.2.2 1930-talets sexualpolitik  

1923 till 1936 var en period som utmärktes av en kamp för sexualupplysning och 
sexualfrågor, som till exempel ny abortlag och mödravård.155 För att få igenom dessa sociala 
frågor krävdes åtskilliga års kamp, arbete och motioner för att lagliga ändringar skulle träda i 
kraft. Enligt Svanberg fördes den största delen av sexualdebatten av män. Man tänkte i den 
allmänna debatten inte på att sexualitetens villkor uppfattades annorlunda av män och 
kvinnor. Ett undantag i denna diskussion är tidningen Tidevarvet som såg varje problem ur 
kvinnosynvinkel.156 Det den kämpade för, och som till en hel del förverkligades under 
trettiotalet genom utredningar och lagstiftningar, var inget nytt under solen. Exempelvis var 
frågan om sexualundervisning och moderskapsskydd något som feminister hade kämpat för i 
många år och andra områden, till exempel befolkningsfrågan, hade varit föremål för kamp i 
nästan fyrtio år. Följaktligen hade feminister lagt en viktig grund till de frågor som nu 
ventilerades i samhället och som de själva fortsatte att kämpa för.157  
 
1921 hade den svenska kvinnorörelsen trätt in i en ny fas då kvinnan hade fått rösträtt. Samma 
år kunde de första fem kvinnorna ta plats i riksdagen. Detta år blev kvinnan även jämställd 
med mannen inom äktenskapet, då den nya giftermålsbalken antogs. Man hade uppnått vissa 
elementära rättigheter, men många saknades ännu, och det var dessa man kämpade för. 
Kvinnorörelsen växte sig allt mäktigare, och många inom rörelsen ville verkligen använda 
sina nya rättigheter. Efter att kvinnan hade fått rösträtt arrangerades en sommarkurs i 
kvinnligt medborgarskap på Fogelstads gods i Sörmland. 1925 inrättade kvinnorörelsen 
Fogelstads medborgarskola.158 Rörelsen hade ett eget politiskt organ, Tidevarvet, som utkom 
en gång i veckan från 1923 till 1936. Man ville med tidskriften ta upp alla de krav som för 
kvinnorna hade fått stå tillbaka för rösträtten och eftersträvade att bevisa att allt angick 
kvinnorna och att deras åsikter angick alla.159  
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1934 utgavs, som redan nämnts, Alva och Gunnar Myrdals bok, Kris i befolkningsfrågan, 
som utgick från den sjunkande nativiteten. Detta ämne blev nu storpolitiskt.160 30-talet kom 
att präglas av den stora befolkningsfrågan som hade aktualiserats i Europa efter första 
världskrigets slut. I befolkningsfrågan förespråkade somliga barnbegränsning, medan andra 
oroade sig för det sjunkande födelsetalet. Sverige hade lägst nativitet i världen, men låg tvåa 
när det gällde barn födda utom äktenskapet. Man började diskutera hur man skulle motverka 
en ogynnsam utveckling med folkminskning och oförmånlig åldersfördelning. Vissa 
förespråkade ett stiftande av en rashygienisk steriliseringslag. 161 Rashygieniker oroade sig 
över att nativiteten var störst hos de sinnesslöa och svagsinta och höll på att minska i de högre 
samhällslagren där ett befolkningstillskott vore mest önskvärt. Det hävdades också att det inte 
bara handlade om kvantitet i befolkningsökningen, utan också om kvalitet. Det var enligt lag 
förbjudet för sinnesslöa, sinnessjuka och epileptiker att gifta sig, men rashygienikerna menade 
att det inte förhindrade dessa grupper att sätta barn till världen. 162 Därför pratade man nu om 
steriliseringsmöjligheter. Rashygienen förespråkades på olika grunder av såväl 
nazistanhängare som frisinnade kvinnor. Den socialdarwinistiska riktningen, som nazismen 
drev, såg preventivmedel som något ont och litade till det naturliga urvalet. De frisinnade 
kvinnorna ville skapa en bättre miljö för barnen att födas och fostras i. I denna miljö ingick 
lyckliga och jämlika föräldrar. Detta var de frisinnade kvinnornas skäl till att ansluta sig till 
rashygienen. 163 Det är av vikt att påpeka att det var stor skillnad mellan de olika synsätten. 
Det säger sig själv att Hitler hade andra mål än de frisinnade kvinnorna. De sistnämndas mål 
var att hindra människor att, genom till exempel sjukdom, skada sig själv och sina barn. Den 
socialdarwinistiska inriktningen ville utrota sjukdomar och på så sätt förbättra kvaliteten på 
den mänskliga rasen. I förlängningen innebar detta, som vi vet, att vissa folkgrupper utsattes 
för systematisk utrotning. 164  
 
Sexualupplysningen var en del av folkbildningen. För att kunna bilda sig och fylla sin 
funktion i samhället måste människorna få vara friska. Många utslitna mödrar och 
familjeförsörjare behövde grundläggande sexualkunskap. Vid denna tid var barnbegränsning i 
allra högsta grad en klassfråga. 1933 bildades RFSU, Riksförbundet För Sexuell Upplysning. 
Organisationen Clarté startade samtidigt en månadstidning, Populär tidskrift för sexuell 
upplysning, som utgavs av unga läkare i Sverige, Norge och Danmark.165 Samma år åtalades 
utgivaren av Populär tidskrift för sexuell upplysning för några artiklar som ansågs vara 
sedlighetssårande. Frikännandet av utgivaren kritiserades av flera konservativa och liberala 
tidningar, och det yrkades på en revision av tryckfrihetsförordningens sedlighetsmoment och 
av jurysystemet. Det hänvisades till nazisternas, enligt vissa, föredömliga litterära 
rensningsaktioner.166 Som exempel på en reform som genomfördes till följd av 
sexualupplysningen kan nämnas avskaffandet av preventivlagen. Denna hade instiftats 1910 i 
rädsla för folkminskning och moraliskt förfall och hade länge hindrat befolkningen att bli 
upplyst om preventivmedel. 167 På denna grund krävde gynekologer och kvinnoföreningar 
lagens avskaffande. Argumenten var att staten borde fråga sig vad nyttan var med oönskade 
barn som föddes till att leva med föräldrar som inte hade medel nog att föda och uppfostra 
dem.168 Till sexualupplysningsfrågan kan även tillfogas att det 1933 lades fram en motion 
                                                 
160 Levin, Hjördis, 1997, s. 68f. 
161 Levin, Hjördis, 1997, s. 61ff.  
162 Levin, Hjördis, 1997, s. 60 
163 Levin, Hjördis, 1997, s. 266f. 
164 Levin, Hjördis, 1997, s. 96 
165 Frängsmyr, Tore, 2000, s. 287 
166 Lundevall, Karl-Erik, (red.), 1958, s. 192f. 
167 Levin, Hjördis, 1997, s. 189  
168 Levin, Hjördis, 1997, s. 198ff. 
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som önskade lindring av straffet för homosexuella handlingar. Tidigare hade man sett 
homosexuella som syndare och brottslingar. Nu argumenterade man för att homosexualitet 
skulle betraktas som en sjukdom och därför inte bestraffas. Således diskuterades 
homosexualitet i offentligheten detta år. Homosexualitet kom dock att vara straffbart fram till 
1944.169 
 
Som tidigare nämnts är ovan tangerade samhällsförändringar de som konstituerar bakgrund 
till vår analys av Krusenstjernafejden. Vi har tagit fasta på framförallt två aspekter, nazistiska 
och antinazistiska strömningar under 1930-talet samt tidens sexualpolitik. I följande kapitel 
avser vi undersöka hur dessa utvecklingar inverkade på de åsikter som framkom i debatten 
runt Krusenstjernas två romaner.  

                                                 
169 Svanberg, Birgitta, 1989, s. 383 
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3. RESULTAT OCH ANALYS 

Trots att ambitionen med vår uppsats på intet sätt är att analysera Porten vid Johannes och 
Älskande par inleds detta kapitel med en kortfattad redogörelse för romanernas innehåll. 
Presentationen är till för att läsaren ska få en uppfattning om handlingen i romanerna som 
Krusenstjernafejden kretsade kring och därigenom få ökad insikt om de uttalanden som 
framkommer i artiklarna, vilka analyseras i nästföljande avsnitt.  
 

3.1 Fröknarna von Pahlen 

Fröknarna von Pahlen är en romansvit bestående av sju delar som publicerades mellan åren 
1930 och 1935. Den blå rullgardinen och Kvinnogatan kom 1930, och följdes av Höstens 
skuggor 1931. Två år därefter utgavs de två delar som skulle bli föremål för 
Krusenstjernafejden, Porten vid Johannes och Älskande par. Vårt undersökningsmaterial 
utgår från dessa två romaner. De två avslutande böckerna, Bröllop på Ekered och Av samma 
blod, publicerades 1935.170 Persongalleriet består av en dekadent och aristokratisk 
överklassläkt, och böckerna handlar om denna släkts utveckling.171 Fokus ligger på två 
kvinnor, Petra och Angela, och deras väg till självförverkligande och mognad. Berättelsen 
utspelar sig under 1900-talets första decennier, mellan 1906 fram till första världskrigets 
utbrott 1914.  
 
Porten vid Johannes och Älskande par utspelar sig från nyåret 1914 fram till slutet av 
sommaren samma år. En ansenlig del av de båda böckerna handlar om hur Angela, som är 
Petras femton år yngre brorsdotter och tillika fosterbarn, inleder ett förhållande med Petras 
ungdomskärlek, Thomas Meller, som återvänder till Sverige efter många år som 
upptäcktsresande. Med sig har han sin son, Cecil, men sin hustru har han lämnat i Schweiz. 
Thomas Meller ser i den unga Angela sin ungdomskärlek, Petra. Petra, som inte slutat att 
älska Thomas Meller, känner sig övergiven både av honom och av Angela. Hon längtar efter 
kärlek, men gör bittra och frustrerande erfarenheter. Förälskelsen mellan Thomas och Angela 
växer fram i Porten vid Johannes som utspelar sig i Stockholm. Då Älskande par inleds på 
försommaren är handlingen förlagd till landsbygden, där Petra och Angela tillbringar sin 
sommar på en släktings lantställe. Detta ligger nära godset Ösa, där Angelas vän, Stanny, som 
hon inte har träffat på tre år, vistas. På Ösa utspelas en incesttragedi mellan Stanny och 
hennes bror. Stora delar av Älskande par kretsar runt detta drama. Denna sommar inleder 
Angela ett sexuellt förhållande med Thomas Meller som dock avbryts av krigsutbrottet. På 
grund av detta måste Thomas Meller återvända till sin hustru i Schweiz. Samtidigt upptäcker 
Angela att hon är gravid. Älskande par avslutas med Petras och Angelas återförening, då Petra 
bestämmer sig för att ta hand om Angela och barnet hon väntar. 172 Böckerna innehåller också 
skildringar av homosexualitet, både manlig och kvinnlig. Personerna i dessa skildringar 
framställs i negativ dager. 
 

                                                 
170 Williams, Anna, 2002, s. 67  
171 Svanberg, Birgitta, 1989, s. 32 
172 Svanberg, Birgitta, 1989, s. 234fff. 
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3.2 Analys av artiklarna 

Eftersom de artiklar som analyseras nedan redan har fått övergripande presentationer i 
avsnittet 1.5.1, ges inte några sådana här. Här görs istället ingående analyser av vardera 
artikel. Artiklarna analyseras på de tre nivåer som beskrevs i metodavsnittet. Det första 
analyssteget, textnivån, har vi valt att ställa för sig, men steg två och tre i analysen, det vill 
säga textens verklighet och dess sociala sammanhang, anser vi ha flera samfällda aspekter 
eftersom de båda handlar om den kontext som artiklarna återfinns i. Därför väljer vi att 
presentera dem tillsammans.  
 
För att ge exempel och tydliggöra analysen använder vi oss av citat hämtade från de artiklar 
som analyseras. Den uppmärksamme läsaren noterar att sidhänvisningar saknas till dessa 
citat. Eftersom vi har använt oss av ursprungsartiklarna anser vi det här inte vara nödvändigt 
med sidhänvisningar. En fullständig förteckning över artiklarna återfinns naturligtvis i käll- 
och litteraturförteckningen. 

 

3.2.1 Karin Boye, ”Då vinden vänder sig”  

3.2.1.1 Artikelns textnivå  

Med denna artikel bröt Karin Boye tystnaden som hade omgärdat Porten vid Johannes och 
Älskande par. Därefter var debatten igång. 
 
Återkommande ord i Boyes artikel är kulturreaktion och upplösning. Dessa termer ser vi 
således som textens nyckelord. Artikelns andemening är att samhället/familjen håller på att 
upplösas: 
 

”Sederna äro stadda i upplösning”, det är den slutsats man i socialt hänseende kan 
dra av Fröknarna von Pahlen. Med andra ord: familjeinstitutionen är stadd i 
upplösning och med den hela det moralsystem, som kristalliserats ut kring den.   

 
Texten gör en grundläggande indelning mellan kulturkamp och kulturreaktion. Således ser vi 
denna indelning som textens klassifikationssätt. Boye ställer sig frågan varför det som 
lovordats i Krusenstjernas författarskap vid utgivandet av romanseriens två tidigare delar nu 
har mist den vikt och det värde som det hade för några år sedan. Hon menar att den tystnad 
som har omgärdat Fröknarna von Pahlen är ett uttryck för den rädsla som finns i samhället. 
Vidare anser hon att kulturkamp har förekommit i alla tider och alltid handlat om samma sak: 
frigörelse från gamla tabuföreställningar och erövring av verkligheten. Boye ser 
Krusenstjernas romaner som sedeskildringar från samtiden där verkligheten skildras utan 
”fridlysta undantag”, och detta understryks med ord som ”uppriktighet”, ”trovärdig 
karaktärsteckning” och ”säker”. Romanerna ger uttryck för den omdaning som sker i 
samhället, och de människor som reagerar mot Krusenstjernas verk är enligt Boye rädda för 
denna samhällsförändring. Vilka dessa människor är ligger inte öppet i texten, utan måste 
tolkas fram av läsaren. Boye talar inte om vi och de, utan vi och man. Artikelns titel associerar 
till kulturreaktionen som dessa människor står för, vinden har vänt och kritikens tystnad visar 
vindriktningen.  
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3.2.1.2 Artikelns verklighet och sociala sammanhang   

Texten handlar om en tid i förändring där industrialismen har bidragit till upplösning av den 
traditionella självhushållande familjen och värden som kan kopplas till den. Kvinnan har efter 
erhållen rösträtt börjat ta större plats i samhället och hotar därmed den patriarkala strukturen. 
Boye refererar till kritikerna som ”välvilliga äldre män”, vilket visar på den rådande 
samhällsstrukturen i stort. På denna tid var 90 procent av dem som yttrade sig i tidskrifter 
män, och de dominerade således den litterära offentligheten. Att de även till största delen 
dominerade sexualdebatten är ytterligare ett tecken på att män fortfarande hade övertaget i 
samhället i stort.173 Man tänkte i den allmänna debatten inte på att sexualitetens villkor 
uppfattades annorlunda av män och kvinnor. Det samma verkar gälla även kritikerna. Boye 
menar att de förringar Krusenstjernas 800 sidor långa verk som ett litet felsteg begånget av 
”en nervös ung kvinna”. Här framkommer att författandets villkor, liksom sexualitetens, inte 
uppfattades som lika för män och kvinnor. Boyes medvetenhet om kvinnors sämre ställning i 
samhället var ett resultat av att hon tidigt hade engagerat sig i kampen mot 
kvinnoförtrycket.174 Att Boye hänvisar till ”välvilliga äldre män” visar dock att hon inte drar 
alla män över en kam. De äldre männen är sannolikt de oftast äldre manliga kritikerna som 
företrädde de traditionella idealen. Litteraturen genomgick under denna tid en förändring då 
det traditionella kulturbegreppet som förde fram ett klassiskt bildningsideal, vilket man ansåg 
föråldrat, hade börjat ifrågasättas. De unga och radikala kulturdebattörerna ansåg att de 
föråldrade idealen hade gått under med första världskrigets början 1914.175 Så gjorde även 
Karin Boye, som vi nedan ska se var engagerad inom modernismen, men hon lägger i sin 
artikel fokus på industrialismen som förändringsfaktor. Modernismens entré ställde nya krav 
på kritikerna. Den unga litteraturen fick under denna tid sina egna kritiker. Det togs inte 
längre för självklart att det var de etablerade kritikerna som skulle bedöma den unga dikten. 
Detta gjorde att de unga etablerade sig som kritiker, främst i tidskrifter.176 Karin Boye var en 
av dessa unga och radikala kulturdebattörer, men även en sådan författare. 
 
Karin Boye sällar sig till de radikala då hon med sin artikel tar ställning mot kulturreaktionen, 
som de samhällsbevarande krafterna i samhället står för.  
 

Är det alltså tänkbart, att man inte har rättighet att se vad man kan se, utan hellre 
borde blända sig på ena eller bägge ögonen? Eller, om olyckan varit framme, att 
man åtminstone borde blända andra, hindra dem från att bli delaktiga i samma 
vetande = samma förbrytelse? 

 
Kulturkamp har förekommit i alla tider och handlar enligt Boye om att frigöra sig från 
uråldriga tabuföreställningar, erövra verkligheten och våga skildra den, således att ha rätt att 
se vad man ser och inte behöva bära skygglappar. Här framkommer att Boye tillhör vänstern, 
som enligt Svanberg uppfattade Krusenstjernas beskrivningar av ett demoraliserat beteende i 
högre samhällskretsar som en sund sanningsiver, till skillnad från de kretsar som ansåg dem 
klandervärda, då de visade ett osunt och snedvridet själsliv i full dager.177 Kulturell reaktion 
har alltid sin bakgrund i social reaktion, menar Boye. I detta fall familjeinstitutionen som är 
stadd i upplösning. Detta visar sig till exempel genom att:  
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176 Rydén, Per, 1987, s. 743ff. 
177 Svanberg, Birgitta, 1989, s. 354 



35 

Kravet på kvinnans kyskhet före äktenskapet och på båda makarnas trohet inom 
äktenskapet, de utomäktenskapliga barnens egenskap av skamfläck osv osv äro 
föreställningar, som långsamt mist sin forna makt. 

 
Boye säger också att detta är en slutsats som man kan dra efter att ha läst Fröknarna von 
Pahlen. Hon gör en distinktion mellan friskt och sjukt, ord som präglade den svenska 
kulturdebatten på 30-talet. Hon ställer sjukt mot friskt bland annat när det gäller 
homosexualiteten som skildras hos Krusenstjerna. Dessa ”ryggradslösa slemdjur” ställs mot 
ord som ”daggfrisk” och ”ren”. Krusenstjerna skildrar bara verkligheten, och det finns inget 
omoraliskt med det, enligt Boye. Krusenstjerna ställer sig på den friska sidan. Att även Boye, 
som var radikal, betonar kontrasten mellan det friska och det sjuka i skildringarna visar hur 
vanligt förekommande diskussionen var på denna tid.  
 
Att Karin Boye tillhör de radikala framgår även av hennes engagemang i tidskrifterna Clarté 
och Spektrum.178 Hon var inte medlem av något parti, men hennes medlemskap i 
organisationen Clarté och dess tidskrift med samma namn visar på att hon var politisk. En 
invändning mot detta har Örjan Svedberg som menar att Karin Boye i högre grad var 
ideologisk än politisk, eftersom hennes åsikter gick djupare än till att handla om dagspolitik. 
För henne handlade det mer om existentiella frågeställningar.179 Clartéförbundet var en 
partipolitiskt obunden, socialistisk organisation av intellektuella som med sin verksamhe t ville 
bidra till människors materiella och andliga frigörelse. Dess förebild var franska Clarté.180 
Denna internationella rörelse grundades som en reaktion mot första världskriget. Clarté blev 
ett debattforum för intellektuella som drogs till arbetarrörelsen och vänstern. Tidskriften blev 
central för den nya samhällsdebatten och var en av de första att publicera översättningar av 
Freud.181 Följaktligen deltog Karin Boye aktivt då denna stora europeiska idéströmning 
introducerades i Sverige.182 Dess betonande av den sexuella utlevelsen blev mål för protester 
från olika håll i samhället som hävdade att den fria sexualmoralen var farlig och 
vilseledande.183 Av Boyes artikel framkommer att hon anser det vara omöjligt att behålla den 
gamla sexualmoralen.  
 

För att bibehålla den gamla, kring familjekärnan utkristalliserade sexualmoralen, 
måste vi återvända till ett förindustriellt produktionssystem, vi måste förstöra 
maskinerna, riva industristäderna och inrikta oss på det självförsörjande 
bondehushållet. 

 
Clarté genomgick en förändring som resulterade i att kulturfrågorna sköts i bakgrunden till 
förmån för en konkret analys av den politiska och ekonomiska verkligheten. Det 
psykoanalytiska intresset kunde inte längre naturligt förenas med den politiska och 
ideologiska debatten. Boye kände ett behov av att medarbeta i en kulturtidskrift med en 
bredare intresseinriktning och tog initiativet till Spektrum, som på hösten 1931 utkom med sitt 
första nummer och kom att utges till 1933.184 Spektrum var en modernistisk tidskrift som 
täckte ett brett fält av kulturbevakning, så som litteratur, musik, psykoanalys, sociologi och 
arkitektur, men med litterära bidrag i fokus.185  I sin doktorsavhandling om Karin Boye 
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karaktäriserar Domellöf Spektrum som den första svenska avantgardetidskriften.186 Domellöf 
skriver att tidskriften alltid nämns som en av manifestationerna av modernismens genombrott 
i Sverige. Hon menar att Spektrumkretsens radikalitet låg i deras vägran att utgå från de redan 
etablerade systemen och teorierna.187 Det var en tidskrift som gjorde front mot 
traditionalisterna.188 Som Domellöf ser det låg Spektrums program i en öppet deklarerad vilja 
att delta i uppgörelsen med gamla låsande ideal och i utformandet av en ny 
världsåskådning. 189 Den gemensamma grundtanken i Spektrum var människans yttre och inre 
befrielse, och man hade en övertygelse om att såväl den yttre som inre verkligheten var möjlig 
och nödvändig att förändra.190 Eftersom det var Boye som tog initiativet till Spektrum är det 
tydligt att det är detta som är hennes motiv även med föreliggande artikel, som även den gör 
upp med låsande, traditionella ideal. Boye avgick ur redaktionen 1932, då hon var emot 
planerna som Spektrum hade på att starta ett förlag, ett förlag som skulle komma att ge ut 
resterande delar i Fröknarna von Pahlen-serien. 191 
 
De som företräder de gamla traditionella idealen är de konservativa, det vill säga de som står 
för kulturreaktionen, och det är mot dessa åsikter artikeln strider. Boyes text uttrycker en oro 
över att de konservativas rädsla för upplösning ska gå så långt som till att bokbål tänds för att 
rädda den gamla sexualmoralen, liksom hade skett i Tyskland efter nazisternas 
maktövertagande 1933. Vid dessa bokbål brändes på Opernplatz i Berlin och runt om i det 
tyska riket stora delar av vad man ansåg vara upplösande tysk litteratur. Bokbålen startade den 
allmänna förföljelsen av judiska, marxistiska, pacifistiska och andra illa ansedda författare.192 
Boye menar att en stor rädsla sprider sig ute i världen. Denna rädsla handlar inte bara om 
skräcken för familjeinstitutionens upplösning, utan är även sammankopplad med nazismen.  
 

Att Fröknarna von Pahlen blivit utsatt för en sådan omvärdering som skett, 
beror på att en stor rädsla går som en rysning genom världen. Hos somliga är 
det rädsla för själva upplösningen – därför att den fordrar samhällets omdaning 
– hos andra är det rädslan för de rädda.  
 

Rädslorna är alltså flera. Vissa är rädda för upplösning, andra är rädda för dem som vill 
bränna litteraturen för att förhindra upplösningen. Att dessa personer hyste nazistiska 
sympatier var inget ovanligt. Vid denna tid hämtade en stor del av de samhällsbevarande 
krafterna sin inspiration från Tyskland. Dessa krafter angrep nya strömningar som ifrågasatte 
gamla traditioner193, det vill säga sådana strömningar som Boye tillhörde. Att Tyskland var en 
inspirationskälla är inte så egendomligt med tanke på att Sverige länge hade varit influerat av 
landet på andra sidan Östersjön och således hade kulturella band till det.194 Att ord som sund 
och frisk användes så frekvent i den svenska kulturdebatten hade troligen sin upprinnelse i 
inspiration från den nazistiska propagandan för ett sunt folk, en sund konst, samt dess avsky 
för allt som kunde uppfattas som entartet (urartat) eller zersetsend (upplösande, 
destruktivt).195  
 

                                                 
186 Domellöf, Gunilla, 1986, s. 115 
187 Domellöf, Gunilla, 1986, s. 52 
188 Domellöf, Gunilla, 1986, s. 137 
189 Domellöf, Gunilla, 1986, s. 61 
190 Hultén, Britt, 1977, s. 230 
191 Hultén, Britt, 1977, s. 21 
192 ”Bokbål”, Bonniers Multimedialexikon, 1998 
193 Frängsmyr, Tore, 2000, s. 263  
194 Nilsson, Karl N. Alvar, 1996, s. 42 
195 Svanberg, Birgitta,1989, s. 354 



37 

Artikeln vänder sig till läsaren. Vem är då läsaren? Då artikeln är skriven i Social-
Demokraten är det denna tidnings läsare det handlar om. Dock riktar sig texten också till en 
han. Detta indikerar att Boye vänder sig i synnerhet till de välmenande äldre männen, det vill 
säga de i litteraturkritiken ännu dominerande manliga traditionsbundna kritikerna som hade 
reagerat med tystnad på Porten vid Johannes och Älskande par. Boye skriver att skildringar 
av seder i upplösning förr alltid har måst försvaras med ursäkter om konstens frihet, och att 
tystnaden runt Krusenstjerna beror på att dessa ursäkter inte längre hjälper. Ursäkter om 
diktens frihet är med andra ord enligt Boye en ”täckmantel” för ämnesval som borde få ligga i 
öppen dager utan att ifrågasättas och tystas ner. Krusenstjernadebatten kom att cirkulera 
mycket runt just frågan om diktens frihet. När det gäller Krusenstjerna, menar Boye att 
upplösningen av sederna skildras som de är. Det är just detta, att våga skildra verkligheten, 
som kulturkamp enligt Boye handlar om, och det är detta hon anser Krusenstjerna göra.  
 
 Social-Demokraten var från början antinazistisk och kritisk till regeringens tendenser att ge 
tyskarna oneutrala förmåner196 men kom efter andra världskriget att bli mer anpasslig.197 
Karin Boye var medarbetare i Social-Demokraten 1933-1936. Denna tidning var landets 
socialistiska huvudorgan, en tidning som redan från början ägnat kultur- och bildningsfrågor 
ett stort intresse.198 Som framkommer av namnet var Social-Demokraten en socialdemokratisk 
tidning, och den utövade ett stort inflytande över arbetarrörelsens utveckling.199 Det fördes i 
den en livlig debatt av tillfälliga medarbetare i litterära, politiska och sociala frågor. Karin 
Boye skrev under sin tid på Social-Demokraten 40 recensioner, varav hälften under 1935. 
Bland annat ägnade hon två översiktsartiklar åt nazistisk skönlitteratur. Det är under denna 
period som hon skrev föreliggande recension.200 1931 hade tio svenska arbetarklassförfattare, 
tillhörande en generation som kämpade för litterärt utrymme i pressen, gått till angrepp mot 
Social-Demokratens söndagsbilaga, vilken de ansåg höll för låg kulturell standard. Dessa 
författare ansåg sig ideologiskt höra hemma i Social-Demokraten. De menade att denna 
tidning, i motsats till den borgerliga pressen, visat en likgiltighet inför kulturen och att den 
förolämpade arbetarklassen genom att anpassa innehållet efter en tänkt andefattigdom och 
efterblivenhet hos läsarna. Söndagsbilagorna i den borgerliga pressen gav nämligen 
proletärförfattarna möjligheter till publicering, men Social-Demokraten ställde sig alltså 
utanför denna utveckling med sin söndagsbilaga, vilken under slutet av 20-talet och i början 
av 30-talet hade utformning som en underhållningsbilaga utan litterära ambitioner. Social-
Demokraten gjorde medvetet motstånd mot den experimenterande litteraturen, och detta 
motstånd skapade på så vis ett behov av egna organ och språkrör hos de unga författarna.201 
Boye startade, som vi har sett, ett sådant forum med Spektrum. Domellöf menar att Social-
Demokraten genom att ta avstånd från den experimenterande litteraturen sällade sig till den 
litterärt konservativa opinionen. 202 

                                                 
196 ”Social-Demokraten”, Nationalencyklopedin, band 17, 1995, s. 25 
197 Bokblom, Rune, 2001, s. 35 
198 Domellöf, Gunilla, 1986, s. 115 
199 ”Social-Demokraten”, Nationalencyklopedin, band 17, 1995, s. 25 
200 Domellöf, Gunilla, 1986, s. 115 
201 Hultén, Britt, 1977, s. 14f 
202 Domellöf, Gunilla, 1986, s. 51 
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3.2.2 Anonym skribent, ”Gift”  

3.2.2.1 Artikelns textnivå  

Denna artikel, vars skribent är anonym, återfinns på Svenska Morgonbladets ledarsida och är 
en reaktion på Karin Boyes artikel i Social-Demokraten. Skribenten förfasar sig över den 
moraliska frigjordhet som denne/denna anser att Boye lovordar. Hela artikeln rör sig kring 
moraliska aspekter av Krusenstjernas romaner, och följaktligen ser vi moral som artikelns 
nyckelord. Mot den omoral som skribenten anser att Krusenstjerna gör sig skyldig till genom 
sina litterära alster ställs en kristen moralåskådning. Skribenten citerar delar ur Karin Boyes 
artikel och menar att: 

 
Som synes gör Soc. Dem:s litteraturkritiker (Karin Boye, vår anm.) sitt yttersta för 
att utmåla dem för urbota reaktionärer, som hålla på sådana gammaldags ting som 
kyskhet före äktenskapet […], sådana som räkna familjen och ett av ansvar präglat 
äktenskapligt familjeliv som ett oundgängligt villkor för samhällets bestånd…  
 

Vi ser att det klassifikationssätt som ryms i artikelns nyckelord är modern radikalism och 
sexuell lössläppthet kontra kristen moralåskådning och familjeinstitutionen. Krusenstjernas 
romaner är ”pornografiskt snusk” som utsätter ungdomen för ”systematiska 
förgiftningsförsök” och sätter hela den västerländska moralen i gungning. Skribenten 
använder sig av pronomen som vårt folk och vår ungdom, vilket ger uttryck för en gemenskap 
där de omoraliska inte ingår.  
 

Hur länge skall vårt folk tåla, att dylik fadd och kvalmig smörja utbasuneras som 
den enda tidsenliga förkunnelsen, den enda verkliga moderna? 

 
Artikeln innehåller flera värderande ord och skribenten använder sig dessutom av överdrifter. 
Att Karin Boye inte endast noterar en utveckling där familjeinstitutionen håller på att 
försvagas utan även ”applåderar en slik utveckling” är ett exempel på en överdrift hos 
skribenten. Genom att på detta sätt krydda sin text appellerar skribenten till läsarens patos. 
Motståndaren pekas tydligt ut: Social-Demokraten med dess ”kvinnliga kulturapostlar” och 
den ”dekadenta förförelselitteratur” som Krusenstjernas romaner är exempel på. Skribenten 
uppmanar sitt folk till protest mot dessa motståndare. Att den kristna ungdomen har börjat 
reagera mot denna litteratur anser hon/han vara mycket välbehövligt. Den egna gruppen 
beskrivs av honom/henne som mer aktiva då det i texten finns tydliga subjekt som agerar, till 
exempel ”kristna studenter i Lund”. Denna grupp får i artikeln utrymme i ett citat, som är en 
inlaga till myndigheterna. Man ville uppmärksamma myndigheterna om att den kristna 
moralen förhånas och motarbetas. 

 

3.2.2.2 Artikelns verklighet och sociala sammanhang  

Artikelns verklighet är ett samhälle där radikala hotar den rådande samhällsstrukturen och 
moralen. Moral i denna verklighet är grundad på kristna åskådningar och värderingar, som till 
exempel kyskhet före äktenskapet, trohet under äktenskapet och synen på familjen som 
samhällets fasta grundval. Dessa värderingar hotas av ”upplösande tendenser” i samhället, 
vilket Krusenstjernas litteratur och dess försvarare, enligt artikeln, är exempel på. 
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Artikelskribenten hyser en förståelse för att Tyskland bränner denna slags litteratur. I Sverige 
intog regeringen en försiktig hållning gentemot Tyskland. Tydligen är inte denna hållning 
tillfredsställande för skribenten, då denne/denna hävdar att regeringen ”lovordar litterära 
alster som äro ett slag i ansiktet på allt vad västerländsk moral heter”. Skribenten manar 
därför den egna gruppen, det vill säga de som värnar om familjeinstitutionen och de kristna 
idealen, till kamp mot smutslitteraturen. Under trettiotalet betonade en stor del av den svenska 
litteraturen det sexuella. Bakom detta låg freudianska tankegångar om att frigöra människan 
från tabuföreställningar och otidsenliga moralkonventioner. Kampanjen sträckte sig långt 
utanför det litterära fältet. Riksförbundet för sexuell upplysning var ett av många prov på 
decenniets kulturradikala initiativ. Flera av dessa strävanden var en följd av den 
socialdemokratiska tanken om demokrati och folkupplysning. Som en konsekvens av detta 
var motreaktionen till stor del politisk. Andra reaktioner baserades på konventionell 
sedlighets- och moraluppfattning utan någon politisk medvetenhet. Kristna organisationer 
angrep de, enligt sin mening, sedlighetsupplösande tendenserna i tiden. Både det politiska och 
kristna motangreppet hämtade i en del fall styrka hos den tyska nationalsocialismen. 203 
Skribenten använder sig främst av moraliska argument mot litteraturen, som han/hon anser 
förkastlig, men texten ger även uttryck för en politisk aspekt, då den uttalar sitt missnöje över 
regeringens agerande. Då artikeln skrevs hade Sverige en socialdemokratisk regering och 
skribenten är inte nöjd med hur den handlar. Svanberg skriver att skribenten till artikeln 
”Gift” är inspirerad av Lundapetitionen. 1933 bildade Lunds Kristliga Studentförbund en 
aktionsgrupp mot sedlighetsupplösande och pornografisk litteratur. Man skickade ut 
namnunderskriftslistor i läroverken och krävde i en petition (som skribenten citerar) krafttag 
mot smutslitteraturen. Dessa krafttag innebar krav på en skärpning av tryckfrihetslagarna. 
Man menade att litteraturen med öppna skildringar av sexualiteten kunde vara skadlig för 
ungdomen. 204 Uppfattningen att litteratur av detta slag kan påverka ungdomen negativt är 
något som skribenten betonar, då hon/han använder det som ett argument till att ”det 
pornografiska snusket” måste bekämpas.  
 

Hur länge ska vårt folk tåla, att vår ungdom, landets framtid och hopp, på detta sätt 
utsättes för systematiska förgiftningsförsök? 
 

Morallösheten måste bekämpas och utrotas. Ungdomen är särskilt utsatt eftersom den saknar 
kritisk skärpa och fasta hållpunkter. Om ungdomen tillåts ta till sig den omoraliska 
litteraturen, ”vad blir det då för skörd av en dylik sådd?” Skribenten verkar inte sky några 
medel för hur den, enligt honom/henne, omoraliska litteraturen ska bekämpas då hon/han 
hyser en öppen förståelse för nazismens bekämpning av ”dekadent förförelselitteratur”. 
 
Debatten för eller emot nazismen var under trettiotalet ständigt pågående bland olika 
samhällsgrupper. Flera av Sveriges framstående diktare förde i konstens form fram 
humanismens talan mot våldet och brutaliteten. En av dessa var Karin Boye. 
Artikelskribenten går till tydligt motangrepp mot henne. Skribenten ser Boyes omtalande av 
familjeuppösningen som ett pläderande för denna. Boyes artikel intar, som vi sett, i själva 
verket inte någon ståndpunkt vare sig för eller emot familjeupplösningen. Genom sin artikel 
konstaterar hon endast att så är fallet och att människan måste ha frihet att skildra det hon ser. 
Mot Boyes liberala människosyn ställs en konservativ syn som Svenska Morgonbladets 
skribent ger uttryck för. Svenska Morgonbladet (1890-1958) var en frikyrklig och 
nykterhetsvänlig tidning. Under 1910-talet hade tidningen en konservativ prägel. Åren 1923-

                                                 
203 Lundevall, Karl-Erik, (red.), 1958, s. 192ff. 
204 Svanberg, Birgitta, 1989, s. 352f. 
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34 räknades tidningen som huvudorgan för det förbudsvänliga frisinnade partiet.205 Detta parti 
samlade de förbudsvänliga efter liberalernas splittring i frågan om alkoholförbud.206 
Föreliggande artikel är insatt i Svenska Morgonbladet 1934, och de konservativa ståndpunkter 
som formuleras genom den överensstämmer med tidningens dåvarande ideologiska hållning. 
Skribenten ser den kristna moralåskådningens värderingar, såsom kyskhet före äktenskapet 
och trohet under äktenskapet, hotade av en ny slags litteratur, den moderna radikalismen samt 
av dem som upphöjer och försvarar denna litteratur. Artikeln vänder sig till dem som värnar 
om de traditionella värderingarna och uppmanar dessa till handling, vilket i praktiken innebär 
att de radikala ska tystas ned. Om detta sker med förstörande medel, verkar skribenten inte 
besväras av eftersom hon/han uttrycker förståelse för nazisternas bokbål. Hur mycket längre 
skribenten är beredd att gå uttrycks inte genom artikeln och således kan skribentens övriga 
sympati med den nazistiska ideologin endast bli föremål för spekulation. 

 

3.2.3 Gunnar Brandell, ”Agnes von Krusenstjerna” 

3.2.3.1 Artikelns textnivå  

Brandell skrev sin artikel 1934, då endast sjutton år gammal, i den nya tidskriften Presens, 
som han var redaktionssekreterare för.207 Begrepp som återkommer med variation och som 
hela artikeln kretsar kring är livsåskådningar/betraktelsesätt/läror/verklighetsuppfattningar. 
Således kan dessa ord ses som artikelns nyckelord. Genom artikelns nyckelord lyfts 
klassifikationssättet vetenskapliga betraktelsesätt som ställs mot tyckande utan grund i teorier 
fram. Brandell fokuserar således på olika betraktelsesätt, inte på hur verkligheten ter sig 
oberoende av dessa. Bland annat ges tre teoretiska lösningar på hur man ska skapa en 
skyddszon och handskas med en ”tragiskt konfliktbetonad verklighetsinställning som kräver 
en själslivets säkerhetsventil”. En lösning är att på ett nihilistiskt sätt radikalt förneka 
verkligheten, ett annat att söka upp en idyll. Den tredje utvägen är att se verkligheten på ett 
idealiserat sätt. Ett exempel som kan illustrera hur tyckande ställs mot teoretiska 
betraktelsesätt är hur det negativt laddade ordet känslopjoller ställs mot psykologisk 
nödvändighet. I texten framkommer att Brandell anser att man inte får utdöma Krusenstjernas 
mer sentimentala partier, vilka han ger exempel på i citat, som yttringar av känslopjoller, utan 
att de betingas av en psykologisk nödvändighet. Att han kopplar uttrycket ”känslomässigt 
pjoller” till Krusenstjerna ger artikeln en ambivalent prägel. Samtidigt som Brandell 
poängterar att Krusenstjernas verk inte kan förbigås brukar han uttrycket ”känslomässigt 
pjoller” som använts nedsättande om kvinnliga egenskaper. Känslopjollret är, enligt Brandell, 
bra om det ses på rätt sätt, det vill säga som en psykologisk nödvändighet. Detta synsätt 
framhävs i texten med ord som ”ytterst ovetenskaplig form” och ”modefilosofi”. Det 
framkommer att det beror på betraktelsesättet om Krusenstjernas verk är bra eller dåliga. Ser 
man dem som snusk är de dåliga, rent av farliga:  

 
Metoden att göra driftslivets innersta ”bewusst”208 är ett tveeggat svärd och kan 
lika lätt föra till sjukdom som till hälsa. 
 

                                                 
205 ”Svenska Morgonbladet”, Nationalencyklopedin , band 17, 1995, s. 487 
206 ”Frisinnade folkpartiet”, Bonniers Multimedialexikon, 1998 
207 Christoffersson, Birger, 1970, s. 92 
208 Det tyska ordet bewusst betyder att vara medveten.  
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När det gäller betraktelsesätten ställer Brandell allmänhetens sätt att se mot sitt eget teoretiskt 
akademiska sätt, vilket ger känslan av att han betraktar allmänheten von oben och på så sätt 
ställer sig utanför den. 
 
En annan motsättning står att finna i textens sista rader, där Brandell deklarerar att böckerna 
om fröknarna von Pahlen inte kan förbigås. De måste läsas och förstås, men också övervinnas. 
Är det alltså därför de inte kan förbigås, för att de måste övervinnas? Eller kan de inte 
förbigås för att de är läsvärda? Ett som är klart i detta sammanhang är i alla fall att Brandell 
anser att man måste läsa romanerna på rätt sätt.  
 

3.2.3.2 Artikelns verklighet och sociala sammanhang   

Texten handlar om en verklighet där den tudelade inställningen till det sexuella, enligt 
Brandell, för många utgör det väsentliga i verkligheten. Med tudelning menar han 
dubbelinställningen till driftlivet där verkligheten är ett växelspel mellan attraktion och 
repulsion. Tudelningen får till följd att många känner rädsla för denna verklighet och att 
längtan till flykt blir stark. Som tangerats i föregående artikelanalys präglades litteraturen 
under trettiotalet av det sexuella. Särskilt primitivismen betonade på denna tid att sexuell 
utlevelse var nyttig för människan. 209 Brandell menar att: 
 

Det existerar i våra dagar en utbredd åskådning, som är påverkad av den 
psykoanalytiska människouppfattningen, men som utbildat denna i en ytterst 
ovetenskaplig form. Man skulle kunna kalla detta betraktelsesätt för sexualism; 
psykoanalytiskt är det icke. Allt det, som i en framtid kommer att betraktas som det 
värdefullaste i Freuds läror: teorierna om felprestationerna, överjaget, 
bortträngningarna o.s.v., har för denna åskådning bortfallit som oväsentligt. Kvar 
står endast dogmen om sexuallivets grundväsentliga och allt överskyggande 
betydelse för det mänskliga själslivet i sjukdom och hälsa. 
 

Primitivismen, som till stor del präglade det kulturella klimatet på trettiotalet, var 
sammankopplad med Freud och psykoanalysen, läror som ingick i efterkrigstidsgenerationens 
livssyn. Freud betonade driftlivets grundläggande betydelse för människans hälsa och lycka, 
och sexuella hämningar betraktades som roten till allt ont. Primitivisterna utvecklade dessa 
teorier till sin livssyn. De lade tonvikt på det ursprungliga, undermedvetna och irrationella i 
människonaturen. Då fruktsamheten ansågs vara livets mening fick därmed sexuallivet en 
mycket stor betydelse.210 Brandell väljer att kalla primitivismen för sexua lism. Det 
framkommer i artikeln att han anser den vara en ytterst ovetenskaplig modefilosofi. Att den 
hämtat inspiration i teorier verkar inte spela någon roll för den teoriinriktade Brandell, då han 
anser att det är fel teorier den valt att fokusera på. I kulturdebatten protesterades det mot 
modernism och primitivism, och man påstod bland annat att den fria sexualmoralen var farlig 
och vilseledande.211 Dock tar inte Brandell avstånd från Freuds läror. Han anser sig däremot 
se andra, enligt honom, mer bestående värden med lärorna än vad ”de sexualistiskt inriktade” 
gör. Det framkommer av texten att Brandell anser att dessa har missat delar av psykoanalysen 
på grund av att de bara fokuserar på valda delar av den.  
 
Teorier ska alltså tolkas vetenskapligt och akademiskt. Man bör, enligt Brandell, inte tolka 
dem alls om man inte gör det på detta vis. Han menar att man måste sätta sig över det driftliv 
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som företräds av dem som endast är inriktade på det sexuella. Det samma är fallet med 
Fröknarna von Pahlen. Brandell menar, som tidigare nämnts, att man måste övervinna boken. 
Här är det rimligt att anta att han menar att det är det sexuella som måste övervinnas. Brandell 
menar också att böckerna måste läsas och förstås. Men det är inte nog med att förstå dem. 
Detta kan kopplas till klassifikationssättet, som vi utläst ur artikelns textnivå, där 
betraktelsesätt och vetenskaplighet ställs mot tyckande utan grund i teorier. För att förstå och 
övervinna Fröknarna von Pahlen ter det sig som en följd av detta att de läses ur Brandells 
eget perspektiv, det vill säga ur ett akademiskt, manligt sådant, då Brandell var fil. student och 
redaktionssekreterare på Presens under denna tid.212 Som går att utläsa ur citatet under 
artikelns textnivå, menar Brandell att det beror på betraktelsesättet om Krusenstjernas verk är 
bra eller dåliga. Det är sålunda vid en läsning utifrån hans eget sätt att betrakta romanerna 
som de kan anses vara ”bra”. Andra perspektiv tenderar att föra till sjukdom. Skulle böckerna 
läsas utifrån ”de sexualistiskt inriktades” perspektiv skulle detta vara fallet. Här blir en 
motsättning synlig, då Brandell menar att man inte ska döma ut böckerna som dekadenta, 
degenererade och perverterade så som den allmänna litterära opinionen gör, men samtidigt 
menar han att böckerna är dekadenta om de läses på fel sätt. Nyckeln till detta resonemang 
finner vi återigen i klassifikationssättet där vetenskapliga synsätt står mot ogrundat tyckande. 
Att tycka utan teoretisk grund är något som ”den allmänna litterära opinionen” och ”det 
vanliga betraktelsesättet” sysslar med. Brandell betraktar inte sig själv som tillhörande denna 
grupp. Att han väljer att kalla betraktelsesättet för ”det vanliga” bevisar att han inte ser på sig 
själv som vanlig, utan snarare som något upphöjd över ”de vanliga”. Brandell kan utmåla 
böckerna som dekadenta, då han till skillnad från allmänheten har en grund för sitt 
bedömande. Dock anser han allmänhetens bedömande vara berättigat som en summarisk dom 
och tar således inte avstånd från dekadensomdömet. Genom detta kan vi se att Krusenstjernas 
känslopjoller på så vis måste omvärderas och förstås av Brandell, den intellektuelle, 
akademiske unge mannen, för att uppfattas riktigt.  
 
På denna tid var det fortfarande vanligt att man för att oskadliggöra bråkiga kvinnors utsagor 
stämplade dem som resultat av ett sjukt, hysteriskt fruntimmer, kanske intressanta som 
symptom men utan sanningsvärde.213 Brandell har här en annan strategi. Han tolkar inte 
Krusenstjernas texter som alster av ett sjukt fruntimmer, något han mycket väl hade kunnat 
göra om han ville, eftersom Agnes von Krusenstjerna av och till led av psykisk sjukdom. Han 
uppvärderar istället Krusenstjernas texter genom att förklara dem vara betingade med en 
psykologisk nödvändighet. Enligt Brandell är den psykologiska äktheten avgörande för en 
boks värde.214 Under den första hälften av 1900-talet fästes i recensioner stor betydelse vid 
verkets koppling till verkligheten, där psykologisk trovärdighet och realistisk efterbildning 
värdesattes. Brandell sällar sig således till denna syn. Recensenten framträdde under denna 
period med auktoritet och tog för givet att hans/hennes myndighet inte ifrågasattes av 
läsaren. 215 Här kan vi se hur Brandell, som verkade i en brytningstid mellan modernismen och 
traditionalismen, sluter sig till en snart svunnen tids recensenter. 
 
Brandell vänder sig mot ”de utan grundade åsikter”. Genom att på detta sätt utesluta folket 
vänder han sig till en bildad elit som har privilegiet att ha insikt i teorier. Detta ger uttryck för 
en uteslutande människosyn där drifterna inte får ta överhanden, vilket Brandell anser vara 
fallet bland de obildade. Drifterna kan endast övervinnas av de bildade och förståndiga. 
Denna människosyn ger uttryck för ett elitistiskt tänkande. Dock är hans tankesätt inte enbart 
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svart eller vitt, då det i texten kan skönjas ett skenbart samförstånd. Brandell vänder sig 
nämligen samtidigt till och mot individualister. Individen ställs mot det tyckande kollektivet 
och mot modevågor som primitivismen. Han uppmanar till att inte följa kollektivets tyckande 
och menar att individen bör se själv och inte ryckas med av modet. Här kan vi i artikeln 
skönja ett liberalistiskt tankesätt som betonar individens frihet. Ändå anser Brandell att det är  
hans eget synsätt som bör praktiseras. Texten vänder sig till de bildade, det vill säga studenter 
som läser Presens, tidskriften som artikeln återfinnes i. Individen är därmed lika med 
studenten och andra akademiker som han anser bör kunna tänka själva. Som medarbetare på 
Presens och som student hade Brandell insikt i den akademiska världen. Presens var en 
akademisk, debatterande kulturtidskrift som utgavs i Uppsala 1934-38. Dess innehåll bestod 
av skönlitterära bidrag och uppsatser om litteratur, konst, politik och vetenskap.216 Brandells 
artikel är skriven under en tid då, som vi har sett i föregående analyser, det traditionella 
kulturbegreppet och den rådande samhällsstrukturen ifrågasattes. Traditionalismen var något 
som sågs som föråldrat och förverkat. Det gamla samhället, med de föråldrade idealen, hade 
gått under 1914, menade de unga och radikala kulturdebattörerna. Det var nu dags att satsa på 
en ny människa. Boye ansåg att allmänbildningen blivit ett självändamål i sig utan egentlig 
inriktning. Denna utgjorde därför det största hindret för en ny andlig kultur. Utgångspunkten 
för en ny kultur skulle man finna i livet självt. Människan skulle frigöras genom drifterna, 
instinkterna och de spontana handlingarna. Den nya människan trodde på tekniken och kände 
solidaritet med arbetarklassen. De radikala vände sig kraftigt mot en esteticerande och 
individualistisk kulturuppfattning och föraktade den borgerliga humanismen. Som alternativ 
förde de istället fram ett socialistiskt, ibland marxistiskt val. 217 Men Brandell, som ju också 
var ung under denna tid, verkar ha ställt sig utanför dessa strömningar. Hans artikel ger 
uttryck för att han inte håller med om att människan ska frigöras genom drifterna och de 
spontana handlingarna. Däremot har vi sett att han var intresserad av andra aspekter inom 
psykoanalysen än vad de radikala unga var. Således kan vi dra slutsatsen att han sällade sig 
till den borgerliga humanismen. Att han, som vi ovan har antagit, sällar sig till liberalismen 
får vi belägg för, då han senare kom att skriva i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning som 
var just liberal. 218 Här bidrog han tillsammans med andra skribenter och dess chefredaktör, 
Torgny Segerstedt,219 till att göra tidningen till en kulturtidning av extraordinärt slag under tre 
decennier. Segerstedt ansåg sin tidning vara en tidning för bildade människor,220 och vi vill 
mena att teoriförespråkaren Brandell här hamnade i sitt rätta klimat. Göteborgs Handels- och 
sjöfartstidning förde en strid mot den tyska nazismen från och med Hitlers maktövertagande 
1933, vilket gjorde tidningen bekant i hela världen. 221  
 

3.2.4 Ivar Harrie, ”Svenska romaner och noveller” 

3.2.4.1 Artikelns textnivå 

Harrie avfärdar i denna recension de båda Krusenstjernaromanerna som litterärt ointressanta. 
Han menar att hennes produktion är ojämn och att hennes berättardrift är ”rastlös och 
urskillningslös”. Harrie påpekar dock att Krusenstjerna i vissa fall visar tecken på 

                                                 
216 ”Presens”, Nationalencyklopedin, band 15, 1990, s. 267 
217 Frängsmyr, Tore, 2000, s. 262f. 
218 ”Göteborgs Handels - och sjöfartstidning”, Nationalencyklopedin, band 8, 1992, s. 268 
219 Segerstedt var även rektor för Uppsala universitet, se Frängsmyr, Tore, 2000, s. 338 
220 Forser, Thomas, 2002, s. 35 
221 ”Göteborgs Handels - och sjöfartstidning”, Nationalencyklopedin, band 8, 1992, s. 268 
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konstnärlighet. Detta är fallet då hon fritt får gestalta inom sexualromantikens sfär. Harrie 
tilldelar här Krusenstjerna ett visst mått av erkännande. Det centrala i recensionen är dock att 
Krusenstjernas romaner är litterärt ointressanta, och således lyfter vi fram detta som textens 
nyckelord. Att Krusenstjernas romaner kan avfärdas som litterärt ointressanta beror, enligt 
Harrie, bland annat på att de har ett bristande intresse för teoretiska diskussioner och en envis 
ton av moraliskt förfasande. Harrie betonar Krusenstjernas romaners låga kvalitet genom att 
kontrastera dem mot två manliga författare som han menar äger just de egenskaper som 
Krusenstjerna saknar, talang och geni: 
 

»Porten vid Johannes« har blivit »Svarta fanor« minus geniet, »Älskande par« är 
Artur Möller minus talangen. Bägge sakna litterärt intresse […]     
 

Genom denna indelning ställs Krusenstjernas litterärt ointressanta böcker mot de litterärt 
intressanta. Textens klassifikationssätt blir således icke-kvalitetskonst kontra kvalitetskonst. 
Enligt Harrie uppnår en konstnär kvalitetskonst genom att kombinera sin talang med följandet 
av ett abstrakt program. Harrie anser att Krusenstjerna inte lyckas med denna kombination 
och att hon därför inte kan tillmätas titeln författare. Däremot tillerkänns hon titeln 
berätterska. Harrie menar till och med att Krusenstjerna är en berätterska som intar en 
särställning i svensk diktning. Ur Krusenstjernas ”urskillningslösa berättardrift” uppstår 
emellanåt god litteratur, men Harries helhetsintryck av Krusenstjernas romaner är dock att de 
måste avfärdas som ointressanta. Det finns en dubbelhet i Harries recension då han hävdar att 
Krusenstjerna är som bäst då ”hennes fantasi får spontant drömliv inom sexualromantikens 
sfär att gestalta”. Samtidigt uttrycker han att en god författare måste tygla sin spontanitet och 
följa teoretiska distinktioner.  
 

3.2.4.2 Artikelns verklighet och sociala sammanhang  

Harrie fokuserar i denna recension på yttre kriterier för god konst. Därmed förbigår han till 
exempel moraliska aspekter av Krusenstjernas romaner och även hennes eventuella 
ambitioner med romanerna. Dock kan formuleringar som att Krusenstjernas verk ”[…] 
handlar om impulsen att kränga av sig överjaget och kasta sig naket och handlöst i livets 
aldrig så smutsiga famntag” vittna om att det finns även andra grunder för Harries 
ställningstagande. Trots att det inte uttrycks i klartext signalerar dessa rader något om Harries 
åsikt utöver romanernas formspråk. Harrie använder sig av termen överjaget som härstammar 
från Freud. Psykoanalysens inflytande under 1930-talet var, som vi sett, stort inom den 
kulturella sfären. Att släppa alla hämningar och fritt experimentera stod i skarp kontrast till de 
klassiska ideal som Harrie var anhängare av. Harrie verkar anse att det är felaktigt att hänge 
sig åt driften och därmed kränga av sig överjaget. Åtminstone kan vi av formuleringen i 
recensionen sluta oss till att detta var hans ståndpunkt beträffande god litteratur. Textens 
verklighet är en verklighet där män intar positionerna som de stora författarna. Genom att 
kontrastera Krusenstjerna mot Strindberg och Möller poängteras den rådande 
samhällsordningen. Harries recension är skriven under en tid då den patriarkala strukturen var 
satt i gungning. Under 1930-talet utkämpades en kamp för att kvinnan skulle få en jämbördig 
position med mannen i samhället. Inom flera områden kämpade kvinnor för att få samma 
rättigheter som männen. Att en kvinnlig författare som, enligt Harrie, intar en särställning i 
svensk diktning, liksom sin manliga författarkollega ska kallas just författare borde vara en 
sådan rättighet. Harrie tillskriver inte Krusenstjerna denna rättighet, då han väljer att kalla 
henne berätterska.  
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Som en akademiskt skolad och lärd kritiker torde Harrie vara insatt i tidens debatt, som 
handlade om vida mer än Krusenstjernas formspråk. Genom att ta fasta på yttre kriterier och 
utelämna andra aspekter ignorerar Harrie Krusenstjernas ambitioner med verken. Flertalet 
kritiker under perioden ansåg att det var just konstnärlig talang som Krusenstjerna hade, men 
att hon borde låta bli de alltför öppet sexuella skildringarna. Harrie vänder på det hela, berör 
inte de öppna skildringarna av sexuallivet utan fokuserar istället på yttre kriterier genom vilka 
han avfärdar Krusenstjerna som i stort sett talanglös. Att han väljer att göra på detta sätt anser 
vi tyder på att han inte är så radikal som han vill ge sken av. Genom att lägga tyngdpunkten 
på yttre aspekter (till exempel knagglig och söndrig meter) av Krusenstjernas författarskap ger 
Harrie sken av att inte intressera sig för andra aspekter, till exempel moraliska. Som vi nämnt 
indikerar vissa formuleringar dock att det finns djupare sidor till Harries ståndpunkter. Hans 
uttryckssätt kring överjaget insinuerar att hans syn på konst innebär att det impulsiva ska 
hållas tillbaka, tvärtemot vad primitivisterna ansåg. I den verklighet där texten uppstod tog, 
som nämnts i tidigare analyser, en ny litteratur plats på arenan och därmed även nya 
litteraturkritiker. Ivar Harrie hörde till den traditionella skaran litteraturkritiker. Han hade en 
klassisk utbildning och översatte många franska och grekiska klassiker.222 Vi kan sluta oss till 
att det är ett traditionellt ideal som Harrie förespråkar, då han i recensionen poängterar vikten 
av att följa teoretiska distinktioner och därigenom tygla spontaniteten. Harries åsikt står i detta 
fall i tydlig kontrast till de nya, unga författarnas och kritikernas idéer. Hela samhällsklimatet 
under perioden präglades, som vi sett, av distinktionen gammalt-nytt. Harries recension 
vänder sig till Ord och Bilds läsare. Under 30-talet var de unglitterära tidskrifterna kortlivade, 
men Ord och Bild var, enligt Rydén, ett undantag då det var en traditionsrik och exklusiv 
tidskrift med nordisk inriktning och konstintresse. Dess recensionsavdelning var stabil.223 Vi 
sluter oss till att Ord och Bilds läsare var litterärt intresserade och bildade. Harrie vänder sig 
till dessa läsare med uppmaningen att de inte behöver läsa Krusenstjernas två romaner och två 
novellsamlingar som utgetts 1933, eftersom de hör till ”bottennivån i hennes ojämnt böljande 
produktion”. Att Harrie väljer att fokusera på yttre aspekter av Krusenstjernas romaner är i 
enhet med Ord och Bilds ambition, då tidskriften inte tog del i kultur- och 
samhällsdebatten. 224 Varken arbetarlitteraturen eller den experimentella dikten 
representerades i denna tidskrift.225  
 

3.2.5 Eyvind Johnson, ”Agnes von Krusenstjerna och den litterära 
reaktionen” 

3.2.5.1 Artikelns textnivå 

Eyvind Johnson ger i denna artikel uttryck för att Krusenstjerna är en av de största kvinnliga 
verklighetsskildrarna i landet. Han framhåller verkens sanningsprägel och att Krusenstjerna 
skildrar ur ett helhetsperspektiv, både det goda och onda i samhället utan att hålla upp några 
pekpinnar. Johnson menar att om man ska tala om Krusenstjerna går det inte att undgå att 
även nämna hennes kritiker. Orsaken till den våg av angrepp som författarinnan blivit utsatt 
för finner han bland annat i att vissa kritiker inte är tillräckligt vuxna för att klara av sådana 
öppna skildringar av verkligheten som Krusenstjerna ger.  
 

                                                 
222 ”Harrie, Ivar”, Nationalencyklopedin, Band 8, 1992, s. 418 
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Naturligtvis är det så, att en hel massa människor aldrig blir så vuxna att de vågar 
läsa vad som helst. De litar inte på sig själva, vilket är beklagligt. […] De fastslår 
med ett barns själ och en vördad lärofaders basröst, att det är onödigt att röra vid 
något så hemskt som sjukdom, last och kön: visserligen förekommer dessa saker i 
samhället, men om man vill tala om dem, då bör man tala i förtäckta ordalag. 
 

Det centrala i artikeln rör sig kring varför reaktionen mot Krusenstjernas romansvit uppstått. 
Vi lyfter fram angrepp och litterär reaktion som textens nyckelord. Johnson hävdar att många 
angripare visserligen erkänner Krusenstjernas kvaliteter men att de anser att hon skulle låta bli 
att skildra så förfärliga ämnen. Angriparna kräver att Krusenstjerna ska krympa sina böcker 
efter puritanska mått, menar Johnson. Ett övergripande klassifikationssätt som ryms i textens 
nyckelord är sanningsskildrare kontra hycklare. Att Krusenstjerna förlägger de omoraliska 
handlingarna till en societetsmiljö är nämligen oacceptabel, enligt dessa kritiker, menar 
Johnson. Ytterligare en anledning till att reaktionen blivit så stark mot dessa verk ser han i att 
det är en kvinna som skildrar tabubelagda ämnen. Johnson anser att den tystnad som har 
omgärdat Fröknarna von Pahlen är ett tecken på detta hyckleri. Istället för att ta upp de 
brännbara ämnen som författarinnan behandlade ”lindade man några varv tystnad kring verket 
och visade större intresse för författarinnans ungefär samtidigt utkomna noveller”. 
 

3.2.5.2 Artikelns verklighet och sociala sammanhang   

Artikeln handlar om en verklighet där oroligheterna i Tyskland och övriga Europa gör att 
människor inte längre vågar tala fritt. Tidigare hade man i Sverige i högre grad varit radikal 
och influerad av de moderna strömningarna, som till exempel psykoanalysen. I och med 
Hitlers maktövertagande i Tyskland höll Sverige nu en låg och neutral profil. Nazisterna såg 
psykoanalysen som ett uttryck för anarkism och till följd av detta förbjöds litteratur som 
kunde spåras till denna ansats.226  
 

Den våg av reaktion, som nu går över världen och även skvalpar lite grand mot 
våra stränder, har mycket hastigt påverkat den officiella svenska litteraturkritiken. 
Igår var man så ungdomligt radikal, hej svejs, […] idag har man plötsligt blivit så 
försiktig, […] så tst-tst-gammalgubbig av sig, att inget är för reaktionärt.  
 

Nazisternas censurkrav påverkade synen på litteratur och vad som ansågs tillåtet att skriva 
om. Öppna skildringar av sexualitet hörde inte till det tillåtna. Karl Otto Bonniers 
förfaringssätt då Porten vid Johannes och Älskande par skulle utges kan statuera exempel på 
hur censurkravet påverkade även Sverige. Bonnier hade gett ut de första delarna av 
Fröknarna von Pahlen och värderade Krusenstjerna mycket högt som författare. Då del fyra 
och fem skulle utges vägrade dock förlaget att utge böckerna eftersom Bonnier ansåg att dessa 
delar innehöll alltför öppna skildringar av sexuallivet. Bonnier skrev i ett brev till 
Krusenstjerna: ”I det skick era romaner nu föreligga varken kan eller törs jag utgiva dem – 
dels därför att jag avskyr osmakligheter och allt vad som mot naturen är – dels därför att mitt 
förlag skulle skadas i högsta grad.”227 Då Bonniers var ett judiskt förlag var det ett faktum att 
förlaget kunde skadas av en eventuell utgivning av dessa romaner,228 och Bonniers reaktion 
mot romanerna kan med sannolikhet förmodas vara grundade i en rädsla för nazismen. För de 
kritiker som Johnson åsyftar i sin artikel var förmodligen inte hotet från nazismen en realitet 
med samma dignitet som för Bonnier, men att deras agerande var präglat av de nazistiska 
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strömningarna förefaller ändå trolig, då normerna för vad man fick och inte fick skriva var 
tydliga. De kritiker som teg vid mottagandet av Porten vid Johannes och Älskande par var de 
som hörde till den traditionella kritikerskaran. Att dessa kritikers agerande även hade andra 
grunder än en fruktan för nazismen har tangerats i föregående analyser, då det poängterats att 
tidsperioden innebar en brytningstid där gammalt stod mot nytt. De traditionella kritikernas 
val att tiga kan även ha varit en metod att hävda sin auktoritet gentemot tidens nya kritiker. 
Som berörts i analysen av Brandells artikel kan även i detta sammanhang nämnas att 
Svanberg menar att Krusenstjernas kritiker använde det vanliga sättet för att oskadliggöra 
bråkiga kvinnors utsagor, nämligen att stämpla dem som alster av ett sjukt och hysteriskt 
fruntimmer.229 Vi anser att även tigandet kan ses som ett tecken på detta. I en tid då den 
patriarkala strukturen såg sig hotad av kvinnor som tog plats i samhället kan kritikernas 
tystnad ses som ett maktmedel för att hålla dessa kvinnor nere. Johnson menar att hycklarna 
är de som tiger och inte vågar se sanningen i vitögat.   
 

Det verkar precis som om man trodde att dövheten skulle försvinna bara man inte 
skriker så högt till patienten utan istället försynt viskar fram sin fråga till honom: 
om han verkligen är döv? 
 

Artikelns verklighet är sålunda en verklighet där gammalt står mot nytt och där modernismen 
är på frammarsch. Eyvind Johnson tillhörde, liksom Karin Boye, den nya skaran författare 
och kritiker. Han blev tidigt revolutionärt inriktad, då han tog intryck av revolutionerna i 
Ryssland 1917. Under trettiotalet och början av fyrtiotalet var Johnson intensivt verksam som 
kritiker, debattör och opinionsbildare.230 Under tiden för artikelns tillkomst tillhörde han dem 
som mest intensivt angrep nazismens våldsideologier och rashat.231 I föreliggande artikel 
angriper inte Johnson nazismen öppet, men mot bakgrund av hans samhällsengagemang är det 
lätt att utläsa sådana aspekter av artikeln. Johnson fördömer den feghet som följer med ”den 
våg av reaktion som går över världen”. ”Att en hel massa människor aldrig blir så vuxna att 
de vågar läsa vad som helst”, anser han beklagligt. Johnson krymper sina motståndare genom 
att framhålla dem som fega barnungar. Eyvind Johnson vistades under flera år utomlands och 
skrev då från Tyskland kritiska politiska reaktioner på både Lenins kommunism och Hitlers 
tidiga nazism till svenska tidningar.232 I artikeln upphöjer Johnson Agnes von Krusenstjerna 
därför att hon är en verklighetsskildrare som inte anser något vara för oangenämt för att 
skildras.  

 
Hon tillhör de omutliga berättarna; därför har hennes produktion en dokumentarisk 
bärighet och en övertygande kraft […]. Vi tvivlar inte på de fakta hon framlägger. 
Där finns ingen plats för tvivel. […] Hon har ett nästan glupande människointresse 
och hon föraktar de insmickrande omskrivningarna.   

 
Mot gruppen hycklare ställs gruppen sanningssägare. Enligt Johnson är Krusenstjerna en 
sanningssägare, och vi antar att han även ser sig själv tillhöra denna grupp. Johnsons rapporter 
hem till Sverige från kriget har naturligtvis också dokumentarisk bärighet. Tankegångarna om 
att fritt få återge det man ser känns igen från Karin Boyes artikel. Både Johnson och Boye 
tillhörde tidens radikala och nytänkande författare och kritiker. I artikeln vänder sig Johnson 
till Folkbladets läsare. Denna veckotidning var socialdemokratisk och startade som valorgan, 
men fick sedan ett växande utrymme för kulturartiklar och litterära bidrag. Tidningens artiklar 
och bidrag kom främst från svenska arbetardiktare. Chefredaktör för tidningen var Per Albin 
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Hansson fram till dess att han bildade regering hösten 1932. Därefter tog Henning Thylin 
över.233 Johnson skrev under denna tidsperiod även flera recensioner för tidningen Arbetet. 
Denna tidnings inriktning var socialdemokratisk, och från början var tidningen främst ett 
kamporgan för arbetarrörelsen. 234 Vid tiden för Krusenstjernafejden ställde sig Arbetet kritisk 
till nazismen. Senare kom tidningen dock att byta ställning, då dess redaktör, Allan Vougt, 
ändrade hållning från att obevekligt försvara demokratiska värden till att välvilligt stödja 
regeringen. 235 Under trettiotalets framväxande nazism såg Johnson den organiserade 
arbetarklassen framstå som kulturens och frihetens enda verkliga garant.236 I artikeln uttrycker 
Johnson en uppskattning för Krusenstjernas mod att söka sanningen även ”om den också 
måste hämtas i helvetet”. Johnson hyste en beundran för anarkismen. Denna beundran var 
dock ambivalent. Han sällade sig inte till dess ideologier men beundrade de moraliska 
kvaliteterna och modet hos anhängarna.237 Det som Johnson ger erkännande i artikeln är just 
människans mod, modet att se, handla och agera utifrån sina egna ståndpunkter. Det han 
invänder mot är människor som inte har modet att handla på eget bevåg, de som låter sig 
präglas av påtryckningar från till exempel nazi-Tyskland. Johnson ser Krusenstjernas 
angripare på detta sätt. Dessa människor ”blir aldrig så vuxna att de vågar läsa vad som helst, 
de litar inte på sig själva”. Beskrivningen av de konservativa kritikerna ger uttryck för en 
människosyn hos Johnson: människan behöver ingen som säger åt henne vad hon ska eller 
inte ska göra. Hon ska lita på sig själv och vara stark i det. Johnson beklagar att kritikerna inte 
litar på sig själva, och han ser ned på dem eftersom de inte är självständiga. I artikeln vänder 
sig Johnson även tydligt mot ungdomsprotesterna mot smutslitteraturen: 
 

En hoptrummad och hoptiggd ”ungdomsprotest mot smutslitteraturen” fordrar nu 
så gott som alla unga författares huvuden på ett fat. Är denna protestaktion 
litteraturkritikernas rättesnöre? 
 

Vad som åsyftas är de protestaktioner som kristna ungdomsförbund genomförde mot litteratur 
som de ansåg omoralisk och direkt farlig för samhället. Då denna slags litteratur bidrog till ett 
upplösande av de värderingar som samhället vilade på måste den enligt denna grupp 
bekämpas. Johnson verkar anse att man ska kunna kräva mer av litteraturkritikerna än att 
deras åsikter ska vara präglade av vad osjälvständiga ungdomar tycker.   
  

3.2.6 Lillemor Pauli-Ståhlgren, ”Dömd Eros” 

3.2.6.1 Artikelns textnivå  

Lillemor Pauli-Ståhlgren skrev sin artikel i Arbetet. Nyckelordet som hennes artikel kretsar 
kring är franskinspirerad realistisk roman. Detta ord förekommer endast en gång, men vi kan 
se att textens motsättningar utgår från detta ord. Den realistiska romanen ställs mot fruktan 
för all ingående belysning av det erotiska livet, för sönderbrytning av moral. Pauli-Ståhlgren 
menar att man ska skildra mänskligt liv sådant som det är så att människor får bättre kunskap 
om och djupare förståelse för varandra.  
 

Men vilken verklighet kan ha djupare behov av att bli upptäckt och undersökt än 
den sjuka och isolerade, vilket liv behöver bättre frisk och klarögd förståelse än det 
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abnorma, skyggt undangömda, hatade och förtigna? Vem kan förneka att vad 
Agnes von Krusenstjerna skildrar är verklighet, är levande människors tillvaro 
bland oss? Hon har rättighet att tala om det, vi andra måste inordna den kunskapen 
i vår åskådning och våra syften. 

 
Detta är alltså Pauli-Ståhlgrens definition av realism, att ha rättigheten att skildra allt och 
därmed upptäcka det sjuka och isolerade. Realismen var en reaktion mot romantikens 
känslokult, och den strävade efter en yttre realism i sina beskrivningar av den sociala 
verkligheten och en inre realism i en trovärdig personskildring. Trots att Pauli-Ståhlgren 
förespråkar en realism utan inskränkningar, tycker hon att den erotiska besattheten, liksom 
den medvetna perversiteten i Porten vid Johannes och Älskande par, skildras i ”kanske endast 
alltför hätskt grella färger”. Dock glömmer hon gärna ”ruskigheterna” och ” det förvridet 
överdriva” som hon i vissa partier anser skämmer prosan, för dess ”säregna skönhet och liv”. 
Hon upphöjer de realistiska dragen i Krusenstjernas prosa och anser henne vara en stor 
realistisk författare, men samtidigt menar hon att Krusenstjerna tillhör ”de dionysiska 
diktarna” då hennes verk ”har hänryckningens och drömmens starka suggestivitet”. På grund 
av detta kan det inte krävas av författaren att hon nyktert ska putsa av sina skildringar, de 
måste helt enkelt accepteras utan feghet. Det är på detta sätt som deras mission, att öppna 
dörrarna till det undangömda, kan uppnås. 

 

3.2.6.2 Artikelns verklighet och sociala sammanhang   

De som tiger om Porten vid Johannes och Älskande par är, enligt Pauli-Ståhlgren, de som 
tolkar böckerna som nyckelromaner, det vill säga berättelser där människor och händelser 
som existerar i verkligheten framställs genom förklädnad i form av exempelvis förvrängda 
namn.238 Dessa känner sig träffade av Krusenstjernas satirer. De inskränkta åsikterna bör inte 
vara vägledande för den svenska allmänheten och dess litterära vägledare. Dock anser hon 
inte detta vara den främsta orsaken till förtigandet. Nej, den avgörande anledningen är snarare 
att den svenska allmänheten fruktar all ingående belysning av det erotiska livet. Således 
handlar texten om en verklighet där en omåttlig rädsla för all detaljerad belysning av det 
erotiska livet råder. Romanerna hade blivit behandlade på ett annorlunda sätt i ett större land, 
anser Pauli-Ståhlgren. Således råder i Sverige en oförståelse för sådan litteratur som är stor i 
till exempel Frankrike. Sverige är ett land där inskränkta och rädda personer får styra 
allmänheten, menar Pauli-Ståhlgren. Emellertid omfattar hon med ordet allmänheten inte 
ungdomen, då hon menar att romanerna inte är till för ”känslig ungdom”. Böckernas pris 
hindrar dock ungdomen från att köpa dem, vilket är i sin ordning. 239 Vilka är då de inskränkta 
och rädda personerna? Med vetskap om den omfattande radikala kulturkampen som pågick i 
samhället är det rimligt att anta att Pauli-Ståhlgren åsyftar dem som reagerade på 
kulturkampen på moralisk basis. Det är mot dessa, de inskränkta och rädda som texten vänder 
sig, de sedligt nitälskande och misstänksamma, som Pauli-Ståhlgren uttrycker det. Texten 
vänder sig till dem som förstår sig på stor konst, som den franska psykologiska romanen. 
Enligt Pauli-Ståhlgren förstår sig den svenska allmänheten inte på litteratur som man gör i 
andra länder. Med sin artikel uppmanar Pauli-Ståhlgren den svenska allmänheten att se till 
vad hon själv anser är syftet med Porten vid Johannes och Älskande par.  
 

                                                 
238 ”Nyckelroman”, Nationalencyklopedin, band 14,1994, s. 321 
239 Av Pauli-Ståhlgrens artikel framgår att priset var 9.50 kronor per band, se Sprengel, David, 1935, s. 175 
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Pauli-Ståhlgrens artikel återfinns i tidningen Arbetet och riktar sig följaktligen till dess läsare. 
Eftersom våra försök att finna information om Pauli-Ståhlgren förblivit fruktlösa, är det 
främst genom att koppla henne till denna tidning som vi kan få klarhet om hennes politiska 
hållning. Arbetet var en socialdemokratisk morgontidning som från början främst var ett 
kamporgan för den sydsvenska arbetarrörelsen. Den fick tidigt uppmärksamhet för sina 
samhällskritiska krönikor. Sedan 1890-talet satte radikala akademiker sin prägel på tidningen 
och bidrog till att ge den ett starkt anseende som kulturorgan. 240 Arbetet ställde sig under 
denna tid kritisk till nazismen. 241 Av detta kan vi således dra slutsatsen att Pauli-Ståhlgren var 
radikal. Belägg för det kan vi också få genom att betrakta hennes ställningstagande mot de 
sedligt nitälskande och misstänksamma, vilka valde att tiga om Porten vid Johannes och 
Älskande par, något som hon tar avstånd från med sin artikel. 
 
Texten handlar även om en verklighet där det friska upplyfts, vilket vi har sett i citatet under 
avsnittet om artikelns textnivå. Vi har i tidigare analyser sett att värdeomdömen som sund och 
frisk, osund och sjuk var ord som användes med inspiration från den nazistiska propagandan. 
Med detta är naturligtvis inte sagt att alla som använde dessa värdeomdömen var 
nazistsympatisörer. Termerna verkar vara vedertagna bland alla som deltog i kulturdebatten 
under denna tid och så även av Pauli-Ståhlgren, som inte kan förmodas vara det minsta 
nazistvänlig då hon var medarbetare i Arbetet, som vi har sett tog tydlig ställning mot 
nazismen under tiden för Krusenstjernafejden. Att hon inte tvekar att använda ord som sjuk 
om romanerna visar på att hon är präglad av tidens indelning i friskt och sjukt. De som inte 
tycker att det sjuka ska visas anser hon vara fega. Att hon själv kan fälla omdömet sjuk 
betyder givetvis inte att hon instämmer med de fega, eftersom hon ser ett syfte med 
romanerna vara att belysa och skildra sådant som anses skamligt och sjukt. Genom detta kan 
det ställas mot det friska, som på så sätt kan få övertaget. Det går inte att tiga ihjäl det sjuka, 
det blir bara värre om det inte tas fram i ljuset:  
 

Vill man acceptera dem (böckerna. Vår anm.) utan feghet och förhävelse, så kan 
deras mission kanhända vara stor nog: att öppna dörrarna till ett ängsligt avskilt 
rum, så att ljuset faller obarmhärtigt över det i skam förborgade […].  

 

3.2.7 Nils Erdmann, ”Sexualromantikens prästinna” 

3.2.7.1 Artikelns textnivå 

Erdmanns artikel är författad med anledning av en essä om Agnes von Krusenstjerna skriven 
av Johannes Edfeldt. Erdmann menar att Edfeldt i denna lovsjunger Krusenstjernas sätt att 
skildra och behandla de erotiska problemen. Som en följd av detta kretsar Erdmanns artikel 
kring sedeslöshet. Detta tillsammans med oanständighet ser vi som textens nyckelord. I 
textens klassifikationssätt ställs dessa ord mot anständighet. Erdmann ser sedeslösheten som 
ett hot för de rådande värdena och samhällsstrukturen. Uttryck som att vara slav under driften, 
djuriskhet, primitivitet och smuts, ställs mot ord som hederlighet, gränser och förtiga. Han 
framhåller i början av artikeln egenskaper hos Krusenstjerna som han anser förtjäna allt 
beröm. Han finner hennes stil och språkbehandling vara mönstergill, stämningsmättad konst 
och anser att hennes berättarförmåga fångar intresset. Vidare bedömer han hennes 
människoteckning som utmärkt. Han antar att Krusenstjerna med sina böcker vill avslöja 
tidens seder och sedeslöshet och menar att hon uttrycker sin harm på många sätt. Han 

                                                 
240 ”Arbetet”, Nationalencyklopedin, band 1, 1989, s. 492 
241 Bokblom, Rune, 2001, s. 35 
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misstänker dock att hennes indignation inte är äkta och att den haltar, de starka orden till trots. 
Erdmann håller med Edfeldt om att ingen svensk diktare har gjort erotiken till sin specialitet 
som Krusenstjerna. Men till skillnad från Edfeldt anser han att romanerna på grund av 
belysandet av det sexuella är en tavla av mänsklig förnedring utan någon ljuspunkt. Han anser 
att böckerna handlar om: 
 

[…] de från varje moraliskt ansvar, varje offentlig anständighet frigjorda, sexuella 
begärens ogenerade parningslek, som ju ytterst förvandlar människan till en slav 
under driften. 
 

 

3.2.7.2 Artikelns verklighet och sociala sammanhang   

Texten handlar om en verklighet där anständigheten, enligt Erdmann, är hotad av samtida 
tendenser som sexualupplysning, sexualromantik och Freuds psykoanalys, samhällstendenser 
som har tagits upp i föregående analyser. Som en följd av denna verklighet är många 
människor slavar under driften. Han anser att det inte finns något framskridande i en kultur 
som präglas av dessa strömningar. Det Erdmann menar att Freud åstadkommer är att med 
hjälp av vetenskapen sträva efter att förvandla människans liv till sexualitet. Ett annat uttryck 
för detta finner han i sexualupplysningen. Han anser att det pågår ett ständigt rotande i det 
som man förr dolde. Detta har inverkan på sederna. Sexualromantik är, menar han, bara ett 
sätt att drapera sedeslöshetens problem i finare ord. Här citerar han Artur Lundkvist, författare 
och litteraturkritiker, som var tongivande i primitivistgruppen som gav ut antologin Fem 
unga.242 I citatet framkommer att Lundqvist anser att intresset för driften är ett försök att finna 
en ny livsvärdering och en ny livsnorm även för anden och intellektet. Detta citat får belysa 
vad Erdmann anser vara förfelat, den erotiska frispråkigheten som nu råder i samhället. Som 
framkommer av artikelns titel ser Erdmann Krusenstjerna som sexualromantikens prästinna. 
Således är hon en av dem som predikar de samhällsuppluckrande tendenserna, vilket 
framkommer av nedanstående citat. 
 

Man skulle kunna tro, att Agnes von Krusenstjerna står på ett vida högre plan än 
alla dessa svenska damer och herrar, vilka numera år efter år fylla sina böcker med 
en erotik, varom man helst borde tiga. 
 

Varför skulle man kunna tro att Krusenstjerna står på ett vida högre plan än till exempel 
sexualromantikerna? Ett svar är att hon tillhörde ett högre samhällsskikt243 än de. Med 
sexualromantikerna åsyftar Erdmann primitivisterna, som var en del av de nya 
strömningarna.244 Med sin önskan om att man helst bör tiga om sexuella ting, och att man bör 
hålla barn och ungdom ovetande om sexualitet, är Erdmann en tydlig traditionalist som värnar 
om gamla ideal i en tid då modernismen förde fram nya ideal. Vi har sett att de stora 
modernistiska strömningarna angreps hårt från håll som baserade sin reaktion på 
konventionell sedlighets- och moraluppfattning245, och det är till en sådan reaktion vi vill föra 
Erdmanns text. Att han dessutom, som vi nedan ska se, startade sin kritikerbana tidigt, kan 

                                                 
242 ”Lundkvist, Artur”, Nationalencyklopedin, Band 12, 1993, s. 491 
243 Agnes von Krusenstjerna var barnbarnsbarn till Erik Gustaf Geijer och växte upp i ett gammalmodigt 
överklasshem. Se, Delblanc, Sven och Lönnroth, Lars (red.), Den svenska litteraturen. Modernister och 
arbetardiktare 1920-1950, 1989, s. 65 
244 Frängsmyr, Tore, 2000, s. 262f. 
245 Lundevall, Karl-Erik, (red.), 1958 s. 192ff. 
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även det innebära att han höll fast vid gamla ideal och inte var särdeles påverkbar av nya 
tendenser. 
 
Att Krusenstjerna tillhörde ett högre samhällsskikt, torde enligt Erdmann innebära att hon 
hade sinne för det passande, för vett och etikett, och därför inte borde lyfta fram sådant som 
han helst ser att man tiger om. Här ser vi ett belägg för att Erdmann upphöjer högre 
samhällsskikt. Som vi sett under artikelns textnivå menar han att Krusenstjernas indignation 
över osedligheten är haltande och oäkta. I slutet av sin text konstaterar han att hennes böcker 
inte handlar om något annat än hennes egen njutning. Något annat syfte anser han inte att 
böckerna har.  
 
Erdmann ser Fröknarna von Pahlen som en samhällssatirisk romansvit. Eftersom en 
samhällskritisk roman inte kan skrivas med sammetshandskar, anser han att man inte ska låta 
sig stötas av de karikatyrer som författaren målar upp av den svenska högern. Erdmann väljer 
att endast se den svenska högern som karikerade samhällstyper i romanen. De karaktärer som 
Erdmann kallar för artistsnobbar verkar enligt honom vara realistiskt porträtterade eftersom 
han blir stött av dessa. I förbifarten säger han att Krusenstjerna inte tål söner av Israel. Något 
argument att basera detta uttalande på finns inte i texten. Tanken att även skildringarna av 
personer med judisk börd kan vara ett fall av satir verkar inte slå honom. Endast överdrivna 
skildringar av den svenska högern får gå förbi opasserat, då han klassificerar dessa som 
parodier. Vidare menar Erdmann att Krusenstjerna hatar konservatismen och att hon därmed 
också måste ha ett horn i sidan till tyskarna. Ett exempel på att hon hatar konservatismen 
finner Erdmann i hennes skildring av bondetåget246 i Porten vid Johannes. Denna skildring 
ser han som ett överdrivet lovtal till regeringen och som en smädeskrift mot kungen. Det står 
att finna en motsättning i texten då Erdmann tillskriver Krusenstjerna både antisemitism och 
tyskfientlighet, något som under krigs- och mellankrigstid sannolikt bör ha varit varandras 
raka motsatser. Svanberg247 menar att Krusenstjerna var negativ till nazismen som vi alla vet 
utrotade judar. 
 

Allt detta är emellertid ingenting att förfasa sig över, ty det spelar en underordnad 
roll i fröknarna von Pahlens miljö. Där är erotiken huvudsak – men vilken erotik! 
 

Om det inte vore för att erotiken stod i centrum i Krusenstjernas romaner skulle Erdmann 
sannolikt förfasa sig mer över Krusenstjernas ”konservatismhat och horn i sidan åt tyskarna”. 
Hans konservativa hållning kommer tydligt till uttryck i artikeln. Rydén beskriver Erdmann 
som färglös och konservativ och menar att han, redan när han 1892 började sin mycket långa 
bana som kritiker i Nya Dagligt Allehanda, var en konservativ kraft, som skulle bli tydligare 
med åren. Denna långa bana utmärktes av en långrandighet, där det lite ålderdomliga 
refererandet också kunde ge de misshagliga diktarna en chans. I detta fall ger han dock inte 
den, enligt honom, misshagliga Agnes von Krusenstjerna någon chans. Nya Dagligt 
Allehanda var en nazistvänlig tidning, av vilket man kan dra slutsatsen att den var 
konservativ. Att Erdmann sällade sig till tidningens politiska hållning är troligt då hans 

                                                 
246 Bondetåget, som bidrog till högerns valframgångar, var en nationell demonstration som tog plats vid 
Stockholms slott den 6 februari 1914. I denna deltog runt 30 000 bönder och andra intresserade som uppvaktade 
Gustav V. De ville med detta visa sitt konservativa missnöje med regeringens försiktiga försvarspolitik. 
Bönderna krävde ett omedelbart avgörande av försvarsfrågan och kungen höll i ett tal med om detta, något som 
kom att leda till en brytning med regeringen. Två dagar efteråt, den 8 februari 1914, ägde en motdemonstration 
rum då Stockholms arbetare uppvaktade regeringen och uttalade sitt stöd för den. ”Bondetåget”, 
Nationalencyklopedin, band 3, 1990, s. 166 
247 Svanberg, Birgitta, 1986, Feminism och antinazism hos Agnes von Krusenstjerna. Häften för kritiska studier, 
nr. 3 
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gärning i dess litterära avdelning var mycket lång. Fram till 1920 var han chef för den litterära 
avdelningen och fortsatte även därefter att inneha en framträdande plats i spalterna fram till 
slutet av trettiotalet. Han dominerade således länge Nya Dagligt Allehandas 
litteraturbedömning.248 Hans dominans borde, trots att han enligt Rydén kom att behandlas 
med överseende och överlägsenhet, ändå ha påverkat läsarnas uppfattning av det lästa. Det är 
till dessa läsare han riktar sin text, till en konservativ läsargrupp som måste upplysas om 
sedernas upplösning. Således vänder sig texten mot de sexuellt frispråkiga: primitivister, 
sexualromantiker och sexualupplysare. Artikelns indelning ger uttryck för Erdmanns 
människosyn, som är elitistisk. Erdmann delar i sin artikel in samhället i en bättre och en 
sämre del och menar att, som redan tangerats, man skulle kunna förvänta sig av Krusenstjerna 
att platsa i den bättre delen eftersom hon tillhör ett högre samhällsskik t. Så är dock inte fallet 
eftersom hon skildrar drifter som man inom hennes samhällsklass inte bör tala öppet om. I 
texten omskrives samhällets lägre klass som hanar och honor, vilka är slavar under driften. I 
förlängningen visar detta att Erdmann anser eliten stå för vett och etikett, men att folket som 
sysslar med sexuella ting och lägger dem i öppen dager, är primitivare. Artikeln vänder sig 
även mot Johannes Edfeldt, mot vars text den är en reaktion. Av Edfeldt-citaten och 
resonemangen runt honom att döma, framgår det av Erdmanns artikel att Edfeldt ställer sig 
mycket positiv till Fröknarna von Pahlen. 
 
Förutom citat av Edfeldt och anspelningar på dennes artikel, använder Erdmann sig av fler 
citat som motröster till sina egna åsikter, bland annat ingår det ovan nämnda citatet av Artur 
Lundqvist. 
 

3.2.8 Torsten Fogelqvist, ”Diktens frihet och fallet Krusenstjerna”  

3.2.8.1 Artikelns textnivå 

Fogelqvist menar att det hade varit tillräckligt om Krusenstjerna skrivit tre eller fyra delar i 
Pahlenserien. Med de två sista delarna i romansviten anser han att hennes romaner urartat. 
Den försämring som han finner tydligt uttryck för i dessa två romaner har han sett tecken på 
redan i tidigare volymer: 
 

Med verkets andra avsnitt, omfattande romanerna ”Porten vid Johannes och 
”Älskande par”, inträdde en något ändrad situation. Man hade samma intryck som 
förut av en högtbegåvad stilkonstnär och psykolog, som suveränt behärskade sina 
formella uttrycksmedel men det maniska hade vuxit i styrka, ett rent 
sensationsbegär trädde tydligt fram. En allvarlig kraftmätning hade uppstått mellan 
de konstnärliga instinkterna och de sensationella böjelserna.  
 

Fogelqvist gör en tydlig indelning mellan vad som är brukligt att skildra i skönlitteraturen och 
vad som inte är det. Den gräns för vad som är brukligt att skildra har Krusenstjerna enligt 
honom tydligt överträtt. Påföljden har blivit att hennes romaner, vilka Fogelqvist sett som 
lovande litterära alster nu urartat till sensationslitteratur. Urartning lyfts fram som textens 
nyckelord. På ena sidan av sin indelning ställer Fogelqvist konstnärlig kvalitet och mognad, 
på den andra ställs sensationslitteratur. Dessa ord ger uttryck för artikelns klassifikationssätt. 
Fogelqvist anser inte att driftlivet är skamligt att skildra. Tvärtom menar han att sexualiteten 
är en central del av livet som man ska kunna tala öppet om, men inte på vilket sätt som helst. 
”Allt beror här på sättet, inte på saken”, menar Fogelqvist. 

                                                 
248 Rydén, Per, 1987, s. 198f. 
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Man bildar sig ingen rätt föreställning om tingens och kärlekens natur, genom 
skabrösa bildserier, som man tillhandlat sig ur de hemliga lådorna i en cigarrbutik 
eller ett gammalt antikvariat. […] Gör konsten sig skyldig till sådant ocker och 
frosseri, har den sprängt gränsen för sitt konstnärliga existensberättigande. 
 

 
Det är just denna gräns som Krusenstjerna trätt över, och följaktligen har hennes verk, enligt 
Fogelqvist, inte längre något existensberättigande. 
 

3.2.8.2 Artikelns verklighet och sociala sammanhang   

Fogelqvist hävdar att kritikerna varit mycket toleranta gällande Krusenstjernas romaner. Det 
faktum att hon tyckt sig känna ett tvång att avsluta sin romancykel på grund av den 
skuggrädsla och frihetsfientlighet som finns i samhället, hyser Fogelqvist ingen förståelse för.  
 

I svensk litteraturhistoria förekommer knappast något fall av indiskretare dristighet 
från en författares sida och mindre småaktighet från kritikens. Lika fullt har fallet 
givit upphov till en skäligen kuriös diskussion om diktens frihet.     

 
Diskussionen om diktens frihet var befogad, då den offentliga censuren ingrep mot 
Strindbergs Giftas och Frödings Stänk och flikar, men inte i fallet Krusenstjerna, menar 
Fogelqvist. Vidare hävdar han att yngre författargenerationer har profiterat på den seger som 
blev resultatet av fallen Strindberg och Fröding. Vad avser Fogelqvist här? Troligtvis åsyftar 
han tidens unga radikala författare som han verkar anse överdriva diskussionen om diktens 
frihet, då det inte finns något att göra sig fri ifrån, eftersom ”den offentliga censuren inte lyft 
en klo, när det varit fråga om Agnes von Krusenstjernas sedeskildringar”. Verkligheten som 
texten handlar om är sålunda en verklighet där kritikerna är mycket toleranta mot litteratur 
som överträtt gränsen för det passande. Artikeln ger uttryck för ambivalens – den både 
försvarar och fördömer. I ena stunden hävdar Fogelqvist att Krusenstjerna inte har någon 
anledning att tala om frihetsfientlighet, men i nästa mening motsäger han sig själv: 
 

För den, som tidigare, låt vara med en och annan reservation (Fogelqvist åsyftar här 
sig själv, vår anm.), skattat författarinnans produktion särdeles högt i konstnärligt 
avseende och som givit uttryck åt denna sin mening oberoende av all skuggrädsla 
och puritanism, är det en föga lockande, men klar plikt att beklaga verkets 
urartning. 
 

Här erkänner Fogelqvist att det finns en skuggrädsla och puritanism. Nu handlar det om 
Fogelqvist själv. Han har vågat gå mot strömmen. Han har vågat ge uttryck för att han tycker 
att Krusenstjernas verk har konstnärliga kvaliteter trots att det finns de som är fientliga mot 
hennes litteratur. Samtidigt hävdar Fogelqvist att kritikerna varit toleranta och att det inte 
finns någon anledning att tala om frihetsfientlighet. Sålunda blir Fogelqvists något ambivalent 
i sin åsikt. Han är angelägen om att framhålla att han inte är emot skildringar av sexualitet. 
Han anser att det är rätt att man opponerar sig mot att ämnet är tabubelagt, men artikeln 
understryker samtidigt att sexualiteten inte ska skildras på vilket sätt som helst. Enligt 
Fogelqvist ger Krusenstjerna dessa skildringar en prägel av ocker och frosseri. Då är det inte 
längre fråga om konst, även om den rymmer ”stilens skönhet och ”artistisk teknik”. Att en 
romanserie som till en början var lovande urartar så drastiskt är beklagligt, enligt Fogelqvist. 
Han menar att Krusenstjernas skildringar är enkelriktade överdrifter och därför inte kan 
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fungera som samhällskritik. Sanningen om livet kan inte skildras så ensidigt. Det måste finnas 
utrymme även för andra sidor än de abnorma, menar han. 
 

Även för de monomana och perversa hägrar understundom något annat. Men detta 
andra är i dessa romaner som luft. Alla tankar och allas tankar kretsar kring de 
erotiska spörsmålen, tills alla proportioner förryckas och läsaren storknar av den 
överhettade, instängda och osunda atmosfären.  
 

Som redan tangerats ger Fogelqvists artikel uttryck för en ambivalens. Samtidigt som han 
vänder sig mot Krusenstjernas överdrivna skildringar av sexualiteten är han noga med att 
poängtera att man måste få skildra sexualitet. Detta ska dock göras i undervisningssyfte, och 
inte för att man ska frossa i det. Fogelqvist var själv lärare och undervisade på Brunnsviks 
folkhögskola. Han var även verksam som rektor där.  
 
Fogelqvist var huvudredaktör för kultur och politik i Dagens Nyheter under åren 1925 till 
1930. Hans ideologiska hållning var liberal-radikal med en moralistisk prägel. Sin främsta 
uppgift såg han som ”kulturspridare och folkuppfostrare”. 249 I artikeln kommer detta tydligt 
till uttryck: Fogelqvist är liberal då han menar att man ska få skildra sexualitet, men moralisk i 
fråga om vad som ska få skildras. Genom att Fogelqvist citerar vad han själv skrivit i en 
tidigare recension, kommer hans syn på sig själv som kulturspridare och folkupplysare till 
uttryck. Genom detta förfarande lägger han sig på en nivå lite över läsaren, som en 
undervisare.  
 
Fogelqvist tog under 1930-talet och fram till sin död stark ställning mot nazismen. Hans 
ställningstagande mot Krusenstjernas romaner kan av denna anledning inte tänkas ha 
nazistiska grunder. Han hade en humanistisk livsåskådning där han tog avstånd från den 
kristna etiken. Därmed har hans ställningstaganden inte heller en kristen bas, utan är helt 
enkelt baserade på rent moraliska grunder. Att skildra sexualitet på det sätt som Krusenstjerna 
gör är enligt honom opassande, och det är ur denna aspekt han kritiserar verken. Fogelqvist 
bortser i stort sett från vad som kan tänkas vara Krusenstjernas intention med romanerna. 
Förvisso nämner han att dessa vill vara samhällskritiska, men att de misslyckas med detta 
eftersom de är så överdrivna och ensidiga. I övrigt tar artikeln inte upp några aspekter av 
Krusenstjernas tänkbara avsikter med romanerna. I slutet av artikeln är dess ambivalens 
påtaglig. Den kommer tydligt till uttryck då Fogelqvist hävdar att diktens frihet inte äventyras 
om man reagerar mot sensationslitteraturen utan tvärtom riskerar att göra det om man inte 
reagerar, eftersom ”det kunde bli en anledning för censurens folk att samla sig”. Det finns 
anledning att tolka formuleringen som att Fogelqvist med ”censurens folk” åsyftar dem vars 
ställningstagande har sin grund i nazismen. Han sällade sig inte själv till denna grupp då han, 
som nämnts, var en bekämpare av denna åskådning. Dock hävdar han med sin artikel att 
Krusenstjerna inte ska få skriva som hon vill och gör. Således förespråkar även Fogelqvist 
själv en slags censur, fastän han inte vill kalla den så. Texten uttrycker en dubbelhet då 
Fogelqvist tar avstånd från ”censurens folk” samtidigt som han själv förespråkar censur. Det 
är dock viktigt att ta i beaktande att den grupp han vänder sig mot har andra grunder till sina 
åsikter än vad han själv har. I den verklighet som texten handlar om menas med ”censurens 
folk” de som fogade sig under Hitlers föreskrifter. Fogelqvist vill upplysa dem, som liksom 
han själv, skattat Krusenstjernas produktion högt. Han vill informera dessa läsare om att 
Krusenstjerna överträtt gränsen för kvalitativ litteratur. Det är följaktligen till denna krets 
Fogelqvists text vänder sig. Artikeln håller en relativt hög svårighetsgrad vad gäller ordval 
(till exempel aberration, patologisk och erotomani). Texten vänder sig till Dagens Nyheters 
                                                 
249 ”Fogelqvist, Torsten”, Nationalencyklopedin, band 6, 1991, s. 457 
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läsare. Ambitionen med Dagens Nyheter var att skapa en tidning som kunde läsas av breda 
folklager. Under mellankrigstiden genomgick tidningen en kraftig expansion och den lästes 
således av många människor i Stockholmsområdet. Tidningen företrädde en liberal grundsyn 
och var öppen för kulturradikala strömningar.250 Fogelqvist vill upplysa denna läsekrets om 
att man måste säga ifrån när gränsen är överträdd. Att detta inte handlar om frihetsberövande 
är Fogelqvist angelägen om att poängtera. ”Man ropar inte på censur, man vädjar till smak 
och gott omdöme.” Genom att framhålla att han själv inte tillhör ”censurens folk” 
understryker Fogelqvist att han inte tillhör dem som fogar sig under nazismens censurkrav. 
Tvärtom vill han påpeka att denna grupps åsikter strider mot hans egna.  

                                                 
250 ”Dagens Nyheter”, Nationalencyklopedin , band 4, 1990, s. 330f. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Nedan följer en diskussion av vad som har framkommit i resultat- och analysavsnittet. Vi drar 
slutsatser och ser till essensen av analysen i detta avsnitt. Därefter följer sammanfattningen 
som ger en övergripande bild av uppsatsen. 
 

4.1 Diskussion och slutsatser 

Innan vi påbörjade vårt uppsatsarbete hade vi en föreställning om att brännpunkten i debatten 
runt Pahlensviten var moral kontra omoral. Att detta var en viktig aspekt av debatten har visat 
sig riktigt. Men det som från början tedde sig som en debatt om rena smakomdömen visade 
sig vid en ingående analys i själva verket vara en debatt om mycket angelägna ämnen i den tid 
som Krusenstjernafejden begav sig. Intentionen med vår uppsats har varit att förstå varför just 
en viss litteratur, i vårt fall Agnes von Krusenstjernas romaner Porten vid Johannes och 
Älskande par, kunnat ge upphov till en sådan stormande debatt. Genom analysen av de åtta 
artiklarna vill vi ge en bild av hur den offentliga debatten runt Agnes von Krusenstjernas 
romaner såg ut. Vår huvudsakliga ambition har varit att lyfta fram vilken politisk hemvist 
debattaktörerna hade, vilka idéer som låg till grund för deras ställningstaganden och vilka 
samhällsmotsättningar som Krusenstjernafejden gav uttryck för.  
 
Våra frågeställningar är av den art att det krävs en djupare förståelse av de texter som 
analyseras. Ideologianalysen med ett inkluderande av ett historiskt och socialt sammanhang 
har gjort denna djupare förståelse av texterna möjlig. Ideologianalysens dubbla projekt, dels 
att klargöra texten på en språkligt manifest nivå och dels att plocka fram den underliggande, 
djupare nivån är i enlighet med vårt syfte. Då själva ideologibegreppet innefattas av en 
notorisk komplexitet bidrar detta till otydlighet på ”ideologifältet”. Frenanders diskussion och 
definition av begreppet har bidragit till att öka tydligheten. Till ideologianalysens natur av 
relativ obundenhet har vi, för att kunna utföra analysen på ett smidigt och produktivt sätt, 
integrerat mer stringenta metoder. I analysens första steg rör vi oss på en lexikal nivå, där vi 
använder oss av Hellspongs begrepp nyckelord och klassifikationssätt. Vår förhoppning är att 
de mer stringenta metoderna även underlättar för läsaren att följa tillvägagångssättet. 
 
I resultat- och analysavsnittet har vi sett prov på hur vitt skilda åsikterna i debatten kring 
Agnes von Krusenstjernas Pahlenromaner var. Analysen ger en bild av ett samhälle där 
traditionella ideal ifrågasätts av en ny generation. Framträdande är bilden av ett samhälle 
präglat av en patriarkal struktur som börjar mista sin konsensus då nya krafter gör sig hörda. 
Pahlenromanerna gick emot det kvinnoideal som var rådande för tiden. Med sina romaner 
förde Krusenstjerna fram aktuella tankar och lade den kvinnliga sexualiteten i öppen dager. I 
en tid av kvinnofrigörelse kunde detta verka hotfullt för dem som värnade om de gamla 
normerna. Kvinnorna i Pahlenromanerna går sina egna vägar och revolterar mot kärnfamiljen. 
Både Porten vid Johannes och Älskande par innehåller skildringar av sexualitet som vid 
tidpunkten för böckernas utgivande ansågs samhällsskadlig, däribland homosexualitet.251 
Domellöf menar att Krusenstjerna tillhör de kvinnliga författare som under trettiotalet bröt 
upp från sociala och litterära konventioner. Domellöfs framhållande att kampen på det 
svenska litterära fältet under denna tid utkämpades inom ett könspolitiskt spänningsfält, där 

                                                 
251 Levin, Hjördis, 1997, s. 275 



58 

kulturkonservativa litteraturkritiker försvarade en objektiv sanning medan radikala författare 
ifrågasatte denna, är något som framkommer även vid vår analys.  
 
Vid en första anblick ter sig debatten runt de båda Pahlenromanerna relativt enkel i sin 
uppdelning, de konservativa och samhällsbevarande krafterna som motarbetade den nya 
sortens litteratur med öppna skildringar av sexualitet kontra de unga, radikala krafterna som 
förespråkade friheten i denna litteratur. På ett övergripande plan kan man även säga att 
uppdelningen ger en rättvis bild av debatten, men i vår undersökning framkommer fler 
nyanser som har kunnat lyftas fram genom vårt ideologianalytiska perspektiv. Liedman 
poängterar att en till synes enkel text innehåller undermeningar och paradoxer som 
framkommer först vid en ingående analys.252 Ideologianalysen har hjälpt oss att komma åt 
sådant i texterna som inte är greppbart vid en första läsning. Centralt i debatten är 
diskussionen kring Krusenstjernas verklighetsskildringar och synen på vad som är 
moral/omoral. Det traditionella litterära idealet var baserat på realism. Att den litterära debatt, 
vilken begav sig i en period som började bryta upp från gamla ideal, fokuserade på 
Krusenstjernas verklighetsskildringar ter sig därmed inte så sällsamt. De röster som 
förespråkar det traditionella realistiska idealet använder kravet på en objektiv 
verklighetsskildring som ett argument mot Krusenstjernas romaner. De hävdar att hennes 
skildringar ger en snedvriden bild av verkligheten och att de därmed är samhällsskadliga, 
framförallt för ungdomen. De radikala kritikerna svarar med att framhålla vikten av att våga 
skildra verkligheten sådan den är, även livets skuggsidor. Men, som vi sett fanns det nyanser i 
debatten. Fogelqvist är ett exempel på att alla som var emot Krusenstjernas öppna skildringar 
av sexualitet inte var konservativa. Som liberal folkupplysare ansåg han att man skulle tala 
öppet om sexualiteten. Fogelqvist ville informera människan, men han tyckte ändå att 
Krusenstjerna hade trätt över en gräns för vad som var passande att skriva om. Han var liberal 
i det att han ansåg att man skulle få skildra sexualitet och positiv till sexualupplysning, men 
han ansåg inte att Krusenstjernas litteratur var upplysande, snarare att den gav en snedvriden 
bild av verkligheten. Här är det viktigt att ha i åtanke att den sorts sexualitet som 
Krusenstjerna skildrade ansågs samhällsskadlig av den allmänna opinionen under denna tid. 
Fogelqvists reaktion går således att jämföra med dagens debatt kring pornografi och 
uppfattningarna om att den ger en felaktig bild till unga människor.  
 
Kärnpunkten i debatten runt Pahlenromanerna låg inte i ett försvarande av själva den 
sexualitet som skildrades, utan handlade just om rätten eller orätten att få skildra denna. 
Andemeningen låg i huruvida det var skadligt att förtiga eller skadligt att tala fritt. Vi har sett 
att till exempel Karin Boye och Lillemor Pauli-Ståhlgren ansåg det mer skadligt för 
människan att förtiga livets skuggsidor, eftersom det samhällsskadliga får större makt över en 
ovetande människa. Boye gör i sin artikel en distinktion mellan friskt och sjukt och är noga 
med att poängtera att Krusenstjerna, och även hon själv, förespråkar den ”friska” sexualiteten.  
Under denna tid var det vedertaget att alla i samhället var emot homosexualiteten då denna 
läggning betraktades som en sjukdom, vilket påvisas bland annat genom Boyes artikel.      
 
Boye och Pauli-Ståhlgren representerar folket och kvinnans perspektiv, och det är därmed en 
naturlig följd att denna grupp försvarar öppenheten i Krusenstjernas skildringar. De 
utkämpade en kamp mot den rådande samhällsstrukturen, och för dem var friheten att tala en 
kraftkälla till samhällsförändring. Enligt Karin Boye ger Krusenstjernas romaner uttryck för 
förändringen som håller på att ske i samhället, och häri är det rimligt att anta att hon innefattar 
kvinnans ändrade position. 

                                                 
252 Liedman, Sven och Nilsson, Ingemar, 1989, s. 31 
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De som förespråkade de konservativa idealen ansåg att det var skadligt att rota i sådant som 
tidigare varit dolt. Örnkloo tar framförallt upp två argument till varför man genom tiderna har 
vänt sig mot viss litteratur. Det ena argumentet är rädslan för att ungdomen kan bli förförd av 
osedlig litteratur. Det andra argumentet är rädslan för att erotiska skildringar kan tänkas leda 
till en samhällsuppluckrande effekt. Enligt Örnkloo lade den kyrkliga oppositionen betoning 
på det förra argumentet och de politiskt konservativa på det senare.253 Vid vår analys framgår 
att dessa argument är återkommande, men att de inte nödvändigtvis måste komma från 
konservativt håll. Artikeln med signaturen ”Gift” representerar den kyrkliga oppositionen och 
använder som främsta argument mot Krusenstjernas litteratur just skadligheten för ungdomen. 
Denna artikel är ett typiskt exempel på konservativa åsikter. Örnkloos andra argument, 
rädslan för att de erotiska skildringarna kan tänkas leda till en samhällsuppluckrande effekt, 
menar vi att man kan se prov på både i Harries och i Brandells artiklar. Deras skenbart 
neutrala förhållningssätt visar sig vid en närmare analys inte vara särskilt genomgripande. Ivar 
Harrie avfärdar Krusenstjernas romaner som talanglösa, men menar ändå att de intar en 
särställning i svensk diktning. På ett liknande sätt gör Brandell då han hävdar att romanernas 
kvalitet avgörs av betraktelsesättet. Även han anser därmed att verken i sig inte kan tillskrivas 
kvalitet. De båda herrarna 254 representerade ett klassiskt och traditionellt ideal. Harries artikel 
stannar vid ytan, då han fokuserar på romanernas yttre aspekter. Genom detta förfaringssätt 
menar vi att han vill kringgå det verkligt angelägna i debatten, och att han vill ge sken av att 
vara mer radikal i denna fråga än vad han egentligen är. Brandells och Harries motangrepp 
ligger inte i sådan öppen dager som till exempel Erdmanns och ”Gift-artikelns”. Förmodligen 
vill dessa lärde män vara mer strategiska i sin kritik. I analyserna av deras båda artiklar har vi 
sett att en ideologisk text inte behöver vara öppet polemisk för att utesluta vissa människor 
eller grupper. Som Liedman så riktigt poängterat kan i vissa fall effekten till och med bli 
starkare om texten är mer lågmäld. Brandells och Harries förespråkande av ”teoretiska ramar 
och mallar” och ”övervinnanden” tolkar vi som uttryck för en rädsla för att samhället ska 
uppluckras. Genom att tygla spontanitet och läsa ”känslopjoller” på rätt sätt vidmakthåller 
man den rådande ordningen. Att Harrie inte erkänner Krusenstjerna som författare och 
dessutom väljer att jämföra henne med två stora manliga författare kan va ra ett uttryck för att 
han upplever den patriarkala strukturen vara hotad. Egenskaper som har betecknats som 
typiskt kvinnliga ska alltså tyglas och göras om, de kan inte vara bra i sig. 
 
Om Brandell, liksom de radikala, kände solidaritet med arbetarklassen är svårt att säga, men 
då hans text utesluter folket, är det troligt att han tog avstånd från arbetarklassen. Med sin 
position som redaktionssekreterare för en akademisk tidskrift är det tänkbart att han inte kom i 
kontakt med arbetare i större utsträckning. Rätten att uttala sig i det offentliga rummet var 
enligt det traditionella idealet förbehållen mannen, och då främst de män som satt på höga 
samhällspositioner. Brandells artikel ger uttryck för en elitistisk människosyn. Han fokuserar 
på olika teoretiska betraktelsesätt och inte på hur verkligheten ter sig oberoende av dessa. Här 
kan vi jämföra med den radikala Karin Boye som betonar just folkets, och särskilt kvinnans, 
perspektiv. Att ta kvinnans perspektiv var inte självklart för alla radikala grupper. 
Primitivisterna, till exempel, förbisåg kvinnans situation trots sin radikalism. Deras 
skildringar gjordes ur ett manligt perspektiv där kvinnan ofta framställdes som objekt. 
Psykoanalysen och primitivismen präglade den kulturella offentligheten under perioden, och 
eftersom Krusenstjernas romaner starkt betonade driftlivet förknippades de ibland med 
primitivismen. Denna sammankoppling är dock inte rättvis, då Krusenstjernas skildringar är 
                                                 
253 Örnkloo, Ulf, 1967, s. 4 
254 Brandell var visserligen endast sjutton år då han skrev artikeln, men ter sig i sina uttalanden ändock som en 
liten herre. 
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gjorda ur ett kvinnligt perspektiv, och som vi har sett är flera av inställningarna som 
framkommer i vår analys en följd av detta. 
 
Oroligheterna i världen, som mellankrigstiden innebar, påverkade även Sverige. Flera av 
artikelskribenternas åsikter kan ses i ljuset av den neutrala hållning som den svenska 
regeringen intog gentemot Hitler och det förestående kriget. Vi har sett att nazistmotståndare 
som Karin Boye och Eyvind Johnson pläderade för en fri och öppen människosyn. Åsikten att 
inget skulle döljas eller censureras hade en naturlig grund i deras motstånd till nazismen. 
Eftersom neutralitet blev ett honnörsord verkar det naturligt att Krusenstjernafejden inte kom 
att koncentreras enbart till verken som sådana, utan att debatten även handlade om diktens 
frihet i ett samhälle där det fanns strömningar som förespråkade censur. En viktig dimension 
av debatten var således nazismens inverkan på det litterära klimatet. Ofta var det de 
samhällsbevarande krafterna som intog en nazistisk hållning, inte sällan för att man oroade sig 
över att de nya krafterna i samhället skulle försvaga den egna positionen. Skribenten med 
signaturen ”Gift” är den enda i vårt undersökningsmaterial som visar en öppen förståelse för 
nazisternas förstörande av vad denne/denna anser vara osedlig litteratur. Även i Erdmanns 
artikel hörs en ton av nazistsympati. Av vår undersökning gällande hans ideologiska hållning 
kan vi sluta oss till att han sympatiserade med denna åskådning. 
 
Boye, Fogelqvist och Johnson var bekämpare av nazismen, och deras ställningstaganden mot 
denna ideologi kommer till uttryck i artiklarna. Att de inte kunde framföra sin kritik helt öppet 
är en följd av tidens censurkrav. Johnson opponerar sig i sin artikel mot nazismen genom att 
utpeka nazisterna som fega barnungar. Att på ett raffinerat sätt rikta sin kritik mot nazismen 
förekom bland flera av dåtidens intellektuella. Som ett exempel kan nämnas Vilhelm Moberg, 
vars indignation över den svenska regeringens neutrala hållning gentemot Hitler kommer till 
tydligt uttryck i verket Rid i natt!255 
 
Det faktum att Krusenstjerna var kvinna måste vägas in i en granskning av debatten. I vårt 
analysmaterial är det endast Johnson som säger rakt ut att han anser anledningen till att 
reaktionen blivit så stark mot Krusenstjernas romaner vara att författaren i fråga är en kvinna. 
Genom analysen framkommer tydligt att detta är en faktor som spelar stor roll. Visst var de 
ämnen som Krusenstjerna skildrade kontroversiella för sin samtid, men frågan är om böckerna 
hade blivit lika omstridda om de författats av en man? Vår förmodan är att det inte skulle ha 
tett sig lika hotfullt, eftersom en manlig författares frispråkighet i ämnet inte skulle ha 
uppfattats som ett hot mot den rådande samhällsordningen på samma sätt som Krusenstjernas 
frimodighet gjorde. Det var inte utan anledning som kvinnor hade sett sig tvingade att skriva 
under pseudonym för att vinna respekt hos kritikerna och läsarna för inte så länge sedan. Ett 
exempel är Victoria Benedictsson som skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren på 1880-
talet. Att Krusenstjerna tar sig friheten att skriva om tabubelagda ämnen, särskilt under en tid 
av förändring då många var rädda för sedernas upplösande, visar på att kvinnor började ta mer 
plats, och det var inte detta kvinnoideal som de samhällsbevarande krafterna önskade.  
 
Som ett förslag till vidare forskning vill vi framföra idén att jämföra Krusenstjernafejden med 
en samtida debatt runt en manlig författares verk vilket, liksom Krusenstjernas, skildrade 
                                                 
255 Under utgivningsåret 1941 var Rid i natt! Sveriges mest sålda roman. Boken är en historisk roman om 
bönder i Värend på 1650-talet som berövas sin frihet. Svenska folket läste dock romanen som författaren avsett – 
som en kampskrift mot nazistiskt förtryck och svensk anpassningspolitik. Se, Delblanc, Sven och Lönnroth, Lars 
(red.), Den svenska litteraturen. Modernister och arbetardiktare 1920-1950, 1989, s. 126 
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sexualitet på ett sätt som enligt de samtida normerna ansågs samhällsskadligt. Skiljer sig 
debatterna åt och i sådana fall hur? Vilka är argumenten?  
 
En undersökning skulle också kunna jämföra Krusenstjernafejden med en sedlighetsdebatt 
från en annan tidsepok. Man kan även tänka sig att kontrastera Krusenstjerna mot en kvinnlig 
författare av idag, som är banbrytande antingen i sitt ämnesval eller sitt sätt att skriva. Ett 
exempel är Ann Jäderlund, som det under 1988-89 pågick en debatt kring. Denna var en 
reaktion på diktsamlingen Som en gång varit äng och kom att handla om kvinnligt diktande. 
Vissa manliga kritiker såg Jäderlunds symbolspråk som svårtillgängligt och blev provocerade 
av det. Man diskuterade också obegripligheten i den nya dikten som ställdes mot den gamla. 
Eva Ström skrev, med anledning av debatten, i Dagens Nyheter: ”Och det nya och ännu icke 
definierade kommer alltid att väcka obehagskänslor i många kritikers välordnade värld.”256 
Detta citat visar att vårt uppsatsämne är aktuellt än idag, då debatter av det slag vi undersökt 
fortsätter att blossa upp. Fastän maktaspekter inte fokuseras i vår uppsats, tangeras sådana 
aspekter vid vår analys. Om man i större omfång vill belysa ett maktperspektiv, kan 
Bourdieus fältteori257 vara en användbar modell.   
 
Vår analys visar tydligt att kritikernas åsikter om Agnes von Krusenstjernas romaner har sin 
grund i deras syn på samhället och människan. Flera av artiklarna rör sig kring moral och 
omoral. Vad som anses vara omoraliskt kan härledas till skribenternas ideologiska hållning.  
Johnson, till exempel, anser att det är omoraliskt att inte vara så pass vuxen att man vågar ta 
till sig verkligheten. Erdmann, däremot, anser att det är omoraliskt att skildra sådant som 
enligt honom borde förbli dolt. Upplysningsmannen Fogelqvist menar visserligen att man ska 
kunna tala fritt om sexualitet, men han poängterar att det är omoraliskt att göra detta på ett sätt 
som ger en felaktig bild av sexualiteten.   
 
Ger vårt analysmaterial en rättvis bild av Krusenstjernafejden? Hur hade undersökningen sett 
ut om vi haft ett mer omfångsrikt material? Vårt materialurval har gjorts med noggrann 
omsorg efter en genomläsning av hela Sprengels antologi.258 Urvalet gjordes med tanke på att 
det skulle ge en rättvis bild av debatten och belysa de olika åsikter som framkom i den. Det är 
möjligt att en analys av ett mer omfångsrikt material hade gett en ännu mer nyanserad bild än 
den som framkommer i vårt resultat. Som övergripande slutsats anser vi dock att vår analys 
gör debatten rättvisa, eftersom den bild som framträder överensstämmer med den som både 
Örnkloo och Svanberg givit. Våra studier har, i enlighet med vårt syfte, givit en ökad 
förståelse för debatten och de bakomliggande orsakerna till den.  

                                                 
256 Eva Ström, Dagens Nyheter, 890102 
257 Se t.ex. Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter. I urval av Donald Broady och Mikael Palme, 1993  
258 Sprengel, David, 1935, Författarna, förläggarna, kritikerna om Agnes von Krusenstjerna och hennes senaste 
arbeten. Dokument till ett incidensfall i den nyaste litteraturhistorien och bidrag till en diskussion om diktning 
och moral. En kritikantologi med en efterskrift till Fröknarna von Pahlen av Agnes von Krusenstjerna. 
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5. SAMMANFATTNING  

Denna magisteruppsats handlar om Krusenstjernafejden, en debatt som pågick under åren 
1934-35. Då de två romanerna som var föremål för debatten, Porten vid Johannes och 
Älskande par, gavs ut, omgärdades de av tystnad. De öppet sexuella skildringarna i dessa två 
delar av romanserien om Fröknarna von Pahlen var uppenbarligen för mycket för många av 
samtidens kritiker. Då tystnaden bröts var det med ett ifrågasättande av detta tigande, och då 
den väl var bruten blev debatten intensiv. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka denna 
debatt. Med hjälp av en textanalytisk metod, närmare bestämt med inriktningen 
ideologianalys, vill vi granska debattens kritikerröster för att på så vis se hur de återspeglar 
det samtida samhällsklimatet, det vill säga hur synen på litteratur står i förhållande till 
samhällskontexten. 
För att uppnå vårt syfte ställer vi följande frågor: 
 
• Vilka samhällsmotsättningar gav Krusenstjernafejden uttryck för? 
• Vilken politisk hemvist hade debattaktörerna och vilka idéer företrädde de? 
 
Vårt analysmaterial består av åtta stycken recensioner och artiklar hämtade ur svensk 
dagspress och svenska tidskrifter. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är ideologianalytisk. 
Denna teori kommer oss väl till pass, eftersom den fokuserar de idéer och ideologier som 
uttrycks i texter. Med hjälp av den kan vi komma åt idéerna som låg till grund för kritikernas 
ställningstaganden. Den metodologiska utgångspunkten är textanalys, det vill säga en idé- och 
ideologianalytisk sådan. Genom att följa Liedmans ideologianalytiska angreppssätt 
undersöker vi vårt analysmaterial genom tre steg. Dessa är textens yta, textens verklighet samt 
dess sociala sammanhang. Med hjälp av detta förfaringssätt kan vi först klargöra texten på en 
språklig nivå och därefter närma oss det som ligger latent i texten. För att kunna göra det är 
det nödvändigt med kännedom om tidsperioden. Eftersom vårt syfte är att undersöka 
samhällsmotsättningar inkluderar vi ett kontextavsnitt som belyser just detta. På detta sätt blir 
det möjligt att placera texten i sitt rätta sammanhang. Eftersom uppsatsens omfång inte tillåter 
en diger historieredovisning, ger vi i kapitlet ”Kritik och samhälle i 30-talets Sverige” en kort 
bakgrund till samhällsförändringar som kan tänkas ha haft inverkan på kulturklimatet och som 
därmed utgjort bakgrund till vår analys. Kort sagt kan tiden för Krusenstjernafejden sägas ha 
varit en brytningstid då traditionella synsätt ifrågasattes. Efter denna översikt flyttas fokus till 
två aspekter, nazistiska och antinazistiska strömningar samt sexualpolitiken. I början av 
kapitlet ”Kritik och samhälle i 30-talets Sverige” tas även litteraturkritiken upp, då det krävs 
kunskap om detta område, eftersom det är litteraturkritiska dokument vi undersöker.  
 
Enligt Bergström och Boréus är anknytningen till en hermeneutisk tradition starkare ju lösare 
en analysmodell är. Att vara medveten om förförståelsens betydelse är alltid viktigt då man 
utför textanalys och särskilt, som i vårt fall, då man analyserar texter som är hämtade från en 
annan tid och ett annat samhälle än det egna.259 Inom hermeneutiken ses aldrig resultatet av 
en tolkning som slutgiltigt. Även om vi själva inte finner mer av värde kan andra forskare 
göra det. När våra tolkningar gjorts har vi valt att belysa Krusenstjernafejden ur ett ideologiskt 
perspektiv med fokus på samhällsmotsättningar.260   
 

                                                 
259 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, 2000, s. 34 
260 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj, 1994, s. 168 
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I analysavsnittet undersöker vi de åtta artiklarna grundligt utifrån de tre ovan nämnda stegen. I 
kapitlet ”Diskussion och slutsatser” förs en mer övergripande diskussion kring dessa resultat, 
där även koppling till tidigare forskning görs. Denna övergripande diskussion fungerar som en 
sammanfattning och förlängning av det som framkommer i analysen. Vi tillåter oss här att 
utöka resonemangen från analysen och att göra egna värderingar. Eftersom vi inte kan göra 
anspråk på att föra fram några absoluta sanningar, förs en öppen diskussion kring våra 
tolkningar. 
 
Genom att undersöka artiklarna med en ideologianalytisk ansats kommer vi i diskussions- och 
slutsatsavsnittet fram till att debatten inte var så enkel att bena upp som den vid en första 
anblick kunde te sig. Man kan lätt tro att den var så tydlig som att konservativa 
samhällsbevarare stod mot radikala i det att de konservativa var emot den nya litteraturen med 
öppna sexuella skildringar och att de radikala förespråkade den. Detta påstående har dock en 
sanningshalt. De konservativa menade att det var ohälsosamt att gräva i det som tidigare fått 
vara dolt. De som befann sig på andra sidan, i vår analys Karin Boye, Eyvind Johnson och 
Lillemor Pauli-Ståhlgren, var av den åsikten att det tvärtom var skadligt att inte belysa det 
som tidigare dolts. Genom att lägga det i öppen dager kunde människor få en bättre kunskap 
och förståelse för varandra. Således var inte det centrala i debatten ett försvarande av den 
skildrade sexualiteten, utan det handlade om huruvida skadligheten bestod i förtigandet eller 
frispråkigheten. Boye, Fogelqvist och Johnson var alla aktiva motståndare till nazismen, och 
deras understrykande att inget bör döljas eller censureras grundar sig i detta motstånd. Att 
debatten inte enbart lade sitt krut på verken som sådana utan även kom att röra sig runt 
diktens frihet i ett samhälle där censurförespråkare fanns, kom som en naturlig följd. Här 
framkommer en viktig dimension av debatten, nämligen nazismens inverkan på det litterära 
klimatet. I vår analys kan vi endast urskilja en artikel där texten tydligt visar förståelse för 
nazisternas bokbål. Det är artikeln med signaturen ”Gift”. Av vår undersökning gällande 
skribenternas ideologiska hållning framkommer dock att vissa ståndpunkter i Erdmanns 
artikel sannolikt är präglade av den nazistiska hållningen.  
 
Vi kommer i vår undersökning fram till att debatten hade fler nyanser. Den centrala 
diskussionen kring Krusenstjernas verklighetsskildringar och synen på vad som är moral 
skiljer sig åt hos de olika skribenterna. Analysen visar att kritikernas åsikter om romanerna 
ifråga grundar sig i deras syn på samhället och människan. Denna syn skiljer sig från skribent 
till skribent, liksom synen på vad moral och omoral är, det vill säga deras ideologiska 
hållning. Eyvind Johnson är av den åsikten att det är omoraliskt att inte vara vuxen nog att 
våga se verkligheten, medan den anonyma Giftskribenten anser det vara höjden av omoral att 
skildra sexualitet öppet. Fogelqvist menar att omoralen ligger i att skildra sexualitet på ett 
förvridet sätt. Fogelqvist är ett exempel som visar på att alla Krusenstjernamotståndare 
nödvändigtvis inte var konservativa.  
 
Analysen ger en bild av ett samhälle där traditionella ideal ifrågasätts av en ny generation. Det 
framkommer att Pahlenromanerna gick emot det rådande kvinnoidealet i trettiotalets 
samhälle, där gammalt stod mot nytt och där samhället präglades av en hotad patriarkal 
struktur. Resultatet av undersökningen visar tydligt att det faktum att Krusenstjerna var 
kvinna påverkade betraktelsesättet. Endast en skribent, Eyvind Johnson, framhåller att 
orsaken till att reaktionen mot hennes romaner var så stark berodde på att hon var kvinna. 
Hennes sätt att sätta ljuset på den kvinnliga sexualiteten verkade oroande och hotande för de 
samhällsbevarande krafterna i en tid som präglades av kvinnofrigörelse.  
 



64 

Trots att vi, för att göra våra texter och textförfattare rättvisa, tillägnar oss kunskap om deras 
samtida kontext, hjälper oss analyserandet av texterna i sig till en djupare kunskap om denna 
period, då de berättar för oss om sin samtid på ett sätt som vi inte kan läsa oss till. De ger oss 
nyanser som inte framgår tydligt i historieböckerna. På detta vis fördjupas vår bild av 
Krusenstjernafejden. Vi ser att allt inte är svart eller vitt, så som man kan förledas att tro, och 
vi erhåller en ökad förståelse för motsättningar som ligger till grund för debatten. 
 
Sist men inte minst ger vi i diskussions- och slutsatsavsnittet förslag till vidare forskning, där 
vi framför idén att man skulle kunna jämföra föreliggande debatt med en samtida som rört sig 
runt en manlig författares verk, vilket likt Krusenstjerna skildrade vad som ansågs vara 
samhällsskadlig sexualitet. Ett annat förslag är att göra en jämförelse mellan 
Krusenstjernafejden och en debatt runt en nutida kvinnlig författare, som likt Krusenstjerna 
har varit banbrytande i antingen sitt ämnesval eller skrivsätt. Här ger vi som ett förslag 
debatten runt Ann Jäderlunds diktsamling Som en gång varit äng, vilken pågick under 1988-
89. Debatten handlade om kvinnligt diktande, som en följd av att vissa manliga kritiker såg 
Jäderlunds symbolspråk som svårförstått och provocerande. Dessutom diskuterade man 
obegripligheten och ställde den nya dikten mot den gamla. Eva Ström uttalade sig med 
anledning av Jäderlund-debatten i Dagens Nyheter. Hennes uppfattning att det nya och ännu 
inte definierade alltid kommer att väcka obehagskänslor i många kritikers regelbundna värld, 
anser vi framhåller att vårt uppsatsämne är aktuellt än idag. Att undersöka bakomliggande 
orsaker till de ståndpunkter som en viss litteratur kan väcka är intressant då vi kan se hur 
samhälle och litteratur samspelar. I analysen av Krusenstjernafejden märker vi vilka 
samhällsmotsättningar som denna debatt gav uttryck för. 
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