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Abstract

This thesis discusses and analyses a 19th century female author's vanishing from history. The study 

investigates social relationships as figured and described in the epistolary form, based on letters 

between the author herself and different members of her family. It also tries to identify the author's  

position and situation in her time and society according to important themes and motifs in her 

novels. The main purpose is not to reconstruct history, but rather to show the many complex 

histories that can also be described, apart from the simplified and generalized one. The aim of this 

study is to, from a post-structuralist perspective, analyze the position of author Marianne 

Lundegård-Hagberg, and her role as a performative, discursive person that history forgot. 
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Inledning

Den här uppsatsen började med en låda på vinden på landet. Det låter som om det skulle vara början 

på något fantastiskt äventyr ur någon fantastisk ungdomsroman, och faktum är att det svåraste i det 

här uppsatsarbetet har varit att inte låta fantasin ta över. Lådan på vinden innehöll nämligen 

huvudsakligen brev skrivna mellan medlemmarna i familjen Lundegård, det vill säga mina gamla  

släktingar.1 Ett brev som utmärkte sig från de andra, och därför fångade mitt intresse, var en 20 

handskrivna sidor lång text märkt med orden ”Bränn mitt bref! Jag ber dig!”, och undertecknat 

”dina tillgifna syskon Marianne och Hjalmar”2. Min nyfikenhet väcktes inte bara av brevets längd 

och dramatiska innehåll, utan också av det faktum att jag aldrig hört talas om varken någon 

Marianne eller Hjalmar. Till saken hör att jag har hört ganska mycket om min släkt, eller, slog det  

mig, i alla fall om männen i min släkt. Det dramatiska brevets adressat Justus Lundegård3 visste jag 

till exempel vem det var. Han var konstnär och bror till Axel4 och Karl5 Lundegård, alla tre söner till 

prästen Evald Åkesson Lundegård. Vad jag nu kommit över var ett långt brev skrivet av deras 

syster, som enligt konvention undertecknat brevet med både sitt eget och sin mans namn. Marianne 

och Hjalmar. Mariannes existens var okänd för mig, såväl som för min mamma6, och hon fanns inte 

i några av de uppslagsverk eller andra offentliga och litterära källor i vilka hennes bröder på olika 

sätt figurerade.7 Så började det alltså. Att det blev ett uppsatsämne till en kandidatuppsats i 

genusvetenskap av upptäckten var ett resultat av nyfikenhet, historieintresse och den uppenbara 

genusaspekten i att jag inte haft en aning om att de tre kända bröderna Lundegård haft en syster. 

Uppsatsens frågeställningar och syfte

Den första frågan jag ställde mig när jag fick reda på att Marianne, eller Marianne Lundegård-

1 Brevsamlingen befann sig, när jag hittade den, i min mamma, Mio Lundegårds, ägo. Den består av brev till 
medlemmar av familjen Lundegård, förutom några enstaka undantag skrivna under den ungefärliga perioden 1870-
1940. De flesta av breven är skrivna inom familjen, alltså både av och till medlemmar av den. Till medlemmar av 
familjen räknar jag dem som behandlas som detta i breven – där är även ingifta personer medräknade. Namnet har,  
fram till min mammas generation, enbart gått i arv på fädernesidan. Detta baserar jag på släktforskning som finns i  
min morbror, Iann Lundegårds, ägo.

2 Brev från Sofie Marianne Lundegård-Hagberg till Justus Lundegård, daterat 12 oktober 1898, Stockholm. Privat 
arkiv. 

3 Justus Lundegård, bror till Marianne Lundegård-Hagberg, f. 1860.
4 Axel Lundegård, bror till Marianne Lundegård-Hagberg, f. 1861.
5 Karl (ibland stavat Carl) Lundegård, bror till Marianne Lundegård-Hagberg, f. 1864. 
6 Min morfar, Björn Lundegård, kände till att det funnits en Marianne, som var den senaste kvinnan som fötts inom 

den Lundegårdska släkten. Min mammas dopnamn är därför Marianne. 
7 De källor jag sökt i är bland annat Svenskt biografiskt lexikon, Nationalencyklopedien, Wikipedia (vilket inte är en 

pålitlig källa att referera till, men ändå är intressant att söka i just för att se vilka personer som genererar något  
resultat över huvud taget), Svenskt författarlexikon och letat i bibliografin Kvinnliga författare 1893-1899 efter 
Marianne Lundegård-Hagberg. Jag har även gjort sökningar i Uppsalas, Stockholms och Lunds universitetsbibliotek. 
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Hagberg som hennes fullständiga namn löd, hade existerat, var ganska givet varför hon till skillnad 

från sina bröder hade blivit bortglömd. Drygt hundra år och tre generationer efter hennes död är hon 

inte längre närvarande i berättelsen om den Lundegårdska familjen. Denna fråga har legat till grund 

för hela min uppsats. Marianne var inte den enda i sin syskonskara som aldrig fick några barn som 

kunde föra vidare hennes minne. Däremot visste jag till en början inte om hon, till skillnad från sina 

tre bröder, saknat en plats och en röst i det offentliga rummet. Det skulle i så fall kunnat förklara 

åtminstone varför hon inte finns med i Nationalencyklopedien eller har en sida på Wikipedia. En 

enkel sökning på ”Marianne Lundegård” i Libris8 visade dock att  det fanns två romaner på 

Kungliga Biblioteket som hon skrivit, båda utgivna på 1890-talet under pseudonymen Af Vess. Att 

Marianne tappats bort i historieskrivningen kunde således inte förklaras med att hon enbart rört sig i 

hemmet och den privata sfären. Hon, precis som brodern Axel Lundegård, hade uppenbarligen varit 

författare. För att få reda på varför Marianne Lundegård-Hagberg inte gått till historien ville jag ta  

reda på mer om hennes sociala och litterära ställning och status, både i sin egen familj och i en 

större kontext. Vad var det för typ av romaner hon skrev? Var hon enbart romanförfattare, eller 

skrev hon också annat, och i så fall vad? Hade hon en utbildning? Var hon politiskt engagerad? Hur 

emottogs hennes skrivande av hennes familj och samtid? 

Syftet med att skriva den här uppsatsen är att ur ett genusperspektiv analysera, belysa och diskutera 

en författares försvinnande ur både den privata (berättade) och den offentliga (nedtecknade) 

historien. Jag vill lyfta fram Marianne Lundegård-Hagberg som ett av många exempel på att det 

faktum att historien som vi känner den nästan uteslutande har män som aktörer, handlar om att det 

är dem vi har valt att berätta om. Kvinnor har skrivit, talat, agerat och haft egna åsikter och tankar i  

alla tider, men de har ofta tystats ned under sin levnad och glömts bort efter sin död. Jag vill, genom 

att låta er som läsare ta del av Mariannes position som skrivande kvinna från den intellektuella 

borgarklassen under slutet av 1800-talet i Sverige, öppna upp för samtal kring osynliggörandet av 

personer på grund av deras genusidentitet. Genom att belysa hur Mariannes författande, delaktighet 

i det offentliga sociala rummet och brevväxlingar deltog i de sociala och politiska skeendena runt  

omkring henne vill jag påvisa att hon förmodligen hade en viktig roll i sin samtid, och inte bara den 

som ”någons syster” eller ”någons fru”. Den här uppsatsen har som ambition att utgöra ett inlägg i 

diskussionen kring kvinnors positioner som aktörer i historien. 

8 Libris är en söktjänst för svenska böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material  
m.m., för vilken Kungliga Biblioteket, Nationell samverkan, Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser 
ansvarar. Jag gjorde sökningen ”Marianne Lundegård” och fick då upp denna träff: http://libris.kb.se/hitlist?
d=libris&q=marianne+lundeg%C3%A5rd&f=simp&spell=true&hist=true&p=1 
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Material

Primärmaterialet som jag undersökt i arbetet med den här uppsatsen har främst bestått av brev 

mellan de olika medlemmarna i Marianne Lundegård-Hagbergs familj. När jag började min 

undersökning hade jag ett begränsat antal brev, varav inga skrivna av Marianne Lundegård-Hagberg 

i vuxen ålder förutom det som hon märkt med att det skulle brännas. Jag fann dock att det fanns 

betydligt fler brev i andra privata arkiv än min mammas, samt en omfattande brevsamling  i Axel  

och Jeanies9 namn på Kungliga Biblioteket10. Jag hittade även en dagbok som tillhört Marianne 

Lundegård-Hagbergs mor Ida Lundegård samt en del lösa privata anteckningar. Mycket tid har 

alltså gått åt till att söka rätt på och leta igenom fler brevsamlingar än den jag först hittade på vår  

vind, och ytterligare mycket mer tid hade kunnat läggas på att leta efter mer. Jag har till exempel  

inte haft tid att leta igenom hela Axel och Jeanies arkiv på KB, utan nöjt mig med att se igenom de 

brevväxlingar som varit märkta med Marianne Lundegård-Hagbergs, Idas eller Justus' namn. Detta 

för att Ida och Justus var de som skrev längst och mest informativa brev, gällande sina egna och de 

olika familjemedlemmarnas privatliv. Bland de brev som arkiverats i Marianne Lundegård-

Hagbergs namn låg dock även ett från hennes man, Hjalmar; breven är inte alltid sorterade efter 

namnet på avsändaren, utan kan ibland katalogiserats efter andra kategorier. Detta betyder förstås att  

jag kan ha missat brev skrivna om, av eller till Marianne Lundegård-Hagberg, eftersom de kan vara 

insorterade efter ett annat system än det jag letat efter. De brev jag har hittat och ansett vara av  

värde har varit mellan följande personer11:

• Axel → Evald12

• Axel → Karl 

• Evald → Emmy13

• Evald → Ida14

• Evald → Justus

• Evald → Marianne Lundegård-Hagberg

• Hjalmar15 → Justus

• Ida → Jeanie

9 Jeanie f. Mac Dowal, Axel Lundegårds maka.
10 I Kungliga Bibliotekets handskriftsarkiv finns Axel och Jeanie Lundegårds brevsamling bevarad. 
11 Listan är sorterad i alfabetisk ordning efter först avsändaren, sedan mottagarens namn, i de fall endast den ena  

partens brev finns bevarade. Därefter kommer de korrespondenser där båda parters brev finns bevarade. De är  
sorterade i alfabetisk ordning, efter den vars namns begynnelsebokstav kommer först i alfabetet. 

12 Evald Lundegård, Marianne Lundegård-Hagbergs far.
13 Emmy Lundegård, Karl Lundegårds maka.
14 Ida Lundegård, f. Hallberg, Marianne Lundegård-Hagbergs mor.
15 Hjalmar Hagberg, Marianne Lundegård-Hagbergs make.
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• Karl→ Emmy

• Karl → Käthe16

• Marianne Lundegård-Hagberg → Axel

• Marianne Lundegård-Hagberg → Jeanie

• Marianne Lundegård-Hagberg → Karl

• Axel ↔ Justus

• Evald ↔ Karl

• Ida ↔ Justus

• Ida ↔ Karl

• Ida ↔ Marianne Lundegård-Hagberg 

• Justus ↔ Karl

• Justus ↔ Marianne Lundegård-Hagberg

Breven är alla mellan olika medlemmar av Marianne Lundegård-Hagbergs familj, syskonens 

partners inräknade. I de flesta fall finns bara en envägskommunikation bevarad, det vill säga enbart 

den ena partens brev finns kvar. I alla dessa fall kan det antas, med tanke på hur breven är skrivna, 

att det ändå rört sig om en ömsesidig brevkorrespondens. Bortsett från de som finns i Axel och 

Jeanies arkiv på Kungliga Biblioteket, har breven inte varit insorterade i olika familjemedlemmars  

arkiv, utan legat  tillsammans. Hur de gåtts igenom, sorterats eller gått i arv under de generationer  

som gått sedan de ursprungliga brevförfattarna och mottagarna levde har jag ingen vetskap om. Det 

enda jag kan säga om detta är att den utsållning som jag har gjort när jag valt vilka brev jag ska läsa 

och ägna mest energi åt, sker på ett redan utsållat material. Breven jag har hittat måste inte bara ha  

sparats av sina första mottagare, de måste även ha gått i arv och sparats av ytterligare tre 

generationer. Detta gäller förstås inte de brev som återfinns i KB:s arkiv och kommer från Axel och 

Jeanie. Dock vet jag inte när eller av vem de överlåtits till arkivet. 

Jag har hittat mycket få brev till Marianne Lundegård-Hagberg själv, och jag vet inte vem som tog 

över hennes (eventuella) brevsamling efter hennes död, som inträffade redan år 1900. Ingenstans 

där jag sökt efter hennes makes namn har jag fått några träffar; det enda jag hittat var det odaterade 

brevet från honom till Marianne Lundegård-Hagbergs familj, som låg tillsammans med Marianne 

Lundegård-Hagbergs brev till Axel och Jeanie på KB. I det brevet skrev han att han ämnade gifta 

om sig med en Ulla, vars efternamn han inte nämner. Om de verkligen gifte sig, hur länge de levde 

16 Käthe, Justus Lundegårds maka.
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och om de fick några barn har jag inte kunnat utröna, och jag vet inte heller om det var Hjalmar som 

övertog Marianne Lundegård-Hagbergs kvarlåtenskaper efter hennes död, eller om de överlämnades 

till någon annan i hennes familj. Några brev mellan Marianne Lundegård-Hagberg och Hjalmar har 

jag inte kunnat finna. 

Förutom den Lundegårdska familjens brev, några lösblad med anteckningar och Ida Lundegårds 

dagbok har jag använt mig av Victoria Benedictssons utgivna dagböcker mellan åren 1883 och 1886 

för att få en uppfattning om personerna i Marianne Lundegård-Hagbergs omgivning. Detta eftersom 

Benedictsson var en nära vän och granne till familjen Lundegård, främst till Axel men även till Ida 

och Evald. I dagböckerna berättas ingående om både Axel, Evald och Ida. Även Marianne 

Lundegård-Hagberg, Karl och Justus omnämns, Marianne dock i mycket liten skala. Detta kan bero 

på att hon var nitton år yngre än Victoria Benedictsson, och alltså bara var nitton år när Victoria  

Benedictsson dog. Marianne Lundegård-Hagberg befann sig, förmodligen på grund av sin ålder, inte 

i Benedictssons sociala kretsar på samma sätt som sina äldre syskon. 

Utöver privat material som dagböcker och brev har jag, för att få en bättre förståelse och kunskap 

om Marianne Lundegård-Hagbergs åsikter och plats i sin samtid, läst hennes två romaner Svärmeri  

(1895) och Ungdomsdrömmar (1896). I analysen har jag främst koncentrerat mig på den 

förstnämnda, för vilken Marianne Lundegård-Hagberg fick ta emot Stockholms-Tidningens 

romanpris för år 1895. Båda böckerna gick som följetonger i tidningen innan de gavs ut i inbunden 

form, men Svärmeri känns mer genomarbetad och innehåller fler för tiden kontroversiella eller 

kritiska teman än Ungdomsdrömmar, som är en mer slätstruken och inte lika välskriven roman. På 

grund av detta, samt den sistnämndas omfattning av nästan 1000 sidor, vilket är mycket material att  

analysera i en uppsats vars största fokus inte ligger på detta specifika verk, har jag främst kommit 

att fokusera på och referera till Svärmeri. 

Under arbetets gång har jag även hittat Marianne Lundegård-Hagbergs bröllopsannons, dödsannons 

och porträtt. Den förstnämnda i Kungliga bibliotekets arkiv för digitaliserad svensk dagspress, de 

sista två i privata arkiv. 

Teori och metod 

Jag har försökt tillämpa en kritisk metod i läsningen av mitt material som närmast gränsar till  

diskurs- och kontextanalys. Detta innebär i min tillämpning att analysera texternas ord, begrepp och 

stil, och se dessa faktorer som en betydande del av vad de berättar, samt att placera in dem i en 
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kontext av tid, plats och kulturella såväl som materiella förutsättningar. Brev och dagböcker har haft  

en tendens att  betraktas som ”autentiskt” material, i meningen äkta och sant, inom forskarvärlden.  

Mycket av den svenska brevforskningen har även på senare tid inriktat sig på att som fakta 

återberätta de historier som finns i undersökta brev.17 Min hållning har däremot inneburit att, snarare 

än att ta till exempel ett brevs utsaga för sann eller riktig, se den som ett uttryck för brevskrivarens 

uppfattning av händelsen, sin egen roll i det som hänt, sin position gentemot brevets tänkta läsare 

och sitt syfte eller mål med berättelsen. Jag har också valt att läsa breven på ett sätt som mer liknar  

feministisk litteraturanalys och läsning av fiktion, än som läsning av någons ”sanna” berättelse om 

sin verklighet. Med detta val av teori och arbetsmetod har jag försökt ansluta mig till en 

poststrukturalistisk kunskapstradition, i vilken jag menar att ett rent återberättande och 

rekonstruerande av tiden och händelserna så som de beskrivs i de brev och dagböcker jag läst, inte 

skulle ha hört hemma. Fördelen med att använda sig av en  poststrukturalistiskt inspirerad metod är 

att det lyfter fram fler analysmöjligheter av brevens textualitet och roll som kulturella och sociala  

medier än en mer essentiellt orienterad metod gör. Genom att se brev och dagboksanteckningar som 

former för identitetskonstruktion snarare än som sanna berättelser om brevförfattaren går det att  

analysera inte bara vad de berättar, utan också hur och varför de berättar. Strävan blir då inte att 

återskapa berättarsubjektets definitiva person eller yttre verklighet, eftersom en sådan inte anses ha 

funnit per se. Ett brevs tilltal, vad berättarsubjektet kallar mottagaren för i form av titlar, smeknamn 

och så vidare, respektive hur den benämner sig själv, kan till exempel ge oss ledtrådar om både 

berättarens och mottagarens sociala status och komplexa relationer till varandra och omvärlden. I  

och med att jag har haft tillgång till brev mellan så många olika personer i Marianne Lundegård-

Hagbergs närhet har jag kunnat göra komparativa studier av brevens berättelser och brevförfattarnas 

relationer till sig själva och varandra. Jag utgår ifrån att breven har spelat roll i förändringen av 

dessa sociala relationer och jaguppfattningar, snarare än att ha objektivt återgivit dem. 

De problem som uppstått i samband med mitt val av arbetsmetod och teoritillämpning har handlat  

om hur svårt det är att både försöka lyfta fram och berätta om en historisk person, och förhålla sig 

kritisk till varje utsaga, varje känslouttryck och varje berättelse jag har hittat. I ett mindre kritiskt  

och dekonstruerande biografiskt arbete hade jag kunna koncentrera mig på att enbart försöka lägga 

det pussel över Marianne Lundegård-Hagbergs liv vars bitar jag hittat i form av text från henne 

själv och andra i hennes närhet. I det arbete jag nu har gjort har jag försökt att hela tiden förhålla 

mig kritiskt ifrågasättande till varje pusselbit, och snarare än att försöka få en sammanhängande bild 

av ”hur det kan ha varit” har jag utgått ifrån att varje persons situerade berättelse återger just denna 

17 Se t.ex. Tilda Maria Forselius, 2005, s. 4. 
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människas verklighet, i den mån den ens försöker tala sanning. Snarare än att berätta hur det var 

försöker jag i min uppsats förstå hur de olika människorna, med hjälp av sina berättelser, såg på sig 

själva och varandra, påverkade varandra och konstruerade sig själva och sina relationer med hjälp 

av den kommunikation de hade. Den kommunikation som jag nu i viss mån har fått ta del av. Detta 

för att jag inte tror att det någonsin har funnits någon form av yttre, historisk verklighet. 

Svårigheterna med att förhålla sig kritiskt på detta sätt är förstås att även jag är en subjektiv person, 

med en viss position, i en viss tid och situation som påverkar mina egna tendenser i allra högsta 

grad. De tolkningar jag gör är vetenskapliga, men fortfarande präglade av min uppfattning till  

exempel om tiden, om genuskonstruktioner och om hur makt tar sig uttryck och fungerar. Jag har 

även märkt att jag tenderar att vilja bygga mig en uppfattning om hur det ”verkligen var”, trots att 

jag aktivt försökt förkasta direkta samband mellan brevdiskurs och brevförfattarnas faktiska liv och 

verkligheter. För att undgå sådana antaganden har jag försökt att hela tiden ha i åtanke att  

brevförfattarnas intentioner med sina brev sällan kan tros ha varit att återge en exakt sanning. 

Breven berättar olika saker beroende på vilka känslor de vill förmedla, till vem de är skrivna och 

om de bär humoristiska, nedstämda eller förmanande anslag. Att så är fallet har jag också tydligt  

kunnat utläsa när jag fått tillgång till brev från samma avsändare skrivna under samma tidsintervall  

men med olika mottagare. Hur pass privata breven är påverkar också vad avsändaren valt att berätta 

om. I många fall är breven riktade till två eller flera personer, även om de är adresserade från en 

person till en annan. Detta framgår i meningar som ”visa också brevet för...” ”brevet är ju lika 

mycket ämnat åt er båda” eller liknande. Det är också relativt vanligt i de brevsamlingar jag har  

undersökt, att den författande personen undertecknat med fler än sitt eget namn. I vissa fall har två 

personer skrivit på varsin sida i samma brev. Att personliga brev cirkulerade bland 

familjemedlemmarna och ofta lästes högt dem emellan är något som Stina Hansson tar upp i sin 

avhandling om brevdiskurser i Sverige,18 och jag har anledning att tro att det förhöll sig så också i 

Marianne Lundegård-Hagbergs familj. Detta stöds också av att mycket privata brev, som till 

exempel det långa vittnesmål om Idas död som Marianne Lundegård-Hagberg skrev till Justus 1898 

innehåller tydliga önskemål om sekretess och till och med förstörelse. Det faktum att breven kunde 

komma att läsas av mer än en person påverkar förstås vad de berättade och hur saker lades fram i 

dem. Kanske är ”manipulerande” inte rätt ord att använda i sammanhanget, men jag vill mena att  

breven i många fall kan läsas som försök att påverka läsarnas åsikter och ibland nå fram till någon 

annan än den adressat som de explicit var riktade till, men som författaren av olika anledningar inte  

ansåg sig kunna påverka annat än indirekt. 

18 Hansson, 1988.
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Vad gäller ord och begrepp har jag valt att genomgående köna de personer så som de könats under 

sin egen levnad. Jag är medveten om att jag i och med detta reproducerar och bygger vidare på en 

redan vedertagen uppfattning om ett binärt genussystem, men då uppsatsen behandlar personer som 

själva levde efter en indelning i ett sådant system, och denna indelning i hög grad påverkade hur de 

organiserade sina liv, har jag valt att benämna dem som ”män” och ”kvinnor” i analogi med deras 

eget språkbruk. Mitt resonemang har varit att ett mer genusneutralt och icke-binärt språk i uppsatsen 

hade riskerat att osynliggöra de genusbetingade maktassymmetrier som var verksamma mellan de 

undersökta subjekten, i deras språk, identitetskonstruktioner och handlingar. Jag hoppas att jag i 

möjligaste mån ändå har låtit bli att underbygga och osynliggöra/ta för givet den binära 

könsstrukturen, och trots språkbruket har lyckats förhålla mig kritiskt till att en sådan uppdelning 

skulle vara naturgiven eller självklar. Användandet av ord som han, hon och man (som pronomen), i 

stället för hen, den eller en har jag sedan låtit genomlöpa konsekvent i hela uppsatsen, för att slippa 

den förvirring som uppstod hos mig själv när jag försökte göra en uppdelning mellan 

pronomenanvändandet i beskrivningen av de historiska personerna och de av nutida författare, och 

den förvirring som jag tror att detta kunde ha utgjort för er läsare. Kort sagt valde jag  att enbart 

tillämpa en typ av språkbruk på grund av tillgänglighetsskäl och estetiskt tilltal.

Tidigare forskning

Till hjälp i mitt arbete med att interpretera, analysera och kontextualisera mitt undersökta material  

har jag använt mig av både genus- och litteraturvetenskaplig litteratur. Jag har funnit det svårt att  

hitta svensk forskning som på ett fruktbart sätt inriktat sig på brev, då den till stor del består i verk 

av biografisk art, inte av litteratur som behandlar diskurser kring brev och dess textualitet. Även 

utländsk litteratur så som den refererats till i de svenska texter och verk jag hittat har varit mycket  

svår att få tag i. Störst hjälp i mitt tänkande och teoretiserande kring de brev jag undersökt har jag 

hittat hos Tilda Maria Forselius, som bland annat ägnat sin avhandling åt svensk brevforskning i 

poststrukturalistisk anda. I sin artikel ”Ett brev betyder så mycket” från 2005 gör hon en jämförelse 

mellan traditionell brevskrivning och nutidens internetbaserade kommunikation i form av mejl och 

liknande, och menar att brevväxling är ”en process, som bygger upp, prövar och omprövar 

relationens mening, inte sällan med grepp lånade från fiktiva sammanhang”19 och bara kan ses som 

”tillfälliga överenskommelser” mellan avsändare och mottagare, rörande vilken nivå av humor som 

används, vilka händelser som berättas och vilka som helt utesluts, snarare än om något 

”sanningskontrakt”.20 Hon menar att just brevskrivandets karakteristiska drag är det som gör breven 

19 Tilda Maria Forselius, 2005,  s. 5.
20 Tilda Maria Forselius, 2005, s. 5. 
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i sig till så vanskliga källor för retrospektiv kunskap om en tid och ett sammanhang. Dessa drag 

menar Forselius är dels brevs relationella orientering, ”från stunden till en viss person i ett särskilt  

syfte”21, vilket betyder att man som brevforskare blir mottagare av berättelser som i de flesta fall  

inte ämnats läsa av någon annan än adressaten och dennes närmaste och samtida, vilket kräver en 

”hög grad av självreflexivitet, både av etiska skäl och för förståelsens skull”22 från forskarens sida. 

Dels är brev också förankrade i sitt ”nu” på ett sätt som känns väldigt ärligt och omedelbart, men 

som också betyder att de åsikter eller synpunkter som de ger uttryck för beskriver situationen så 

som den upplevdes eller som brevskrivaren upplevde att den var tvungen att beskrivas i just det 

nuet. Breven har också en dialogkaraktär som ger uttryck för och formar normer för vad som kan 

sägas, vad som är bra eller passande, möjligt eller omöjligt. Detta beskriver Forselius som en 

”implicit social förhandling (...) med socialt-normativa dimensioner”.23 Hennes summering av dessa 

brevtextualitetens drag i ett forskningssammanhang blir att ”[d]et personliga brevets relationellt  

orienterade, intensionella och tillfälliga karaktär ger vid handen att vi i brevdiskurser möjligen kan 

finna en aspekt av jaget och en situerad eller pragmatisk sanningsutsaga. Jaget i breven är en 

persona, ett relationellt skapat brevjag, som inte automatiskt kan förstås som mer än en tillfällig  

representant för den som skriver, och den referens detta 'jag' har till den skrivande, historiska 

personen är komplext och svårfångat”.24 

I läsningen av Marianne Lundegård-Hagbergs romaner, samt även i läsningen av de narrativa inslag 

som finns i de undersökta breven, har jag tagit hjälp av Åsa Arpings och Anna Nordenstams (red.) 

litteraturvetenskapliga verk Feministiska litteraturanalyser och Genusvetenskapliga  

litteraturanalyser25. Genom dessa har jag fått hjälp i mitt förhållningssätt till det jag läst, och kanske 

framförallt i mitt förhållningssätt till mig själv som läsare. När jag låst mig i frågor kring hur mitt  

intresse för att lyfta fram Marianne Lundegård-Hagbergs verk kan göra att jag läser henne mindre 

kritiskt, har jag kunnat vända mig till dessa verk och deras tillämpning av feministisk och 

genusvetenskaplig litteraturanalys. Dessa verk har påmint mig om att hela tiden motivera mina 

uppfattningar om Marianne Lundegård-Hagberg och hennes romaner och brev, och att vara 

uppmärksam på min egen tendens att läsa dem som en bortglömd guldgruva som enbart förpassats 

till lådor på vinden eller KB:s källare just på grund av att hon ”var” ”kvinna”. Utan att förneka att  

den gängse uppfattningen varit (och är) att Marianne Lundegård-Hagberg var kvinna och att detta 

kan ha påverkat hennes utträdande ur historien, har jag ändå själv velat ha ett mer 

21 Enligt definitionen i Svenskt litteraturlexikon (1970), citat hämtat ur Tilda Maria Forselius. (2005), s. 5.
22 Tilda Maria Forselius, 2005, s. 5. 
23 Tilda Maria Forselius 2005, s. 6.
24 Tilda Maria Forselius 2005, s. 6.
25 Åsa Arping och Anna Nordenstam (red.), 2005 samt Åsa Arping och Anna Nordenstam (red.), 2010.
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könsöverskridande förhållningssätt i min läsning, och undvika ett för den feministiska 

litteraturhistorieskrivningen ganska typiskt förhärligande av alla kvinnliga författarsubjekt jag stött  

på i min undersökning. Att Marianne Lundegård-Hagberg uppfattade sig själv och behandlades av 

andra som kvinna behöver inte ha betytt att hon delade de tankar om den ”Nya kvinnan” som 

kvinnoemancipatoriska författare i hennes samtid förde fram i sina verk. Att hon skrev behöver inte 

ha betytt att hon ville bli känd eller ihågkommen, eller försökte påverka sin samtid, och framförallt 

inte att hon ville bli ihågkommen som kvinna. Men det kan ha varit så, och denna möjlighet har jag 

velat undersöka. Ett återkommande problem för den som försöker lyfta fram kvinnliga författare 

och påpeka att de kan ha glömts bort på grund av sitt kön, är att denna typ av undersökningar lätt 

överfokuserar på dem som könade människor, som kvinnliga författare snarare än bara författare.26 

Min uppfattning är dock att de för sin tid radikala, feministiska författarna är de som haft högst 

benägenhet att bara ”försvinna” ur historien, och att detta gör en undersökning av en potentiellt  

kvinnoemancipatorisk författare extra intressant.27 Jag hoppas kunna skriva om Marianne 

Lundegård-Hagberg som person snarare än som kvinna, men som en person som förmodligen 

utsattes för mäns maktutövning och behandlades som kvinna. Utifrån detta antagande, som jag hela 

tiden försökt underbygga med tidigare forskning och historieskrivning, samt det faktum att 

Marianne Lundegård-Hagberg är utskriven ur historien, har jag letat efter uttryck för makt och 

motstånd i mina undersökta brev och romaner. När jag svajat i tron på min egen forskningsinsats 

och mina analyser och läsningar av mitt material, har jag kunnat vända mig till Arpings och 

Nordenstams böcker för att få ny luft under vingarna. För, som Anna Williams säger i Feministiska  

litteraturanalyser: 

Att våra litterära preferenser styrs av förväntningar, intressen och värderingar som skapas av den 
historiska konstruktionen av värde är inget vi kan eller ska skaka av oss. Tvärtom (…) så är 
detta något både nödvändigt och fruktbart. Att försöka göra sig av med den 'hermeneutiska 
spiralen' kan i stället leda till att man börjar leta efter ett objektivt sant litterärt värde hos eller 
den sanna tolkningen av texten.28

I min läsning av Marianne Lundegård-Hagbergs verk har jag försökt undvika att placera in 

romanerna i någon litterär kanonisk hierarki. Jag har letat efter teman som jag tror kan berätta något  

om Marianne Lundegård-Hagbergs uppfattning och värdering av maskulinitet och femininitet, 

äktenskap och kärlek, den heterosexuella matrisen så som den såg ut i hennes verklighet och 

huruvida hon anknyter till andra teman som var vanliga i samtida romaner. För att kunna positionera 

26 Jfr. Langås i Arping och Nordenstam, 2005, s. 127.
27 Detta underbyggs med i Williams artikel i Arping och Nordenstam, 2010, s. 33-34. Williams menar att  kvinnliga 

samhällskritiska författarskap har haft en tendens att betraktas som avvikande och icke-allmängiltiga av 
litteraturkritikerna, alternativt för besvärliga att förhålla sig till. De har därför bemötts med ointresse eller tystnad 
och deras politiska budskap har förbigåtts. 

28 Williams i Arping och Nordenstam (red.), 2005, citatet börjar på s. 107 och fortsätter på s. 108. 
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henne har jag också letat efter antydningar om vad hon själv kan ha läst, om jag kan se 

anspelningar, hänvisningar eller parafraseringar på andra verk av samtida eller tidigare författare 

eller tankevärldar. Snarare än att skriva om Marianne Lundegård-Hagberg för att hon ”var” 

”kvinna” vill jag berätta om henne för att ingen gjort det förut, och i den berättelsen lägga fokus på 

varför just hon inte har berättats om. Det jag främst letat efter som förklaring på detta har varit  

faktorer som kan knytas till radikala åsikter eller genustillhörighet hos såväl författarsubjektet som 

böckernas karaktärer, val som jag underbyggt med hjälp av artiklar i Arpings och Nordenstams båda 

böcker.29

I arbetet med den här uppsatsen har jag också haft användning för och känt behov av att läsa andra 

vetenskapliga skrifter som explicit behandlar kvinnliga författare under 1800-talets senare hälft. Här 

har jag främst använt mig av Eva Heggestads Fången och fri och Claudia Lindéns Om kärlek. Den 

förstnämnda avhandlar 1880-talets kvinnliga författare i samlad trupp, och analyserar ett urval 

texter som gavs ut av dylika utifrån frågeställningar om vad det innebar att ”vara kvinna”30 under 

denna historiska brytningstid. Avhandlingen är litteratursociologisk och framlades redan 1991, 

vilket innebär att den i viss mån kan upplevas daterad, men den ger en bred bild av tidsandan, 

utbildningsmöjligheterna för kvinnor och det litterära klimatet i Sveriges sena 1800-tal. Jag har 

använt mig av den för att få en inblick i detta, en historisk och kontextuell förståelse, snarare än som 

hjälp i metodik och tillvägagångssätt. Claudia Lindéns avhandling analyserar och omvärderar Ellen 

Key som feministisk författare, och har varit till stor behållning i mitt arbete. Detta främst då dess  

ambitioner på flera vis liknar dem jag haft med min undersökning av Marianne Lundegård-

Hagbergs roll i sin samtid. Lindén har förstås kunnat göra ett långt mer omfattande arbete än jag, 

eftersom avhandlingens längd är överlägsen en kandidatuppsats, men hennes upplägg och val av 

teman och förhållande till sitt material har ändå varit till stor hjälp. Jag har även kunnat använda 

Om kärlek som en ytterligare källa för kunskap om den kontext som Marianne Lundegård-Hagberg 

levde och verkade i. Ellen Key var både samtida och rörde sig delvis i samma sociala kretsar som 

Marianne Lundegård-Hagberg själv. De hade gemensamma vänner och bekanta och behandlade i 

vissa fall samma teman i sina egna litterära texter.31 Jag har även läst Carina Burmans biografi över 

29 Se t ex Williams i Arping och Nordenstam, 2010, s. 34 samt Langås i Arping och Nordenstam, 2005, s. 136-140.
30 Heggestad, 1991, s. 9-12.
31 Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till svägerskan Jeanie Lundegård, daterat 26 februari 1897, Stockholm.  

Privat arkiv. I detta beskriver Marianne hur hon träffat Karin Lidforss, som i sin tur umgåtts med Ellen Key. Key 
hade enligt Lidforss uttryckt intresse för tidningen Vilden, vilken Axel Lundegård var grundare till. Av brevet går att 
utläsa att Marianne är engagerad i tidningens affärer, och är mån om att sprida den till samtidens litterära kretsar.  
Både Ellen Key och Marianne Lundegård-Hagberg behandlar teman som äktenskapskritik och fri kärlek och  
undersöker kärleksrelationer mellan män och kvinnor i sina verk. Dessa teman är centrala i båda Marianne  
Lundegård-Hagbergs utgivna romaner; Svärmeri och Ungdomsdrömmar. För utförligare information om Ellen Keys 
författarskap, se kap. 1, Lindén (2002).

14



Klara Johansson – en bok som inte hör till det akademiska fältet eller arbetar utifrån samma 

metodik eller mallar som jag har gjort, men som har den likheten med mitt arbete att den behandlar  

samma typ av material och utifrån detta beskriver en med Marianne samtida kvinna, som även hon 

bröt mot de normer och konventioner som formade tidens kvinnoideal.32 

Jag tror inte att det är möjligt att rekonstruera historien. Det finns alldeles för många historier för att  

de ska kunna berättas som en enda, och även om man, som jag kommer göra senare i min uppsats, 

utgår ifrån en enskild persons situerade berättelse så är det ett vanskligt projekt att kalla den ”sann” 

eller ”riktig”. Att detta är min som skrivande subjekts epistemologiska ståndpunkt vill jag göra klart  

för er innan jag börjar. Detta eftersom min uppsats handlar om hur genus och skrivande kan ha sett 

ut och samverkat på en viss plats och i en viss klass för ungefär 120 år sedan. Allt vi kan säga oss 

veta om denna klass vid denna tid och plats blir därför av historisk karaktär, och det primärmaterial  

i form av brev och andra skrifter som jag använt mig av i sökandet efter kunskap på området läses 

ju av mig i dag på ett helt annat sätt än av människorna i dess samtid. Min förståelse av det jag läser 

är präglat av min tid och min roll som forskare, och blir därför en annan än den dåtida läsarens.33

Disposition

Med min egen positionering och syn på historierekonstruktion klargjord vill jag inleda min 

analysdel med att försöka ge er, dagens läsare, en någorlunda övergripande bild av den tid och 

omgivning som mitt forskningsobjekt, Marianne Lundegård-Hagberg Lundegård Hagberg, verkade 

i. Denna del går under rubriken Tidsandan, omvärlden och ett försök till historisk tillbakablick. Min 

intention med att börja i en vid cirkel, det vill säga genom att berätta något om hur de rådande 

normerna eller diskurserna kring hur genus och skrivande såg ut i borgarklassen i Sverige under 

1800-talets andra hälft, är att jag sedan ska kunna snäva in perspektivet till hur genus och skrivande 

fungerade bland människorna runt just Marianne, under rubriken Människorna runt Marianne. 

Genom att börja någorlunda generellt och sedan gå i mindre cirklar hoppas jag kunna närma mig 

Mariannes egen position på bästa sätt, vilket jag gör i den tredje analysdelen Marianne Lundegård-

Hagberg. För att ringa in henne tror jag nämligen att den vidare förståelsen för hennes tid – i den 

mån vi nu över huvud taget kan förstå den eller ens prata om något så diffust som ”tidsanda” eller 

”övergripande diskurser” - är nödvändig. 

32 Burman, 2007.
33 Forselius, 2005.
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Analys och diskussion

Tidsandan, omvärlden och ett försök till historisk tillbakablick

Det sena 1800-talet i Sverige var en tid präglad av motsägelsefulla budskap och dubbelmoral. Å ena 

sidan hade det traditionella arrangemangsäktenskapet fortfarande hög status i de borgerliga 

kretsarna – å andra sidan spreds såväl syfilis som idéer om en ny, friare kärlek snabbt. Religionen 

ställdes emot den nya medicinen, kvinnoemancipationen tog ny fart. Samtidigt som kvinnors 

utbildningsmöjligheter var mycket begränsade34 intog de den nya bokmarknaden med storm. De 

skildrade det borgerliga vardagslivet, tvetydigheten, maktmissbruket, vad som skedde under den så 

välpolerat blanka ytan, och visade därmed att deras brist på utbildning inte gjorde att de saknade 

omvärldsanalys eller förmåga att formulera sig i ord35. Mycket av den 1800-talslitteratur som vi i 

dag kallar för feministisk författades av kvinnor från borgarklassen och behandlade teman som 

moralfrågor, kärlek mellan man och kvinna, äktenskapets förtryckande mekanismer och 

svårigheterna för kvinnor att verka som konstnärer och författare.36 Att denna litteratur förändrade 

synen på de teman den behandlade är något som de flesta av dagens litteratur- och genusforskare 

skulle hålla med om. Dock genrebestäms den fortfarande som just litteratur, alternativt essäistik 

eller feminism, och inte som en del av den politiska filosofin.37 Misslyckandet med att erkänna 

kvinnors norm- och värderingskritiska verk som filosofi har också lett till en historieblindhet 

gällande de teman de behandlar. 1800-talets emancipatoriska verk sprang knappast ur intet, och de 

idéer som presenterades var inte så nya som de har en tendens att beskrivas som i efterhand.38 Det 

faktum att feministiska texter utgjort ett motstånd och ett hot mot de för sin tid rådande normerna 

kring genus, sexualitet och makt har dock lett till att de ständigt tystats ned, vilket om man bara ser  

till de stora metaberättelserna kan ge skenet av att de varit historielösa och isolerade från varandra.  

Makten över diskurserna har inte legat hos de feministiska tänkarna, och att låta dem skriva 

historien är något som hotar rådande normers primat. Detta betyder förstås inte att feministiska 

filosofer inte har funnits, eller att de aldrig känt till eller läst varandra. Däremot kan det antas att  

verkens otillgänglighet och från omvärlden påtvingade censur och isolation hämmat det 

feministiska motståndet och gjort att dess historia i många fall återupprepat sig och orsakat 

34 Heggestad, 1991, s. 22-24.
35 Heggestad gör en omfattande beskrivning av vilka kvinnliga författare som publicerades och var, samt var i det  

litterära fältet de befann sig. Heggestad, 1991, kap. 2. 
36 Lindén, 2002, s. 36, 37, 63 och 64.
37 Lindén, 2002, s. 37.
38 Lindén, 2002, se tex s. 38.
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feministers ovetskap om sina föregångare. Om man ska tro Claudia Lindéns historiska överblick i 

Om kärlek går kvinnors kritiska tänkande kring könsskillnader att spåra åtminstone tillbaka till  

1400-talet och Christine de Pizan.39 Även om det är först under de tre senaste seklerna som ett 

kollektivt feministiskt medvetande med explicit inverkan på politik och samhälle har växt fram, går  

det alltså att se en feministisk teoretisk struktur mycket längre tillbaka i tiden än så. Denna struktur  

kan vi i främst hitta i den kritiska fiktiva litteraturen, vilken i många fall tillåtit ett undersökande  

och omstrukturerande av roller och makt som inte varit möjligt i kvinnors levda verklighet. Det som 

var menat som kritik på ett politiskt-filosofiskt plan och författades av kvinnor skrevs ofta in i 

romaner som behandlade det som kvinnor ”fick” skriva om – till synes oskyldiga teman som kärlek 

och romantik.40 Lindén hänvisar i sin historieskildring till Sally Ledger och påstår i likhet med 

henne att ”den litterära texten för 1800-talets Nya kvinnor var lika mycket en händelse som en 

skrivelse till parlamentet eller något liknande.”41 

Att läsning kunde förändra och påverka människor i en riktning som inte alltid stämde överens med 

vad deras klass, genustillhörighet eller förmyndare tillät var en vanlig uppfattning i 1800-talets  

Sverige. Det var därför ovanligt att unga kvinnor fick läsa obegränsat och helt efter eget huvud. Att 

bilda sig trots begränsad möjlighet till skolgång och högre studier verkar med andra ord ofta varit 

svårt – även om det fanns en feministisk teori som tog sig uttryck inom litteraturen var det ingenting 

som alla tidens ”unga flickor” fick eller kunde ta del av, oavsett läskunnighet. I Marianne 

Lundegård-Hagbergs samtid var kvinnor omyndiga; förmyndarskapet låg hos fadern fram tills dess 

att hon gifte sig eller fadern dog och efterträddes av någon annan manlig släkting.42 Att som kvinna 

äga sitt eget bibliotek var därför inte möjligt. Böcker hade hon i den mån hennes förmyndare 

tillhandahöll det, bildning i den mån hennes eget intresse för läsning och hennes förmyndare tillät.  

Vad gäller yrkesarbete var det något som ansågs höra männen till, inte kvinnorna. Även om 

arbetarklassens kvinnor i högre utsträckning hamnade inom den yrkesarbetande sektorn under 1800-

talet, i och med industrialismens framväxt, var det något som borgarklassen undvek i högsta möjliga 

grad. Kvinnan skulle hållas i hemmets privata sfär och inte lägga sig i aktiviteter och affärer som 

hörde det offentliga livet till. Kvinnor i det offentliga rummet associerades allt som oftast med 

prostitution. Som kvinna och författare riskerade man därför att uppfattas som mycket problematisk, 

39 Lindén, 2002, s. 38-39.
40 Lindén, 2002, s. 38.
41 Den ”Nya kvinnan” är en benämning för det nya, frigjorda kvinnoideal som växte fram i Europa under 1800-talet.  

Lindén beskriver i kap. 1. 2002 Ellen Key som ett exempel på en person som levde upp till denna idé om en 
arbetande, intellektuell och ”fri” kvinna. Hon hänvisar även till Sally Ledger, The New Woman: Fiction and 
feminism at the fin de siècle, Manchester och New York 1997, s. 3, där Ledger påstår att bilden av den Nya kvinnan 
uppstod i litteraturen, och först därefter i verkligheten. Lindén, 2002, s. 43. Se äv. Lindén, 2002, s. 102.

42 Lindén, 2002, s. 48.
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eftersom författaryrket ansågs vara maskulint och en kvinna i det offentliga rummet vara någon som 

sålde sig själv till dessa män.43 Att detta var de borgerliga idealen tyder mycket på – men som sagt 

var det sena 1800-talet en motsägelsefull tid, och det har alltid funnits personer som gått emot 

strömmen, men som tappats bort av en historieberättelse som bara berättar om de övergripande 

normernas strukturer. Jag vill inte riskera att ännu en gång återberätta en liknande historia, vars enda 

skillnad är att den förflyttat fokus från makthavande män till maktlösa kvinnor. Det är min 

övertygelse, och den har styrkts under läsningen av mitt uppsatsmaterial, att normer och diskurser 

alltid har förskjutits av dem som inte passat in i dess givna mallar. Problemet, tror jag, är att dessa 

människor ofta glöms bort, antingen på grund av att de varit tvungna att leva sina liv i relativ 

osynlighet för att inte bli stoppade, eller för att deras livshistorier blivit undangömda i efterhand då 

de utgjort ett för stort hot mot rådande ideal i sin förmåga att bevisa att ett annat liv är möjligt. 

Människorna runt Marianne

Marianne Lundegård-Hagberg föddes 1869 i Landskrona. Stavningen av hennes namn varierar, det 

som står i kyrkboken där hon föddes, Sofia Mariana, stämmer inte överens med det i dödsannonsen 

utskrivna Sofi Marianne. Hennes tilltalsnamn och det namn hon undertecknar sina brev med verkar 

i yngre år ha varit Sofie eller Sofia (med olika stavningar i olika brev), för att sedan övergå till  

Marianne eller Maja. Som gift hette hon Hagberg, men verkar också ha behållit det efternamn hon 

föddes med, det vill säga Lundegård. Jag har för enkelhetens skull valt att konsekvent kalla henne 

för Marianne Lundegård-Hagberg i min uppsats, då det verkar ha varit vad hon kallades under de 

sista åren av sin levnad. Marianne var enda dotter och yngsta barnet till Ida (f. Hallberg) och Evald 

(f. Åkesson) Lundegård, vilka verkar ha tagit sig det nya efternamnet i samband med flytten till  

Hörby 1880, där Evald blev kyrkoherde. Ida och Evald hade, utöver Marianne, tre söner 

tillsammans: Justus, född 1860, Axel, född 1861 och Carl, född 1864.44 Föräldrarna framstår, och 

43 Se t ex Lindén, 2002, s. 60: ”(...) men att vara yrkesarbetande och kvinna passade inte ihop med tidens stereotypa 
borgerliga kvinnoideal. Yrkesarbetande medelklasskvinnor och kvinnliga konstnärer balanserade på en skör lina 
mellan ett förväntat borgerligt kvinnoideal och ett absolut brott mot det.”

44 I ett brev till en Fru Hildur Carlstedt från 1929 finns uppgifter om Marianne Lundegård-Hagberg och hennes tre 
bröders födelsedatum och -orter. I brevet står även om Marianne Lundegårds föräldrar: ”Kyrkoherden Jöns Christian  
Evald Lundegård, född den 25/4 1827 i Cimrishamn, hit inflyttad från Landskrona den 26/11 1880, död den 21/7 
1915 [punktering saknas] Gift den /okänt datum/ med Ida Bernhardina Hallberg, född den 26/8 1830 i V. Karup, död 
den 3/11 1898.” Här finns även information om när Marianne och hennes syskon flyttade från Hörby, och till vilken 
ort. Marianne uppges ha ”utfl. till Stockholm Östermalm den 19/10 1894.” Brev från Komminister Boström till Fru 
Hildur Carlstedt, daterat 10 april 1929, Hörby. Privat arkiv. 
Vad gäller bytet av efternamn från Åkesson till Lundegård, går detta att utläsa på de brev jag har hittat adresserade  
till (eller från, då avsändare är angiven) Evald Lundegård. Under samma tidsperiod som flytten till Hörby ägde rum, 
dvs kring 1880, finns båda efternamnen angivna, till skillnad från de tidigare breven då det enbart står Åkesson.  
Efter hand tar namnet Lundegård helt över. Exempel på detta finns i ett antal brev i privat samling. 
Att flytten till Hörby 1880 berodde på att Evald Lundegård blev kyrkoherde där finns omnämnt i flera brev, till 
exempel i ett från Justus Lundegård till föräldrarna, där han gratulerar till den nya tjänsten. Brev från Justus  
Lundegård till föräldrarna, daterat 30 november – 1 december 1879. Privat arkiv. 
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framställer sig själva, som konservativt kristna och konventionella i breven till sina barn. De 

uppmanar dem ständigt och strängt att följa Guds vilja, inte ”tappa sin barnatro” och andra liknande 

tillbud45. Även i Victoria Benedictssons utgivna dagböcker beskrivs prästparet som bakåtsträvande 

och konservativt i sin religiositet (kanske främst i kontrast med Axel Lundegårds ”moderna” åsikter,  

vilka han och Benedictsson ofta delade och diskuterade). Det framgår också, både i brev mellan 

Evald och Ida, mellan Ida och barnen, i Idas egna anteckningar och Victoria Benedictssons 

dagböcker att prästparet inte trivdes i sitt äktenskap. Att upplösa äktenskapet verkar dock aldrig 

aktuellt; trots otrohetsaffärer, ryktesspridning och svartsjukedraman, som vittnar om just den 

dubbelmoral och ytlighet som präglade deras tid,46 finns det i Ida och Evalds borgerliga 

konservatism och kristendom inte utrymme för ett upplösande av äktenskapet. De lever därför som 

gifta fram till Idas död 1898. De sista månaderna av sitt liv spenderade dock Ida i Mariannes och 

Hjalmars hem.47 Den tolkning jag gjort när jag läst de vittnesmål som brev, dagböcker och 

anteckningar utgör angående Ida och Evalds relation är att dåtidens genusordning och borgerliga 

ideal spelade stor roll i deras vantrivsel. Evald besatt genom sin roll som kyrkoherde och manligt 

familjeöverhuvud stor makt i förhållande till sin omgivning och sin maka, använde sig av vad som i 

dag benämns som klassiska härskartekniker,48 i vilka han också får omgivningen att delta i. Detta 

verkar få följden att Ida, som till en början framstår som en verklighetsförankrad och relativt 

självständig person i sina brev, blir misstänksam, konspiratorisk, svartsjuk och under de sista åren 

av sitt liv tror sig ha fiender precis överallt och sällan lämnar hemmet. I de tidigare breven till sina  

barn (vilka tillsammans med de till sina barns respektive är de enda som finns bevarade; av 

korrespondensen mellan Ida och Evald finns bara breven från Evald kvar) berättar Ida om sin 

vänskap med Victoria Benedictsson, sina läsupplevelser och ett antal olika personer i sin 

omgivning, med vilka hon verkar ha umgåtts. Breven är inte fria från klagomål, men kritiken saknar 

det konspiratoriska drag som den får senare. Breven från Ida tappar efter hand den berättaraspekt 

som handlar om livet i Hörby, och övergår till att nästan enbart innehålla de tre temana sjukdom, 

45 Prostparets konservativa kristendom och värderingar går att återfinna i alla brev som jag läst från Evald och Ida till  
barnen, och stämmer överens med hur de gestaltas i Victoria Benedictssons dagböcker. Se t ex Benedictsson, 1982, 
s. 131.

46 Lindén diskuterar utförligt äktenskapet roll i litteraturen respektive den levda verkligheten i kap. 2, 2002. Just den 
kulturella dubbelmoralen omnämner hon på s. 76. 

47 Brev från Sofie Marianne Lundegård-Hagberg till hennes bror Justus Lundegård, daterat 12 oktober 1898,  
Stockholm. Privat arkiv. 

48 Berit Ås identifierade 1976 fem stycken så kallade härskartekniker, vilka var osynliggörande, förlöjligande,  
undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Dessa, menade hon, var 
vanliga sätt för män att utöva makt över kvinnor. Även om dessa utformades i en radikalfeministisk kontext och i en 
annan tid än då Marianne Lundegård-Hagberg levde, upplever jag mig se liknande uttryck för maktutövning i  
beskrivningarna av Evald Lundegård, till exempel i Ida Lundegårds anteckningar, ett brev från Marianne till Karl  
Lundegård samt i Victoria Benedictssons dagböcker. Anteckningar av Ida Lundegård, odaterade. Privat arkiv.  
Benedictsson, 1982, s. 77, 131. Brev från Marianne Lundegård till Karl Lundegård, daterat 27 juni 1885, Hörby. 
Privat arkiv. 
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omvärldens komplotter gentemot henne själv samt den återupprättelse hon hoppas kunna få genom 

Gud i livet efter detta.49 Victoria Benedictssons beskriver i sina dagböcker Ida i mycket positiva 

ordalag, bland annat genom att upphöja hennes berättartalang till överträffande hennes egen och 

framhålla att hon är den oskyldiga i konflikten med sin man. Efter hand verkar Benedictsson dock, 

utan att jag som läsare kan hitta någon tydlig markör för varför, börja ömma mer för Evald och 

framhålla hans sida av äktenskapet som den svåra och instängda.50 Benedictsson beskriver här, i 

stället för den i äktenskapet och under mannen lidande frun, mannens avstängdhet från den fria 

kärleken och romansen utanför äktenskapets ramar. Att utmåla någon i prästparet som ”boven i 

dramat” känns för mig både onödigt och omöjligt. Uppenbart är att de kom att vantrivas i varandras 

sällskap och båda känna sig inlåsta och lurade i sitt äktenskap. Anledningen till att jag tar med deras  

berättelse är att jag tycker mig se den gå igen i Marianne Lundegård-Hagbergs författarskap och 

bild av äktenskapet och kärleken, såsom hon skildrar den i sina böcker. Jag tycker mig även se en 

motsatt svängning i hennes hållning gentemot föräldrarna mot den jag ovan beskrev att 

Benedictsson uppvisade; så länge Marianne Lundegård-Hagberg stod under sin faders 

förmyndarskap,  har hon en ton i breven till Ida som är närmast nedlåtande. Även i ett brev till sin 

bror Karl, som hon skrev till honom 1885 när han var borta från föräldrahemmet och allvarligt sjuk, 

framhåller hon att Evald berättat för henne men inte för Ida om hur svår sjukdomen är. ”Mamma vet 

ej att du är rigtigt sjuk, hon tror blott du är förkyld, och det är bäst det.”, skriver hon, och beskriver 

alltså redan som sextonåring att hon och fadern tillsammans undanhöll information för Ida.51 

Huruvida detta var ett sätt att försöka verka vuxen eller ingjuta respekt hos den fem år äldre brodern 

kan vi förstås spekulera i. Klart är dock att även Idas anteckningar från samma tid beskriver hur 

Evald fått dottern att lova att inte berätta saker för sin mor, vilket gör att hon blandas in i  

föräldrarnas konflikter och åtminstone enligt de utsagor jag har hittat verkar ha tagit faderns parti.  

49 I brev från Ida Lundegård till Justus och Karl Lundegård finns från år 1876 och framåt många skildringar av livet i  
först Landskrona och sedan Hörby. Här nämns personer och händelser, resor och läsupplevelser. Även om Ida 
beskriver sig själv som mycket ensam när barnen inte är hemma, redan i breven från tidigt 1880-tal, är det först i  
breven från 1890-talet som  skildringar av ensamhet, utfrysning, sjukdom och livet efter döden tar över. I ett brev 
daterat 1876 från Ida Lundegård till sonen Justus, som då är 16 år och befinner sig i Stockholm, beskrivs vardagen i  
en mening som: ”Jag kan inga nyheter berätta dig, ty här är allting sig likt, allt går sin wanliga jemna gång, och det 
är äfven det bästa.”, vilket inte ger sken av varken stort nöje eller missnöje. Ett exempel på hur hennes skildringar av 
livet förändrades till det sämre med tiden kan vi se i ett brev till Justus från 1897, det vill säga tjugo år senare, där 
Ida skriver att ”(...) det är rysligt hvad tiden springer fort, när man är gammal, den ena månaden efter den andra,  
ehuruväl jag lefver som i en öken nästan, ty mycket mycket sällan är jag borta, ty jag har ingen att gå till (…) och hit 
kommer ingen till mig.”. Brev från Ida Lundegård till Justus Lundegård, daterat 9 september 1876, Landskrona. 
Privat arkiv. Brev från Ida Lundegård till Justus Lundegård, daterat 18 december 1897, Hörby. Privat arkiv. 

50 Benedictsson, 1884, s.79 skriver att ”Ida Lundegård och jag anförtro våra bekymmer åt hvarandra: 'Hennes man 
frågar inte efter henne och min man bryr sig alldeles för mycket om mig.'”. Benedictsson, 1884, s. 131-133 
beskriver en förändrad attityd gentemot prästparet Lundegård, där hon förhåller sig mer kritiskt till hur Ida 
Lundegård ”underkasta sig” Evald. Denna kritiska hållning till Ida Lundegård återkommer i Benedictsson, 1884, s.  
219-220, där ett samtal med Evald Lundegård beskrivs, samt på s. 253-254. Här sympatiserar Benedictsson mer med 
Evald än med Ida, och beskriver den sistnämnda i ordalag som svartsjuk och inbilsk.  

51 Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Karl Lundegård, daterat 27 juni 1885, Hörby. Privat arkiv. 
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Under Idas sista levnadsår, när  Marianne gift sig och flyttat hemifrån för gott, verkar hon dock 

värna mycket om sin mamma. Ida beskriver i ett brev till Justus att hon varit och hälsat på Marianne 

Lundegård-Hagberg och Hjalmar i Stockholm, och att paret tagit väl hand om henne och tagit med 

henne såväl till Nationalmuseum, Humlegården, Vasateatern (där de såg Lycko-Pers resa av 

Strindberg), och Södra Teatern som på drosk- och spårvagnsfärder och en utflykt med 

restaurangbesök på Djurgården, trots sina båda mycket upptagna liv.52 I Marianne Lundegård-

Hagbergs egna brev från 1890-talets andra hälft berättar hon också med stor ömhet om sin mamma, 

och jag kan inte hitta några spår av den forna översittarattityden. Några brev till Evald från 

Marianne Lundegård-Hagberg har jag inte hittat, och breven från honom till dottern är alla skrivna 

under tidigt 1880-tal. I dem är det svårt att hitta någon annan röst än den strängt faderliga, som dock 

uppmuntrar henne mycket i studierna och framhåller deras vikt. Snarare än att ha avrått verkar han 

ha uppmanat dottern till självständighet och flitigt läsande. Skall man tro Idas brev till sina söner  

och deras respektive så var Evald enormt fäst vid sin dotter, som också var det enda barnet han inte 

verkar ha hamnat i konflikt med på grund av stridande åsikter. Detta intresserar mig, då Marianne 

Lundegård-Hagberg, att döma av temana i hennes böcker, tillhörde samma radikala politiska gren 

som sina bröder.53 Om frånvaron av kritik från fadern handlade om att hon var hans favoritbarn eller 

om han inte tog hennes åsikter på allvar på grund av att hon var kvinna har jag inte kunnat utröna. 

Av deras kommunikation finns allt för lite bevarad. Den typ av kärleksfulla känsloskildringar som 

Marianne Lundegård-Hagberg själv ger när hon skriver om sin mor kan jag dock inte återfinna 

rådande fadern. Ett exempel på hur olika hon beskrev föräldrarnas situation är i ett brev till Axels 

hustru Jeanie från 1897, i vilket hon medlidsamt berättar om Ida (”gumman”) och endast i 

förbigående nämner (”gubben”) Evalds mående: 

Från gumman hade jag bref för ett par dar se'n. Hon ha varit sjuk, stackars lilla gumman, och 
törs aldrig ut nu mera – så länge det är kallt. Men hon längtar därför mycket efter värmen och 
våren, som skall släppa henne lös igen från fångenskapen inomhus. Gubben har jag också haft 
bref från; han mår bra som alltid.

Varken Justus, Axel eller Karl verkar ha gått den väg som deras föräldrar hade stakat ut för dem. 

52 Brev från Ida Lundegård till Justus Lundegård, daterat 4 november 1896, Stockholm.
53 Både Axel och Karl Lundegård tillhörde en radikal, religions- och konventionskritisk gren som tog sig uttryck i 

litteratur- och tidningsvärlden. Axel Lundegård var under åren 1896-1897 redaktör för den radikala tidningen 
Vilden, som han startade, och Karl Lundegård var redaktör för ett antal olika lokaltidningar, samt medarbetare på  
Freds- och skiljedomsföreningens tidning Fredsvännen. Exakt förteckning över brödernas tidningsengagemang finns 
under Axel resp. Karl Lundegård i Sveriges periodiska litteratur på 
http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/index/3_S_542_590_L.htm. Axel Lundegård skrev även ett antal 
romaner, förteckning över dessa finns i Libris under Axel Lundegård. Justus Lundegård var konstnär, men vistades  
enligt brev mellan Ida och Justus och Benedictsson, 1982, i samma typ av intellektuella, kulturradikala kretsar som 
Axel. För exempel på de radikala teman som förekommer i Marianne Lundegård-Hagbergs romaner, se rubriken  
Romanernas tematik, s. 27. 
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Den förste blev ”artist”54, den andre radikal författare och den tredje tidningsredaktör. Ingen av dem 

stannade kvar och tog över prästyrket eller gården i Hörby. De verkar alla ha levt ganska 

kringflackande liv, rest mycket, kritiserat kristendomen, vistats i olika radikala kretsar och brutit  

med konservativa borgerliga konventioner. Karl var den ende av dem som fick barn och också den 

ende som gifte sig innan han fyllt 30. I breven till dem från deras föräldrar uttrycks oro och 

missnöje över att de inte klarar av sina studentexamina, gör av med alldeles för mycket (ofta av 

faderns) pengar och inte lever i enlighet med den Gud som Evald och Ida uppmanar dem att tro på 

och följa. Åtminstone Axel verkar i perioder ha varit förbjuden av Evald att över huvud taget sätta 

sin fot i Hörby, på grund av ovan nämnda orsaker. 

Marianne Lundegård-Hagberg

Förhållningssättet till den skrivande kvinnan

I läsningen av Marianne Lundegård-Hagbergs brev och romaner har jag letat efter uttryck för 

normer och konventioner, deras makt och ett eventuellt motstånd mot eller internalisering av dem.  

Både i breven och romanerna har denna typ av makt och motstånd främst kommit till uttryck i olika 

nära relationer, antingen de är beskrivna eller verkar mellan brevskrivare och -mottagare.  

Normernas makt syns även i det skrivande subjektets jaguppfattning, samt i vilken utsträckning och 

i vilka ordalag det beskriver andra i sin omgivning. Hur den normerande kvinnligheten såg ut i 

Marianne Lundegård-Hagbergs värld har jag, vilket jag nämnt i min inledning, i hög grad baserat på 

tidigare feministisk/genusvetenskaplig forskning. Enligt detta ideal skulle en kvinna gärna vara vek,  

blek, känslo-orienterad, inte lägga sig i politik, litteratur eller offentlighet, och ägna sig åt att ta  

hand om barn och hem.55 Det är delvis denna bild jag förhåller mig till i min analys, men jag vill 

även ge utrymme för att normer och diskurser kring vad som var begripligt, moraliskt riktigt och 

möjligt beteende kan ha skiftat mycket i mindre sociala kretsar. Även om det är troligt att Marianne 

Lundegård-Hagberg förhöll sig till en normerande kvinnlighet och klasstillhörighet så som den 

beskrivits i mycket tidigare forskning, vill jag inte påstå att alla andra uttryck var obegripliga eller  

omöjliga. 

Av det Marianne Lundegård-Hagberg själv skrev finns inte mycket bevarat, åtminstone inte på de 

platser där jag har sökt. Där finns inga dagböcker, inga utkast till romaner eller noveller, bara ett 

54 Justus Lundegårds huvudsakliga sysselsättning var konstnär, främst som tavelmålare. Han benämns som”artisten” 
och ”målaren” av både sig själv och familjen i breven dem emellan, samt i Benedictsson, 1982, på t ex s. 74 och 75. 

55 Heggestad, 1991, s. 40-55. Arping i Arping och Nordenstam (red.), 2005, s. 194, 198-199, Lindén, 2002, t ex s. 38-
39, 41. 
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fotografi, och av breven är endast mycket få skrivna efter att hon nått en någorlunda vuxen ålder. De 

två utgivna romanerna Svärmeri och Ungdomsdrömmar finns dock på Kungliga Biblioteket, och de 

åsikter som framförs i dem kan ge oss ledtrådar om det författande subjektets positionering. 

Ingenstans i det material jag har undersökt kan jag hitta några problematiska skildringar av 

Marianne Lundegård-Hagbergs roll som skribent och författare. Även om det var ett brott mot ett 

rådande borgerligt kvinnoideal att som kvinna vara arbetande författare och journalist vet vi att  

Marianne var uppvuxen med en mor som skrev, både privat dagbok och publicerad lyrik i 

Stockholms-Tidningen56 och med den erkända författaren Victoria Benedictsson som nära vän i 

familjen. Vi vet också att två av hennes tre äldre bröder hörde till litteratur- och tidningsvärlden.  

Hon var med andra ord del av en bildad och skrivande familj och verkar tidigt ha både studerat och 

rest, vilket givit henne möjlighet att skapa sig ett eget social nätverk i litterära kretsar. Det finns  

samtida skildringar som berättar om hur intelligenta och intellektuellt begåvade kvinnor försökt  

uppträda och bete sig som dummare, skörare och mer fåfänga än de egentligen var för att undvika 

avfemininisering,57 men i Mariannes fall verkar konflikten med jaget så som hon beskriver den i de 

tre brev jag har funnit snarast handla om det motsatta – att hon känner sig svagare och nervösare än 

vad hon vill vara, och har stora ansträngningar att upprätthålla en stark och positiv fasad mot 

yttervärlden: 

Jag ser frisk ut och har en förmåga att glömma och kasta ifrån mig så snart jag är ute i sällskap 
eller har någon hemma hos oss, ja, jag har verkligen uppöfvat min själfbehärskning på sista året. 
Ingen anar, hvad jag känner – och det kan ju också göra detsamma, det blir ju inte bättre för det 
– Men när mina allra svåraste dagar komma, då smyger jag mig vara i en krok och gråter, det 
lägger sig så förfärligt på lynnet också och nedsätter ens krafter och då – i de stunderna kan jag 
hungra som en utsvulten efter deltagande.58 

Hos Marianne finns inga spår av anpassning till en kvinnlighet som fokuserade på skönhet och 

skörhet. Hon beskriver sig förvisso, och beskrivs av sin mor, som sjuklig och nervös, men detta är 

inget som förklaras med eller legitimeras av att hon var kvinna. De ord som vanligen förknippats 

med 1800-talets borgerliga femininitet blir, när de beskriver Marianne, förknippade med det som är 

fel och problematiskt. Ord som tenderar att förknippas med ett dåtida maskulinitetsideal, såsom till  

exempel ”arbete” ”studier” och ”begåvning”, får dock stå för alla de positiva beskrivningarna som 

jag hittat av Marianne.59 Jag kan ingenstans i brev av, om eller till Marianne, återfinna något som 

56 Brev från Ida Lundegård till Justus Lundegård. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga Biblioteket. 
57 Lindén, 2002, s. 63-64.
58 Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 26 februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie  

Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket.
59 Evald uppmuntrar i sina brev till Marianne till förnuftiga studier, och kallar henne ”flitig” och ”arbetsam”. Ida 

beskriver Marianne som ”upptagen med sitt arbete” i ett brev till Justus 1896, men oroar sig för hennes ”nervositet” 
i ett brev till Jeanie från samma tid. Marianne Lundegård-Hagberg själv beskriver i brev till Jeanie och Justus sin 
”nervositet” som mycket svår att leva med, och något som måste döljas och medicineras. När hon resonerar kring 
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helst tal om barn eller moderlighet, något som under historiens gång och fortfarande i dag är starkt 

förknippat med en normerande kvinnlighet. Att Marianne inte hade några barn diskuteras över 

huvud taget inte i de källor jag har hittat. Faktum är dock att det av syskonen bara var Karl som fick 

barn, och innan deras födelse nämns inte barnafödande alls i de källor jag har hittat. I detta avseende 

görs alltså ingen skillnad mellan Marianne och hennes tre bröder. Huruvida detta hade att göra med 

hennes ofta beskrivna sjuklighet, eller helt enkelt inte ansågs som något märkvärdigt, vill jag inte  

uttala mig om. Att hon arbetade mycket och var upptagen med att skriva för tidningar, författa  

romaner och sköta affärer framgår dock, och jag vill därför inte utesluta att hennes barnlöshet var ett  

aktivt val som hon gjorde för att kunna fortsätta arbeta med sitt skrivande på heltid.60 På porträttet 

av Marianne (se titelsidan) kan vi se en självsäker, intelligent, något överlägsen person avbildad vid 

sitt skrivbord. Hakan är lyft, i handen syns en halvrökt cigarett, den lugna blicken är riktad ut 

genom fönstret och håret är uppsatt eller kanske till och med kortklippt. Detta kroppsspråk är 

ingenting som i vanliga fall förknippas med femininitet, framförallt inte femininitet i det borgerliga  

1800-talet. Snarare än bilden av kvinnan ser vi bilden av författaren, tänkaren, och vi kan anta att 

det var så Marianne själv ville avbildas. Hur människorna i Mariannes omgivning förhöll sig till 

hennes skrivande är svårt att säga någonting om. Marianne nämns nästan enbart i breven från Ida, 

vilket tyder på att hon från sina bröder och sin far främst bemöttes med tystnad, kanske till och med 

ignorans. Det är också endast från Ida som jag hittat några brev till en vuxen Marianne, vars texter 

börjat publiceras i Stockholms-Posten. I breven mellan de andra familjemedlemmarna är det bara  

Ida som nämner Marianne, vilket betyder att jag varken hittat någon kritik eller någon beröm av hur 

hon levde och verkade. Utifrån det lilla material jag har hittat som Marianne har skrivit och som 

handlar om henne själv, verkar hon dock ha varit bekväm med sina författarambitioner, sitt intresse 

för politik och affärer och i sitt intellektuella sociala nätverk.61 Det som plågade henne var hennes 

fysiska och psykiska ohälsa, som inga läkare hon var hos kunde kurera eller diagnosticerade mer 

exakt än som ”nervositet”. Jag har ägnat mycket tid åt att försöka förstå vad det var hon led av, om 

det var enbart psykosomatiska åkommor beroende på hög stress och vantrivsel (något hon och Ida 

det politiska läget, konflikter i tidningsvärlden i Stockholm eller tidningen Vildens affärer i brev till Jeanie finns det 
dock inget problematiserande med i skildringarna; de visar inga tecken på att Marianne själv skulle upplevt det som 
opassande eller uppseendeväckande att hon intresserade sig för dessa ämnen. Brev från Evald Lundegård till  
Marianne Lundegård-Hagberg, daterat 10 oktober 1881, Hörby. Privat arkiv. Brev från Ida Lundegård till Justus 
Lundegård, daterat 4 november 1896, Stockholm. Privat arkiv. Brev från Ida Lundegård till Jeanie Lundegård. Axel 
och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga Biblioteket. Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård,  
daterat 26 februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket. Brev från Marianne 
Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 13 februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv,  
Kungliga biblioteket. Brev från Sofie Marianne Lundegård-Hagberg till Justus Lundegård, daterat 12 oktober 1898, 
Stockholm. Privat arkiv. Se äv.beskrivningen av Marianne Lundegård-Hagbergs dödsannons, s. 25.

60 Brev från Ida Lundegård till Justus Lundegård, daterat 4 november 1896, Stockholm.
61 Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 26 februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie  

Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket. Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 13 
februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket.
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beskriver att hon led av)62, eller om hon kan ha haft någon fysisk åkomma vars art dåtidens läkare 

inte kunde eller ville bestämma. Det enda vi vet är att denna ohälsa år 1900 tog hennes liv, innan 

hennes 31:a födelsedag som skulle inträffat den tionde december samma år och endast två år efter 

Idas död.63 I ett brev till Jeanie från 1897 skriver Marianne uttryckligen att hon vill dö, så mycket 

plågar det henne att vara sjuk. 

Det är så tröstlöst att tänka på att få lida såhär mycket alltid – det är ofta jag önskar jag fick gå 
bort från alltihop – jag kan inte uthärda detta genom ett helt lif.64

I dödsannonsen, som är odaterad, står följande:

Sofi Marianne Hagberg. 
I tisdags afled härstädes af svårt hjertlidande fru Sofi Marianne Hagberg, född Lundegård, 

endast 30 år gammal. 
Fru H., som varit verksam i hufvudstadspressen, särskildt i Stockholmstidningen, var en 

begåfvad och varmhjertad kvinna och i lyckligt äktenskap förenad med ingeniör Hjalmar 
Hagberg.

Den aflidna sörjes närmast af sin make, fader, svärmor och syskon samt slägt och många 
vänner.65

Annonsen är intressant inte bara för att den bekräftar vissa praktiska upplysningar, såsom Mariannes 

ålder eller att hon inte hade några egna barn (i så fall skulle dessa förmodligen nämnts bland de 

sörjande), utan kanske främst på grund av hur den beskriver Marianne. Dödsorsaken sägs här vara 

”hjertlidande” - en åkomma som kan kopplas till både fysiskt och psykiskt mående. Även om det 

inte finns något som direkt tyder på det, vill jag inte utesluta möjligheten att Marianne begick  

självmord. Detta eftersom något som genomsyrar breven jag hittat, både till och från henne, är 

beskrivningen av Marianne som nervös, stressad och ensam (det vill säga, en upplevd ensamhet 

som var närvarande trots hennes många vänner).66 Om den bakomliggande orsaken till Marianne 

Lundegård-Hagbergs psykiska ohälsa var fysisk sjukdom, eller om de fysiska åkommorna var 

psykosomatiska verkningar på depression och stress har jag funnit mycket svårt att avgöra. Den 

uppnådda åldern 30 år beskrivs som ”endast 30 år” (min kursiv), vilket låter påskina att hon dog i 

förtid. I annonsen nämns Mariannes skrivande, inte som författare men som verksam i pressen, 

något som ger oss en fingervisning om att detta var en viktig del av hennes liv och person. Det är 

62 Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 26 februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie  
Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket. Brev från Ida Lundegård till Justus Lundegård, daterat 4 november 1896, 
Stockholm. Brev från Ida Lundegård till Jeanie Lundegård. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga Biblioteket.  

63 Idas död omnämns i flera brev, och datumet för dess inträffande bekräftas i släktforskningsbrevet till Hildur 
Carlstedt. Brev från Komminister Boström till Fru Hildur Carlstedt, daterat 10 april 1929, Hörby. Privat arkiv. 

64 Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 26 februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie  
Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket.

65 Dödsannons, urklippt ur okänd tidning. Odaterad. Privat arkiv. 
66 Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 26 februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie  

Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket.  Brev från Sofie Marianne Lundegård-Hagberg till Justus Lundegård, 
daterat 12 oktober 1898, Stockholm. Privat arkiv.
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intressant att just hennes roll som tidningsskribent lyfts fram, och inte den som romanförfattare. 

Borde inte det sistnämnda varit mer överensstämmande med vad som var respektabelt för en kvinna 

i hennes position att ägna sig åt? Om kvinnors författande av romantiska böcker var ganska allmänt 

accepterat, verkar tidningsvärlden fortfarande haft en tydligt manlig könsmärkning.67 I övrigt 

beskrivs Marianne som ”begåfvad och varmhjertad”, det första ett ord som, om vi ska tro de 

skildringar jag hittat av ett dåtida borgerligt kvinnoideal, inte i första hand förknippades med 

kvinnor.68 Att hon också beskrivs som varmhjärtad kan ses som ett sätt att förse henne med en enligt 

detta ideal typiskt ”kvinnlig” egenskap, och för att ytterligare påskina hennes könstillhörighet 

kommer därefter ordet ”kvinna” (inte till exempel ”person” eller ”människa”, vilket hade gjort hela  

skildringen mer neutral då de två egenskapsorden skulle kunna ses som förknippade med varsin av 

de två möjliga könskategorierna).69 Äktenskapet med Hjalmar beskrivs uttryckligen som ”lyckligt”, 

vilket i och för sig kan betyda att det var ett frivilligt, på en romantisk kärlek grundat äktenskap; jag 

vill dock akta mig för att dra några slutsatser om detta utifrån just Mariannes dödsannons, eftersom 

det mycket väl kan ha varit Hjalmar själv som dikterat den. Jag menar dock att beskrivningen 

påvisar att det var av vikt att äktenskapet var just lyckligt. Oavsett hur det verkligen förhöll sig med 

den saken, vill dödsannonsen framhäva att Marianne var gift i enlighet med det nya, moderna 

kärleksideal som hon själv så ivrigt propagerade för.70 Slutligen talar annonsen om för oss att 

Marianne inte enbart sörjdes av sin familj och släkt, utan även av ”många vänner” (min kursiv), ett 

ordval som också det är av värde för vår bild av hennes liv. Hon hörde inte bara till en liten privat 

sfär eller till hemmet, utan till större, sociala kretsar, vilket författaren till dödsannonsen ansåg var i  

sin ordning att nämna. Jag menar att dödsannonsen är intressant, därför att den genom språk och 

personskildring ger oss en bild av Marianne som inte nedvärderar eller förringar hennes sociala och 

intellektuella förmåga. Den beskriver henne som en  omtyckt skribent med stor vänkrets, inte som 

en sjuklig, ömkansvärd eller svag person. Detta trots att sjuklighet och vekhet var förmågor som i 

högre grad förknippades med den borgerliga 1800-talskvinnan än intellekt och journalistik. Vem det 

än var som författade annonsen verkar den ha respekterat och värderat både Mariannes skrivande 

och socialiserande högt. 

67 Ney, 2011.
68 Heggestad, 1991, s. 40-55. Arping i Arping och Nordenstam (red.), 2005, s. 194, 198-199, Lindén, 2002, t ex s. 38-

39, 41. 
69 Dalerup i Arping och Nordenstam (red), 2010, s. 21-28. 
70 Ett genomgående tema i båda Marianne Lundegård-Hagbergs romaner, Svärmerier och Ungdomsdrömmar, är 

strävan efter ett kärleksförhållande mellan man och kvinna som bygger på fri kärlek och vilja. Detta tema är det som 
driver handlingen i båda romanerna, och exempel på ett propagerande för denna typ av kärlek är ett citat som ”De  
voro båda ense om att kärleken skulle vara någonting fritt mellan fria varelser, som ej af något slags fruktan eller  
dylikt behöfde några bindande ord förrän den dag, då de inför världen för alltid skulle få äga varandra.” ur Svärmeri, 
Lundegård-Hagberg, 1895, s. 25. 
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Av Mariannes bidrag som tidningsskribent har jag inte hittat några rester, trots idogt sökande i olika 

arkiv. Först sent i mitt arbete med uppsatsen, när jag letade igenom några brev skrivna av Ida som 

jag tidigare funnit vara ointressanta, fann jag i en mening information om Mariannes arbete i  

Stockholms-Tidningen. Eftersom detta var i slutskedet av mitt arbete hann jag aldrig följa upp dessa 

hänvisningar, och jag har alltså ingen vetskap om hennes eventuella journalistiska bana annat än det 

som nämns dödsannonsen och följande mening i Idas brev: 

(...) men de äro ju mycket upptagna med sitt arbete å ömse håll, ty inte nog med att Marianne 
skrifver sin spalt för Stockholms Tidningen hvar wecka, men nu håller hon också på att skrifva 
en Nowell eller Roman och så är hon utsedd till prisdomare af Tidningens täflings skrifter och 
har derför haft en massa Noveller att läsa igenom och detta gör att det är just inte så mycket man 
får sällskapa med henne, ty hennes tid är upptagen.71

Att utifrån dessa källor anta att Marianne var verksam i Stockholms-Tidningen mer än bara genom 

att hennes båda romaner gick som följetonger där är rimligt. Vilken ”Nowell eller Roman” som Ida 

syftar på vet vi inte, men det kan knappast vara någon av hennes två förlagsutgivna och till 

eftervärlden bevarade romaner, eftersom dessa gavs ut 1895 respektive 1896, och det citerade 

brevet är daterat november 1896. Om jag hade läst detta brev tidigare i min undersökning hade jag 

förstås letat igenom Stockholms-Tidningens arkiv efter både Mariannes veckoliga spalt och 

eventuell novell- eller romanföljetong från 1897 eller senare. Båda hennes utgivna romaner gick 

nämligen först som följetonger i Stockholms-Tidningen. Jag har sökt igenom tidningens 

internetbaserade arkiv, vari alla publicerade romanförfattares namn listas, och där förekommer 

Marianne Lundegård bara i anslutning till publiceringen av Svärmeri och Ungdomsdrömmar.72 

Förteckningen är dock över de romaner som publicerats i tidningen, och möjligheten att det skulle 

ha tryckts noveller av Marianne som inte finns med i listan, alternativt att enbart de på förlag tryckta 

romanerna listas, existerar därför. För få en bild av hur vanligt förekommande det var att kvinnors 

romaner publicerades i Stockholms-Tidningen räknade jag mans- respektive kvinnonamnen i den 

förteckning som fanns i tidningens digitala arkiv. Könsfördelningen hos de publicerade författarna 

som listats kring åren då Mariannes romaner gick att läsa i Stockholms-Tidningen är mycket jämn, 

åtminstone om man räknar de författare vilkas riktiga namn finns angivna. Flera pseudonymer 

förekommer dock, och även om en del av dem också följs av personen bakoms namn, är det vissa 

av dem som rätt och slätt följs av ”(pseud.)”. Vilka som döljs bakom dessa namn är okänt, och den 

faktiska fördelningen av kön hos författarna vet vi alltså inte. Vad anbelangar Marianne Lundegård 

själv publicerade hon sina båda romaner under pseudonymen Af Vess då de trycktes i Stockholms-

Tidningen. Den inbundna upplagan av Svärmeri som finns på Kungliga Biblioteket och är tryckt 

71 Brev från Ida Lundegård till Justus Lundegård, daterat 4 november 1896, Stockholm.
72 Stockholms-Tidningens arkiv, Nationell Arkivdatabas.  
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1901, alltså efter Marianne Lundegårds död, är dock utgiven under hennes riktiga namn: Marianne 

Lundegård-Hagberg. Om det var hon själv eller någon annan som stod bakom denna utgivning har 

jag inte kunnat utröna, och jag kan alltså heller inte uttala mig om huruvida publiceringen under  

eget namn var hennes eget beslut eller något som efterlevande tyckte var lämpligt. Att både 

Svärmeri och Ungdomsdrömmar gavs ut på förlag efter att de gått att följa i Stockholms-Tidningen 

tyder på att det fanns en marknad för dem, och Marianne torde alltså ha haft en läsekrets. Att 

skrivandet var något hon såg som arbete styrks av Idas benämning i ovan citerade brev, där hon i 

samma mening benämner både Hjalmars och Mariannes sysselsättningar som ”arbete”. I denna 

mening finns inget uttryck för nedvärdering eller förminskning av det som Marianne gör, jämfört 

med det hennes make uträttar. Det är däremot inte troligt att motivet bakom Mariannes skrivande 

var ett behov av att tjäna pengar, eftersom hon av allt att döma var försörjd av sin far tills dess att  

hon gifte sig med civilingenjör Hjalmar Hagberg, son till en professor i Uppsala och en grevinna, 

vars ekonomiska status förmodligen var säkrad.73 

Romanernas tematik

Marianne Lundegård-Hagbergs två förlagsutgivna romaner finns inte med i några av de 

förteckningar över utgivna böcker som jag har hittat, varken dåtida eller samtida.74 Jag har letat efter 

tecken på hur romanerna mottogs av sin samtid, men det enda jag fått reda på är att den första av 

dem, Svärmeri, vann den liberala och socialreformistiska Stockholms-Tidningens romanpristävling 

för år 1895. Hur man bar sig åt för att delta i tävlingen och vilken konkurrensen var, vet jag dock 

inte. Det faktum att Stockholms-Tidningen under denna tid var Nordens största tidning talar dock 

för att det inte var en tävling av inte helt obetydlig rang. Vilka författare som fått medverka i  

litteraturhistorien har ju dock inte styrts av hur många läsare de haft eller hur populära de varit  

bland gemene man, så mycket som av deras ideologiska tillhörighet och vilket estetiskt värde deras 

böcker har tillmätts. Min uppfattning om Marianne Lundegård-Hagbergs romaner är att de inte 

räcker så långt med den litterära kanons estetiska linjal mätt, utan att värdet främst ligger i deras  

73 Informationen om Hjalmar Hagbergs yrkesbefattning och sociala bakgrund nämns i vissa av breven mellan 
medlemmarna av den Lundegårdska familjen, och bekräftas av hans och Marianne Lundegård-Hagbergs  
bröllopsannons, som lyder ”Norra Skåne 21 juni 1894, lördag. Bröllop. I lördags sammanvigdes i Hörby k:a i Skåne 
fröken Marianne Sofie Lundegård, dotter till kyrkoherden derstädes J.C.E Åkesson Lundegård och hans maka, född 
Hallberg samt ingengör Hjalmar Hagberg son till framlidne prof. Hagberg i Uppsala och hans efterlevande maka,  
född grevinna von Scwerin. Vigseln förrättades av brudens fader.” Marianne Lundegård-Hagberg och Hjalmar  
Hagbergs bröllopsannons, Kungliga bibliotekets arkiv för digitaliserad svensk dagspress, hittas under sökordet 
”Lundegård”. 

74 Jag har sökt i diverse olika databaser och verk, bland annat Svenskt biografiskt lexikon, Nationalencyklopedien, 
Wikipedia (vilket inte är en pålitlig källa att referera till, men ändå är intressant att söka i just för att se vilka personer 
som genererar något resultat över huvud taget), Svenskt författarlexikon och letat i bibliografin Kvinnliga författare 
1893-1899 efter Marianne Lundegård-Hagberg. Jag har även gjort sökningar i Uppsalas, Stockholms och Lunds 
universitetsbibliotek.
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politiska och utopiska skildringar av mänskliga relationer. Om vi ska tro Anna Williams artikel i  

Genusvetenskapliga Litteraturanalyser har en förutsättning för texters inträdande i den litterära 

kanon varit att de saknat en fundamental eller undergrävande kritik av det ideologiska 

förhållningssätt som styr kanonbildningen i sig.75 Att Marianne Lundegård-Hagbergs texter inte 

bifogats i denna kanon är i så fall inte så konstigt. Detta skulle också kunna förklara varför hennes 

andra roman, Ungdomsdrömmar, är mindre radikal i sin skildring, främst av de olika karaktärernas 

genusuttryck. Att släta ut kritiken kan ha varit ett sätt att ge verken större erkännande och spridning. 

Problemet med detta skrivgrepp tycker jag är att romanernas värde främst ligger i deras politisk-

filosofiska skildring av kvinnoöden och makt i relationer. När detta tonas ned genom att till exempel  

låta en av de kvinnliga huvudkaraktärerna insjukna och dö efter att hon blivit utomäktenskapligt  

gravid med en man hon älskar men på grund av sin låga sociala status inte kan gifta sig med, tappar 

historien sin politiska slagkraft, den slagkraft som på ett imponerande vis bär hela den första 

romanen. Att som politisk författare avpolitisera sina verk utan att för den skull förse dem med den 

typ av estetik som inom litteraturhistorien klassats som god kvalitet leder till att de hamnar mitt  

emellan två fält och inte är helt och hållet hemma i något av dem. Att anledningen till Marianne  

Lundegård-Hagbergs mildare framtoning i sin andra roman berodde på att hon ville nå ett större 

erkännande än som emancipatorisk kvinnoförfattare kan jag inte grunda i andra fakta än den tydliga 

maskeringen av de diskursförskjutande dragen i Ungdomsdrömmar och det faktum att den litterära 

kanon letade efter en annan typ av verk än hennes första roman, Svärmeri.

Oavsett hur det förhöll sig med Marianne Lundegård-Hagbergs betydligt mindre radikala 

framtoning i sitt andra än sitt första romanverk, bär de båda på politisk-filosofiska drag. Dessa drag 

är av en typ som främst florerade i litteraturen, och inte i politiska rum som till exempel den 

liberalfilosofiska politiska traditionen.76 Fokus låg på kultursamhällets organisering av kärlek, 

relationer, sexualitet och makt snarare än på arbete och lagliga rättigheter. De förhåller sig därmed 

till en litterär feministisk tanketradition, mot vilken de kan göras begripliga som mer än bara 

oskyldiga eller isolerade skildringar av kärlek. I romanerna är huvudpersonerna och -aktörerna 

kvinnor. Kvinnor vars lycka och olycka är beroende på i vilken mån de lyckas organisera sina liv i 

enlighet med vad de själva vill och känner. De kvinnor som misslyckas med att agera efter egen 

vilja, på grund av klass eller kön, blir sjuka och olyckliga. Deras fysiska hälsa påverkas explicit av 

om de följer sina hjärtan eller fortsätter acceptera ett liv som de själva inte har valt, och en av  

huvudkaraktärerna i Ungdomsdrömmar dör alltså av den sjukdom som drabbar henne i olyckan att 

75 Williams i Arping och Nordenstam (red.), 2010, s. 34.
76 Lindén, 2002, s. 68.
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bli bortgift med en man hon inte älskar, och berövad det barn hon fått med den man som hon 

egentligen vill ha. De kvinnor som däremot lyckas leva i enlighet med sin egen vilja, en vilja som 

genomgående är avhängig vem de vill dela sina liv med, blir friska, starka och lyckliga, även om 

vägen dit ofta är lång och svår och inkluderar skilsmässa, trotsande av äldre generationer och 

ekonomisk makt och egendom.77 Om vi ska försöka ställa dessa böcker i kontext till någon sorts 

övergripande borgerlig diskurs i Marianne Lundegård-Hagbergs samtid kan vi konstatera att den typ 

av ny, fri, innerlig kärlek fri från konvenansäktenskapets tvång var något som låg i tiden.78 Idealet 

var fortfarande att man skulle vara gift, men idealet för detta äktenskap kom i 1800-talets  

framväxande borgarklass att bygga på idén om den romantiska kärleken. Även om det kan ha varit 

radikalt att romanernas huvudaktörer var starka kvinnor som följde sina hjärtan, så var själva tanken 

om att följa sitt hjärta något som låg rätt i tiden. Dock frodades denna typ av kärleksideal just i  

litteraturen, inte på internatskolor eller i den borgerliga uppfostran som vi kan anta att Marianne 

Lundegård-Hagberg hade fått under uppväxten.79 Det skall också nämnas att detta romantiska 

kärleksideal byggde på mäns och kvinnors absoluta olikhet och förmåga att, avhängigt denna, 

komplettera varandra. Av dessa tankar hittar jag inga spår i Mariannes romaner, åtminstone inte i  

Svärmeri. I hennes romaner är de ”goda” karaktärerna, med vilka läsaren väntas sympatisera, 

intelligenta, veka, försiktiga och känslostyrda, oavsett om de är kvinnor eller män. Även om kärlek 

var ett tema som var tillåtet för kvinnliga romanförfattare att skriva om, framgår det både i  

Marianne Lundegård-Hagbergs brev och böcker att diskussionen kring kärlek och relationer 

innehåller en ständigt pågående kritik av och förhandling kring makt, och sociala och kulturella 

ojämlikheter kopplade till såväl kön, klass, ekonomiska tillgångar och ålder.80 Om böckerna 

passerade som någon form av oskyldig kvinnolitteratur, och därför inte rönte någon uppmärksamhet 

som dokumenterats och bevaras till eftervärlden, vet vi inte. Kanske levde också Marianne själv 

förhållandevis enligt den sociala kodex som var lämplig för en kvinna i hennes position. Hur det än 

förhöll sig med detta finns det i hennes texter insmuget en skarp kritik mot den hårda och instängda 

77 Lundegård-Hagberg, 1895, 1896.
78 Lindén, 2002, s. 79.
79 Lindén, 2002, s. 80.
80 Dessa teman visas i kritik av äldre generationers makt över sina barns liv, hur ekonomiska tillgångar får styra hur 

relationer, som enligt författaren borde bygga på känslor, organiseras. Konventioner kring arv, moral, status 
beroende av namn och släkttillhörighet, kön och social bakgrund kritiseras också. Ett exempel på kritik riktad mot 
ojämlikheten mellan män och kvinnor är citatet: "Ja, jag vill inte disputera med mamma i denna sak; det vore som 
att gå in en evig cirkelgång utan något slut . . . Förstår det inte . . . Nej, det är sannt! Jag förstår inte, hvarför rätt och 
orätt få så olika betydelse, då det gäller en kvinna, och då det gäller en, man. Hvarför det, som anses som ett  
ofärlåtligt fel af den ena, endast blir en lätt förseelse hos den andre. Jag förstår inte, hvarför en handling, som kastar  
en mörk skugga öfver ett helt lif, då den begås af en kvinna, endast förbigås med en liten öfverseende axelryckning  
eller gräfves ned i tystnad, då det gäller en man. Hvarför allt är anlagdt på att framhålla en kvinnas plikter – hvad en  
kvinna bör – hvad som strider mot hennes kvinnlighet etc. etc. i oändlighet. Det finns ingenting, som strider mot 
manlighet mera än det: att vara riktigt god och snäll och förstående mot en kvinna samt föra ett exemplariskt lif . . .  
Usch då, jag skulle kunna hata lagar, konvenans . . . och hvad det nu heter allt, bara för den genomgående,  
konsekventa orättvisa, som i detta fall satt sin prägel därpå.", ur Svärmerier, Lundegård-Hagberg, 1895. 
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rollen att ”vara kvinna”, tillsammans med utopiska skildringar av en fri, romantisk och jämlik 

relation mellan man och kvinna. Det framgår också i både Svärmeri och Ungdomsdrömmar att 

kvinnor själva kan bidra till att upprätthålla maktsystemet, antingen för att de själva lurats därav  

eller av rädsla för att ”göra fel”. I Svärmeri skildras också en ung flickas kärlek till en några år äldre 

kvinna – en historia som sedan helt raderas ur handlingen för att ge plats åt relationen mellan den 

äldre kvinnan och den man hon är förälskad i. Huruvida denna bikaraktärs svärmeri81 kan ses som 

en skildring av samkönad kärlek eller inte vore intressant att undersöka noggrannare, men på grund 

av utrymmes- och tidsskäl har jag inte kunnat gå närmare in på det i arbetet med denna uppsats. 

Enligt Claudia Lindéns resonemang kring feministisk historia har litteraturen spelat en avgörande 

roll i dess utveckling. Jag har därför försökt hitta antydningar om vad Marianne Lundegård-

Hagberg själv läste. I båda hennes brev till Jeanie avhandlar hon politik och flera av de händelser 

som betraktades som uppseendeväckande och skandalösa. I dessa resonemang framgår att hon var 

väl insatt i tidningsvärlden och dess olika skribenter, och läste dessa noggrant. Hon nämner dock 

ingenting om romaner eller annan litteratur. Den enda antydningen vi har om hennes läsande av 

dylika texter är i ovan citerade brev av Ida, där det nämns att hon är domare i Stockholms-

Tidningens romanpristävlan och därför har fullt upp med att läsa inkommande bidrag. Att hon 

utsetts till domare i denna tävling, tillsammans med de för tiden så typiska litterära teman som 

förekommer i hennes egna romaner82, vill jag påstå talar för att hon var en van läsare även av annat 

än tidningar. Tyvärr har jag inte kunnat hitta några mer specifika hänvisningar till vad hon läste än 

så. Böcker och läsning är dock något som nämns både i henne och Idas brev, där den sistnämnda till 

exempel berättar att hon läst Axel Lundegårds och Victoria Benedictssons verk.83 På sidan 47 i 

Svärmeri nämns kvinnors läsning som något som sätter griller i huvudet på dem gällande deras 

rättigheter och roller. 

Nej, inte tycker jag det, inte. Men fruntimmer tål ej mycket i den vägen nu för tiden – litteratur 
och tidningar och allt sådant där ha gjort det, och en skilsmässa medför just ej så stor skandal i 
våra dagar. Det är helt annat än förr.84

Passagen utmålar förvisso detta som någonting negativt, men jag vill mena att det ändå framgår att  

avsikten bakom att det nämns ändå är att lyfta fram läsning som något som öppnar för nya möjliga 

81 Att den kvinnliga bikaraktärens uppvaktning av den kvinnliga huvudkaraktären i romanen Svärmeri benämns som 
svärmeri är intressant, eftersom detta också är det ord som beskriver den kärleksaffär som pågår mellan den  
kvinnliga huvudkaraktären och den man som hon senare gifter sig med. Detta är ju också det ord som fått namnge 
hela romanen. Lundegård-Hagberg, 1895. 

82 Lindén, 2002, s. 37.
83 Brev från Ida Lundegård till Jeanie Lundegård. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket. 
84 Lundegård-Hagberg, 1895, s. 67.
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sätt att se världen på. Detta mot bakgrund av romanens övriga handling, och det faktum att den här 

typen av skildringar av kvinnors läsning förekom i annan feministisk 1800-talslitteratur, som 

passagen mycket väl kan parafrasera på då den ju explicit handlar om vad kvinnor lär sig av att läsa 

emancipatorisk litteratur.85 

Socialt nätverk och status

Om Mariannes relationer med sina bröder i vuxen ålder finns det ganska lite omskrivet och bevarat. 

I breven hon skrivit till Jeanie 1897 verkar hon och Hjalmar umgås med Axel och Jeanie på fritiden, 

och vänskapen med Jeanie beskrivs som viktig och stark.86 Så omnämns den även i ett brev från Ida 

till Jeanie från samma år.87 Endast ett år senare beskrivs dock i brevet till Justus om Idas död att 

relationen till både Axel och Jeanie försämrats avsevärt.

Nej, Axel är sig icke lik. Om du såg honom nu häruppe i hvardagsslag skulle du märka det 
genast. Han ser allt numera genom Jeanies ögon, och hon bryr sig icke om oss. Sådan han varit 
mot mig nu under denna svåra tid, skall jag aldrig glömma. Jag har så tydligt insett – och Hj. 
med – att han inte har ett uns av känsla kvar för mig, och ändå vet jag mig icke på något sätt ha 
förverkat hans broderskärlek. Det känns hårdt, må du tro, gent emot en bror, som man egnat så 
mycket kärlek. Men man är ju blodt kommen till för att renas och soflas [?] genom sorg och 
lidande.  
Karl sade att han märkte så tydligt på allt, att Jeanie var så afvundsjuk på mig – mig – sjuka 
usling, som aldrig kommer utom dörren knappt. Jag kan inte fatta det. Kan du förstå, hur hon kan 
vara afvundsjuk på mig. 
Jag är dock glad, ty fast jag vet, de inte hålla af mig ett grand, känner jag ingen bitterhet mot 
någon af dem. Sorgen efter min älskade mor har badat mycket slagg af min själ, som jag hoppas 
aldrig ska komma dit mer.88 

I detta brev beskriver Marianne i stället Justus som saknad och oumbärlig för både henne och 

Hjalmar, och hon berättar saker om både sin egen hälsa och om sina relationer i förtroende. Tonen 

är dock ansträngd och onaturlig, vädjande om uppmärksamhet och medhåll. Marianne försäkrar 

Justus om att han alltid har ett hem hos henne och Hjalmar närhelst han behöver det, men brevet 

inger ändå känslan av att det är Marianne och Hjalmar som behöver Justus och känner sig övergivna 

av både Jeanie och Axel. Relationen med Karl beskrivs här endast i förbigående och där finns inga 

tydliga spår av konflikter. Karl var dock på grund av sitt arbete på Sundsvalls Tidning vid den här 

tiden bunden till orten Sundsvall89, vilket kan förklara att det är till Justus som Marianne skriver när 

85 Lindén, 2002, s. 47 tar upp den här typen av hänvisningar till läsning som någonting som kan ge kvinnor idéer som 
står i strid med konventionen och göra att de får ”drömmar och visioner om ett annat liv”.

86 Detta till exempel i meningen ”Ja, jag vet du förstår mig, icke de där tomma orden och fraserna utan sann 
medkänsla.” Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 26 februari 1897, Stockholm.  
Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket. Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie 
Lundegård, daterat 13 februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket.

87 Brev från Ida Lundegård till Jeanie Lundegård. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket.
88 Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Justus Lundegård, daterat 12 oktober 1898, Stockholm. Privat arkiv.
89 Sveriges periodiska litteratur, http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/3/3_1181.htm 
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hon önskar besök och sällskap. Justus var vid den här tiden fortfarande ogift och verkar av allt att 

döma ha rest och flyttat mycket, och ofta haft ont om pengar90. Kanske är det ändå om relationen 

mellan Marianne Lundegård-Hagberg och hennes far Evald som vi vet allra minst. Evald är den 

enda familjemedlemmen till vilken det inte finns några brev från Marianne bevarade och de fyra 

brev som finns bevarade från honom till henne är alla skrivna mellan det att hon var tolv och fjorton 

år.91 Det enda vi vet om deras vuxenrelation är således det som nämns om den i brev mellan andra 

än dem själva. Detta förekommer i brev från Marianne till Jeanie och från Ida till sönerna.92 Utifrån 

dessa blir bilden dock komplex, eftersom Evald beskrivs leva upp som aldrig annars när Marianne 

kommer hem, medan Marianne verkar i det närmaste ointresserad både av honom och av livet i 

Hörby. Om det trots som Marianne verkar har uppvisat gentemot Ida i tonåren också förekom 

gentemot Evald, och var ett uppror mot föräldrarna i egenskap av just föräldrar, eller om hon lydde 

de krav och förmaningar som förekommer i faderns brev till henne, har jag inte hittat någon 

information om. I ungdomsbreven till sina bröder och sin mor håller Marianne Lundegård-Hagberg 

en käck, ibland humoristisk, och självständig ton, och det hade varit intressant att veta om denna ton 

förändrades i breven till Evald. Huruvida Marianne förhöll sig upproriskt eller undergivet till sin far 

vet vi alltså ingenting explicit om. Min tro är dock att ett rent trotsande beteende hade gjort att  

faderns relation till henne inte varit så god som den beskrivs i de källor jag hittat. Om Mariannes 

äktenskap med Hjalmar Hagberg var arrangerat, byggde på kärlek eller både och, framgår heller 

inte av de texter jag funnit. Hjalmars sociala och ekonomiska status tillsammans med det faktum att  

det var Evald som vigde honom och Marianne tyder dock på att det var ett äktenskap som Evald 

stöttade.93 Det finns antydningar om olycklig kärlek i Marianne Lundegård-Hagbergs brev till 

Jeanie, som slår an samma berättarton som romanernas skildring av dylik, men dessa antydningar är 

mycket diffusa och flyktiga, och vad de syftar på mer exakt går inte att säga utifrån de brev jag 

hittat. Om Marianne levde som hennes böcker lärde, eller om faderns uppskattning var något hon 

vann genom att följa hans vilja och gå emot sin egen är inte lätt att säga någonting om. Däremot 

finns det likheter mellan hur hon beskriver sin egen ohälsa och den som drabbar hennes kvinnliga 

romankaraktärer då de inte lever i enlighet med sin egen vilja. Att direkt förklara Mariannes 

sjukdom och faktiska död med olycklig kärlek är nog väl dramatiskt, men att jag tror att vi i dag 

90 Detta framgår i de flesta brev som på något vis berör Justus Lundegård. Exempelvis i brevet från Marianne 
Lundegård-Hagberg till Justus Lundegård, daterat 12 oktober 1898, Stockholm. Privat arkiv.

91 Brev från Evald Lundegård till Marianne Lundegård-Hagberg, daterade 10 oktober 1881, 15 september 1883, 6  
mars1884, 28 mars 1884. Privat arkiv. 

92 Brev från Ida Lundegård till Justus Lundegård. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket. Brev från 
Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 26 februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie  
Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket.

93 Exempelvis det faktum att det var Evald Lundegård som vigde Marianne och Hjalmar tyder på att han inte motsatte 
sig deras äktenskap. Marianne Lundegård-Hagberg och Hjalmar Hagbergs bröllopsannons, Kungliga bibliotekets arkiv  
för digitaliserad svensk dagspress, hittas under sökordet ”Lundegård”. 
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skulle tolka det hon beskriver som och stress- och missnöjesrelaterad depression.

Hur Marianne Lundegård-Hagbergs utbildning ser ut har varit svårt men intressant att försöka 

kartlägga. Redan ett år efter flytten till Hörby finns det brev som tyder på att hon inte bor hemma, 

utan är på annan ort och studerar. Då var Marianne bara tolv år gammal. Hur mycket hon bodde 

hemma från det fram till att hon gifte sig vid 25 års ålder är svårt att utröna, informationen om detta  

är alltför fragmentarisk. Hon verkar dock ha fått resa ensam och hälsa på vänner i Landskrona redan 

som trettonåring, och berättar glatt i ett brev till Ida om hur hon avrest från skolan och själv tagit sig  

från stationen i Landskrona hem till familjen hon skulle besöka. Det finns också samtida 

brevutsagor som handlar om hur dessa Landskronavänner kommer till Hörby och hälsar på, vilket 

tyder på att hon bodde hos föräldrarna åtminstone under somrarna de år då hon studerade. I ett brev 

från 1884 råder dock Evald Marianne att inte komma hem över sommaren, utan i stället bo hos en 

släkting, vilket han motiverar med att det gått flera svåra sjukdomar i Hörby som han inte vill att  

Marianne skall riskera att bli smittad av. Om detta var ett svepskäl eller Evalds egentliga avsikt är  

svårt att utröna av brevet, som är samtida med vad som verkar ha varit en av de större kriserna i 

hans och Idas äktenskap. Hur som helst stöder det antagandet att Marianne i normala fall brukade 

komma hem till Hörby över somrarna. I flera av breven till och från Marianne under tiden hon 

studerade nämns det att hon bodde i Motala. I ett brev skrivet av Ida 18(??) påstås det dock att 

Marianne är uttråkad av sitt ”besök” i Hörby, eftersom hon är van vid stadslivet i Lund. Om det var 

studier som sysselsatte henne också i Lund framkommer dock inte. Huruvida det var en självklarhet 

att Marianne Lundegård-Hagberg skulle studera, precis som hennes äldre bröder hade gjort, eller 

om det var något som diskuterades i hemmet, framgår inte av de brev jag läst. Varken hon själv eller  

någon av föräldrarna uppvisar dock några tecken på att de motsatte sig hennes skolgång. Evald 

nämner förvisso ingenting om den i breven till hennes bröder, trots att han noggrant redogör för hur 

det gått för dem i studierna, både i breven till dem och till Marianne. Å andra sidan uppmuntrar han 

Marianne att studera i breven direkt till henne. Kanske är detta ett tecken på att han ansåg det bra 

för henne att studera, men inte brydde sig om hur det gick för henne i lika hög utsträckning som vad 

gällde hennes bröder. Då det var avgörande för dem att kunna försörja sig på ett annat sätt än vad 

det var för Marianne som, om hon gifte sig, kunde bli försörjd av en man menar jag att detta är ett 

rimligt antagande. Även om vi inte vet hur många år Marianne Lundegård-Hagberg studerade, vilka 

ämnen hon läste eller resultat hon uppnådde, menar jag att utbildningsmiljön i sig var ett sätt att  

skaffa sig ett socialt nätverk som de kvinnor som fostrades i hemmen gick miste om. Att Marianne 

som tolv-trettonåring reste själv och studerade på internat betyder att hon redan från denna relativt  

låga ålder förväntades kunna hantera viss självständighet och inte var låst till hemmet. Detta,  
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tillsammans med det sociala nätverkandet och skrivandet, var något hon fortsatte med även efter det  

att hon gift sig och flyttat ihop med Hjalmar Hagberg i Stockholm. Paret flyttade efter vigseln till en  

trerumsvåning på Östermalm, om vi ska tro vad som står i Idas brev94, och umgicks under 

stockholmstiden i tidningsvärldens och de litteräras kretsar. Detta framgår av vad som avhandlas i  

Mariannes brev till Jeanie, i vilka såväl Ellen Key, Hjalmar Branting och diverse olika journalister  

figurerar.95 Exakt hur Marianne tog sig in i dessa kretsar är svårt att säga. Jag vill dock akta mig för 

att ge männen omkring henne alltför stor roll i hennes sociala nätverkande och litterära karriär.  

Detta är annars ett vanligt drag i litteraturhistorien när den försöker skildra kvinnor – att beröva dem 

deras historiska position som aktörer och göra dem till olika manliga vänners, släktingars eller 

kollegors bihang.96 De enda brev jag hittat som författats av Hjalmar Hagberg är skrivna efter 

Mariannes bortgång, och han beskriver där sig själv som mycket ensam utan henne, och vädjar efter 

socialt umgänge eftersom han inte kommer ut och träffar folk. I dessa brev finns ingenting som 

tyder på att Mariannes vänkrets bestod av personer hon lärt känna genom sin man. De kontakter 

som Marianne nämner i breven till Jeanie är mestadels personer som de båda, tillsammans med 

Axel, känner eller känner till, men något annat vore ju också av mindre intresse att avhandla just i  

breven till Axel och Jeanie. Alltså går det inte heller att konstatera att hon fått tillgång till den  

litterära och journalistiska eliten genom sin bror (eller hans fru), även om Axel var bekant med 

många av Sveriges dåtida radikala tänkare. Däremot verkar Mariannes middagar, affärsnäsa och 

kontakter ha varit av intresse för Axel och Jeanie, som under den tiden då breven jag hittat på detta 

ämne är skrivna bodde i Göteborg och därför inte kunde upprätthålla samma täta kontakt med de 

sociala kretsarna i Stockholm som Marianne.97 

Det grämer mig mycket att jag inte vet vad eller i vilken utsträckning Marianne Lundegård-Hagberg 

skrev i pressen, eftersom dessa texters karaktär kunde berättat mer om hennes sociala status och 

politiska engagemang. Att vara romanförfattare var ingenting som förknippades med hög status i 

hennes samtid, men att vara domare i novelltävlingen och skribent på Nordens största tidning tyder 

94 Brev från Ida Lundegård till Justus Lundegård, daterat 4 november 1896, Stockholm. Privat arkiv. 
95 Marianne Lundegård-Hagberg umgicks under denna tid med Karin Lidforss, senare Jensen, som enligt breven har  

haft en romans med Hjalmar Branting. Lidforss har även träffat Ellen Key och diskuterat tidningen Vilden. I breven 
diskuteras också huvudstadspressen, och de olika journalister som figurerar där. Marianne skriver om dem både 
under pseudonymer och riktiga namn, vilket tyder på att hon hade viss insyn och var insatt i tidningsvärlden. Brev 
från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 26 februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie  
Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket. Brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 13 
februari 1897, Stockholm. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket.  

96 Williams i Arping och Nordenstam, 2010, s. 32. Äv. Lindén, 2002, s. 54 skriver att om det ”[f]inns (...) en man med 
liknande intressen som en kvinna, må han vara far, make, bror eller vän så följer påverkningstolkningen alltid 
samma enväga mönster, dvs mannen har påverkat kvinnan.”

97 Att Axel och Jeanie bodde i Göteborg åtminstone under åren 1896-1897 bekräftas av att detta var tidningen Vildens 
förlagsort, samt av flera brev, t ex brev från Marianne Lundegård-Hagberg till Jeanie Lundegård, daterat 26 februari  
1897, Stockholm. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga biblioteket.  
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däremot på en viss status i litterära sammanhang. Efter Mariannes död nämns hon enbart i två brev 

som jag har hittat, och de är båda skrivna av Hjalmar till hennes bröder.98 Utöver dessa två brev och 

dödsannonsen har jag inte hittat några som helst spår av Marianne som är daterade efter att hon gick 

bort. Den upplaga av Svärmeri som är tryckt 1901 kan förvisso ha varit utgiven av någon annan än 

henne själv, men det kan också röra sig om ett nytryck från förlagets sida. Om det funnits fler brev 

eller annat material som rörde Mariannes död, eller alls omnämnde henne efter att hon försvann, är 

de av någon anledning alla utrensade ur de samlingar jag har hittat. Vad tystnaden efter Marianne 

beror på är svårt att avgöra med så lite vetskap om hennes liv och relationer och faktiska dödsorsak. 

Om hon begick självmord är det möjligt att det bidrog till att man inte pratade om hennes bortgång,  

eller åtminstone inte skrev om den i brev. Det kan också ha varit så att hennes litterära och politiska 

engagemang inte sågs med särskilt blida ögon av hennes bröder och far – Ida var ju inte längre i 

livet vid den tidpunkt då Marianne gick bort – men att de så att säga hade överseende med henne så 

länge hon levde, just på grund av att hon var så sjuk. Kanske uppfattades hon som ett hot mot den 

dominans som männen i hennes familj utövade, vilket bidrog till att tystnaden kring henne och att  

hennes skrifter marginaliserades så effektivt efter hennes död.99 Om vi jämför med Victoria 

Benedictssons öde och vad som hände med hennes författarskap efter att hon begått självmord 

framstår denna tolkning dock genast som märklig. Vad gäller Benedictsson vet vi att dödsorsaken 

var självmord, och att Axel Lundegård spelat en viktig roll i utgivandet av hennes skrifter efter att  

hon dött. Varför han skulle behandlat sin egen syster så radikalt annorlunda och känt sig så hotad av 

henne att han av denna orsak valde att låtsas som om hon aldrig funnits är inte lätt att förklara.  

Snarare än att Marianne utgjorde en hotbild mot sina bröders makt och erkännande var det kanske 

så att de uppfattade hennes skrivande som direkt ointressant. Hur det förhöll sig med detta må vara 

osagt, men det faktum att Marianne Lundegård-Hagberg försvann ur både den berättade och den 

nedtecknade historien, både som privatperson, tidningsskribent och romanförfattare, kvarstår. Mitt 

arbete med att försöka förstå hennes livsöde och de olika historier och relationer som omgav det har 

i alla fall vidgat min bild av vad som var möjligt att säga, tycka och skriva som kvinna i Marianne 

Lundegård-Hagbergs tid och situation, samt vilken grad av rörelsefrihet och självständighet som 

98 Brev från Hjalmar Hagberg till Axel och Justus Lundegård, odaterat. Axel och Jeanie Lundegårds arkiv, Kungliga  
biblioteket. Brev från Hjalmar Hagberg till Justus Lundegård, daterat 21 november 1900, Stockholm. Privat arkiv. 

99 Jfr. Williams i Arping och Nordenstam (red.), 2010, s. 37, ”Under samtliga dessa perioder [1880-talet, 1930-talet,  
1960- och 1970-talet] marginaliserades kvinnorna. Ett sätt att tolka detta faktum är att kvinnorna utgjorde ett hot mot 
den patriarkala dominansen. (…) Någon allmängiltighet kunder de inte tillmätas. Det skulle innebära att hela 
litteraturhistorien måste tolkas om” samt s. 36, ”Värderingar och förhållningssätt spåras genom siffror, antal,  
andelar, omdömen, formuleringar, ordval och tystnad [min kursiv]. När man fingranskar sådana komponenter i 
litteraturhistoriens skapelseprocess blir inslag som distinktion och segregation synliga. En forskning som vill 
beskriva dessa processer underminerar givetvis den traditionella kanon. Men den bidrar även till en mer mångsidig 
historieskrivning, vilket märks i flera av de genusrelaterade studier över kvinnliga författarskap som publicerats  
under de senaste två decennierna.”.
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tilläts. Samtidigt vill jag inte bortse från att alla tre kvinnor som figurerat i mitt uppsatsarbete –  

Marianne och Ida Lundegård och Victoria Benedictsson – mådde psykiskt väldigt dåligt i slutet av 

sina liv. Att detta drag delas av just kvinnorna i mycket högre utsträckning än av de män vars brev 

och skrifter jag tagit del av talar för att det inte var en lätt sak att vara självständigt tänkande,  

talande och skrivande kvinna i Sveriges borgarklass under ett sent 1800-tal. 

Avslut

Sammanfattande slutsatser

Syftet med att skriva den här uppsatsen var att jag ville lyfta fram Marianne Lundegård-Hagberg ur 

historiens glömska. Jag ville studera de brev som fanns mellan henne och hennes familj, för att där 

se hur relationerna dem emellan spelade på maktaxlar som ålder, genus och klass. Mycket av det jag 

har kommit fram till har jag varit tvungen att utelämna i den färdiga uppsatsen – utrymmet har helt  

enkelt varit för litet. Jag har också läst två romaner av Marianne, för att med hjälp av dem kunna 

göra en analys av var hon befann sig politiskt-filosofiskt och värderingsmässigt. Min ambition har 

inte varit att komma med några raka, entydiga svar, eller bifoga Mariannes liv till någon enhetlig,  

sammanhållen historieberättelse. Jag har i stället försökt påvisa hur många komplexa historier som 

också kan berättas, utöver den enkla och generaliserande berättelse som tenderar att utelämna alla 

de människoöden som i dess ljus framstår som obegripliga. Jag tror att det obegripliga måste lyftas 

fram för att det spelar en viktig performativ, diskursförskjutande roll i vår syn på vad som är – och 

har varit – möjligt. Marianne Lundegård-Hagberg var av allt att döma inte extremt radikal, visionär  

eller revolutionär, men hon var insatt och intresserad av sin samtid, och hon hade en plats utanför 

den lilla privata sfären dit många kvinnor i hennes samtid förpassades. Hon var delaktig i 

tidningsvärlden och i sina bröders affärer, hon skrev noveller och romaner, hade ett stort socialt 

nätverk och fick aldrig några barn. Och hon stod upp för detta. Att hon inte finns med i några 

författarlexikon, tidningsarkiv eller andra skriftliga källor som offentlig person, intellektuell,  

societetsperson, författare eller affärskvinna ligger på eftervärldens samvete; det beror inte på att  

hon själv levde ett undangömt liv. 

Nya frågeställningar inför framtiden

Som jag nämnde under föregående rubrik har det varit omöjligt att få med hela den analys som jag 

hade velat göra på mitt undersökta material. Det har varit ett svårt arbete att sålla bland alla spår  
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som uppkommit under läsningen, och det bör has i åtanke att jag inte hade någon som helst aning 

om vad jag skulle hitta när jag började mitt letande efter Sofie Marianne. Att läsa alla brev, och  

skriva över en del av dem digitalt, har också varit oerhört tidskrävande. Jag kan känna att jag i 

många fall följt fel trådar och för sent kommit på vilka jag borde följt upp bättre, och att jag inte  

haft tid att göra de felprioriteringar som jag ändå, förstås, har gjort. Till exempel fann jag Idas brev 

till sina barn ganska återupprepande och liknande varandra, och läste dem därför först inte till punkt 

och pricka. När jag efter hand upptäckte att hon var den enda i familjen som faktiskt berättade något  

om Marianne Lundegård-Hagbergs liv, och inte bara om sitt eget eller, i Evalds fall, sönernas, och 

återupptog läsningen av hennes korrespondenser även med andra än dottern, fann jag där värdefull 

information som jag önskar att jag hade sett tidigare. En del av den kunde jag väva in i uppsatsen 

och komplettera min analys med, men en del, som till exempel upplysningen att Marianne 

Lundegård-Hagberg skrev för Stockholms-Tidningen varje vecka samt satt med i juryn för dess 

romantävling, hade jag kanske haft behållning av att följa upp vidare. Sannolikheten att jag kommer 

ta mig till Riksarkivet för att där i Stockholms-Tidningens arkiv läsa Marianne Lundegård-Hagbergs 

veckospalt är stor, men det är ingenting jag hunnit göra som en del av arbetet med den här 

uppsatsen. Jag skulle även vilja göra mer ingående studier av hennes båda romaner, och fördjupa 

mig i queera läsningar och litteraturanalyser av dem. Frågan om Mariannes dödsorsak och vad det 

egentligen var som var så våldsamt fel med hennes hälsa släpper mig inte heller, och jag har redan 

nu gjort försök att kartlägga symptom och möjliga sjukdomar som hon kan ha lidit av. Dessa 

undersökningar har inte heller fått rum i den här uppsatsen, utan har varit tvungna att reduceras bort.  

Jag har svårt att se mitt arbete med Marianne Lundegård-Hagberg, eller Sofie Marianne som jag 

egentligen helst kallat henne under den här tiden, är avslutat i och med att min kandidatuppsats är  

det. Fortfarande finns här allt för mycket att hämta. 
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