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Abstract
Med syftet att undersöka de ofödda och nyfödda barnens anonymitet i Agnes von Krusenstjernas 

roman Kvinnogatan, har jag med hjälp av metoden som Jonathan Culler har utvecklat ur teorin 

dekonstruktion visat att, den till synes marginella aspekten, anonymiteten hos barnen, ingår i en 

argumentationslinje i romanen. För att belysa kvinnornas utsatta situation på ett tydligt sätt och 

argumentera för deras autonomi vad gäller reproduktionsfrågor, är det fördelaktigt att låta barnen 

förbli identitetslösa och därmed inte erhålla en väsentlig del i argumentationen. Det ligger dock en 

inre motsägelse i textens logik, då belysningen av problematiken ur ett kvinnoperspektiv i 

kontexten har som syfte att förkasta männens maktutövning, samtidigt som en maktutövning utövas 

på de ofödda och nyfödda barnen genom bl.a. inställningen till deras identitet och människovärde. 

Den inre motsättningen handlar om avhumanisering och människovärde; samtidigt som målet är att 

visa på kvinnornas värde som människor, sker en parallell värdeminskning av barnen (främst 

genom anonymiseringen av dem). På samma gång som den omänskliga behandlingen av kvinnorna 

förkastas i textens argumentation med önskan om att tala om kvinnor som subjekt, behandlas 

barnen som objekt; trots att både kvinnan och barnet är människor. 
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1. Inledning
Uppsatsen behandlar på ett systematiskt sätt Agnes von Krusenstjernas roman Kvinnogatan, med 

fokus på det marginella i texten; nämligen de ofödda och de nyfödda barnen och deras anonymitet. 

Nedan följer en kort beskrivning av tidsepoken för Kvinnogatans tillblivelse, en överblick av 

romanens huvudmotiv samt en motivation till mitt val av fokus. 

 Kvinnogatan utgavs år 1930 och är en del av Krusenstjernas romanserie om fröknarna von 

Pahlen. Tiden för romanens tillkomst, mellankrigstiden i Sverige, beskrivs av bland annat Anna 

Williams, i Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning (2013), som 

kluven. Till exempel lyfts det fram teknikens utveckling, välfärdssamhällets början samt den 

moderna stadens framväxt i Stockholm å den ena sidan och en mörkare sida med arbetslöshet, 

nazismens spridning och eugeniska värderingar i samhället, å den andra. Vad gäller kvinnorna, 

väcktes konflikter inom områden så som förvärvsarbete, äktenskap och moderskap samt frågor 

rörande sexualitet, preventivmedel och fri abort debatterades. Mellankrigstidens kluvenhet 

speglades också i litteraturen och Williams skriver att Krusenstjernas romanserie om fröknarna von 

Pahlen är en idéroman och inte en realistisk roman; den pendlar mellan dröm och verklighet.1 Det 

utmärkande motivet i den ovan nämnda romanserien är, påpekar Williams, kärleken och dess vägar, 

med inspiration hämtad från tidens tänkare och idéströmningar.2 Frågor som får stor plats är “den 

ogifta, gravida kvinnans utsatthet, kärlekens sanna natur” och “det osedliga 

konvenansäktenskapet”.3

 Ingemar Algulin lyfter fram, i Litteraturens historia i Sverige (1987, 2013), Krusenstjernas 

verk som originella och banbrytande i form av att hon skildrar kvinnlig, erotisk psykologi samt 

“psykiska gränstillstånd i mentalsjukdomens omedelbara närhet”.4 Han påpekar även att den 

erotiska öppenheten samt den kvinnliga sexualiteten och dess olika former, som inte skildrats i 

svensk litteratur förut, blev påtaglig i romanserien om fröknarna von Pahlen.5

 Det är dessutom intressant att nämna, att Artur Lundkvist i sin inledning till 30-tal: En 

prosaantologi (1963), har nämnt Krusenstjerna under avsnittet om sexualevangeliet. Där talar han 
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1 Anna Williams, Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning, (Stockholm 2013), s. 229 ff., 
s. 244, s. 247.

2 Williams, s. 261.

3 Williams, s. 271.

4 Ingemar Algulin, “Krusenstjerna”, i Bernt Olsson m.fl. Litteraturens historia i Sverige, 6:e uppl., (Lund 2013), s. 335.

5 Ibid.



om henne som “en författarinna med svensk litteraturs mest sexualbesatta skildringar: Agnes von 

Krusenstjerna med de sju volymerna om ´Fröknarna von Pahlen´; där hon fördjupade sig i kvinnlig 

blodsmystik och driftsmytologi”.6 Slutligen är det lämpligt att, som sammanfattning av 

romanseriens motiv, använda sig av Stig Ahlgrens benämning av den: ett kvinnoepos.7

 På grund av att romanserien, inklusive Kvinnogatan, har ett övergripande motiv med tema 

och därav följande inre argumentation som inriktar sig övervägande på kvinnan, innebärande att det 

är kvinnan som har den dominerande ställningen inom hierarkin kvinna/barn, motiveras mitt val att 

koncentrera analysen på det marginella i romanen; nämligen barnen. Det möjliggör en 

uppmärksamhet på aspekter som inte fått stort utrymme i varken romanen eller i tidigare läsningar 

av den. 

 

1.1. Syfte och problemställning
Syftet med uppsatsen är att analysera anonymiseringen av de ofödda och nyfödda barnen i romanen, 

med hjälp av metoden härledd ur teorin dekonstruktion av Jonathan Culler. Detta för att på ett 

systematiskt sätt undersöka en, till synes, marginell aspekt i texten och analysera följande aspekter: 

(a) Förekomsten av anonyma ofödda eller nyfödda barn i romanen; (b) Saknaden av identitet hos 

dessa barn och hur det påverkar argumentationen i romanen, inom den givna kontexten; (c) Om det 

kan finnas en mening i det som saknas; i att barnen är anonyma. 

1.2. Teoretisk grund och metod 
För att på ett systematiskt sätt analysera en marginell aspekt i texten, att hitta det som saknas genom 

att bryta sönder textens yta för att se dess dolda skikt, anser jag att teorin om dekonstruktion är 

lämplig att applicera på texten. Det är dessutom intressant ur den aspekten, att jag inte har 

uppmärksammat någon annan läsning av Kvinnogatan med dekonstruktion som grund. Eftersom 

romanen tydligt visar på något som saknas, i det fallet barnens identitet, är det av intresse att 

djupare undersöka dess funktion i texten samt i kontexten. Jag kommer att presentera teorin och 

tillämpningen av den i en litteraturstudie senare i uppsatsen. 
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6 Artur Lundkvist, “Inledning”, i 30-tal: En prosaantologi, red. A. Lundkvist (Stockholm 1963), s. 10.

7 Stig Ahlgren, “Symbolskogen: En kommentar till Fröknarna von Pahlen”, i Krusenstjerna-studier, (Stockholm 1940), 
s. 79.



1.3. Forskningsöversikt och presentation av författaren Agnes von 
Krusenstjerna
Detta avsnitts syfte är att uppmärksamma tidigare forskning om uppsatsens undersökningsobjekt, 

det vill säga romanen Kvinnogatan. Dessutom presenteras Agnes von Krusenstjernas liv kortfattat, 

utifrån Olof Lagercrantz avhandling Agnes von Krusenstjerna (1951).

 Jag har redan i inledningen nämnt Anna Williams och hennes bok Från verklighetens 

stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning. I den behandlar Williams Krusenstjernas liv 

och författarskap och påpekar att både Krusenstjernas liv och diktning är ett medel för 

författarinnans verklighetsbeskrivning. Williams påpekar att Olof Lagercrantz förmedlar samma 

utgångspunkt, mötet mellan liv och dikt, men med en närkontakt på grund av att han var släkt med 

henne och kände henne personligen. Williams vill, på ett annat avstånd, “förmedla något om den 

förvandling som äger rum när den levda erfarenheten blir till litteratur.”8

 Olof Lagercrantz behandlar hela Krusenstjernas liv ingående, både det privata och hennes 

författarskap. Därav är det lämpligt att inkludera en viss inblick i författarinnans liv i detta avsnitt, i 

synnerhet med fokus på de aspekter som är relevanta för uppsatsen, det vill säga romanen 

Kvinnogatan samt hennes förhållningssätt till kvinnor, moderskapet och barn. 

 Agnes von Krusenstjerna föddes år 1894, in i en adlig familj, där hon tämligen tidigt 

utvecklade ett ansträngt och komplicerat förhållande till sin mor. Samtidigt väcktes hennes 

fascination för kvinnokollektiv.9 Vid 16 års ålder blev hon sjuk; det handlar om en psykisk sjukdom. 

Krusenstjerna drogs mellan den himmelska och jordiska kärleken och kämpade med sina 

motstridiga känslor, bl.a. angående sin tro på Gud, skriver Lagercrantz. På grund av sin ohälsa blev 

hon tvungen att sluta skolan och diktningen (som föddes ur hennes tonårskris) blev hennes 

sysselsättning. Som 18-åring önskade hon sig att, i framtiden, bli lyckligt gift och författarinna samt 

bland det som hon älskar nämner hon barn. Krusenstjernas sjukdom förvärrades vid tiden av hennes 

första förlovning (som senare bröts, eftersom hon ändrade sig), då hon fick svårt att skilja mellan 

verklighet och fantasi; detta ledde till stark ångest och hon behandlades på sjukhem.10 

 Lagercrantz beskriver Krusenstjerna bland annat som en “kvinnotillblivelsens diktare” och 

med anledning av att hon inte hade möjlighet att stanna kvar i den krets av kvinnor som hon 

omgavs av som barn och tonåring, upplevde hon inte kvinnornas mognad, giftermål och när de fick 

barn. Lagercrantz skriver: “I Agnes von Krusenstjernas fantasi stannade de unga kvinnorna kvar i 
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8 Williams, s. 14.

9 Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna, (diss. 1951) (Stockholm 1986), ss. 13, 26, 36.

10 Lagercrantz, s. 57, s. 64 ff.



de övre tonåren. Har de någon gång ett barn vid sin sida då är det inte verklighetens griniga ungar, 

utan drömbarnet med små trippande steg och sentimentala miner [...].”11 

 Vid 19 års ålder förlorade Krusenstjerna sin tro, vilket genererade ångest samt sökande, på 

olika håll, efter någonting annat att tro på. Hon var en tid starkt påverkad av bland annat Ellen Key, 

som exempelvis yttrade att om en kvinna hade att välja mellan yrkesarbete och barn, skulle hon 

välja barn. Detta har påverkat Krusenstjernas romanhjältinnor, skriver Lagercrantz, exempelvis har 

Angela von Pahlen avintellektualiserats helt och har endast kvinnliga egenskaper kvar. Han påpekar 

också att romanserien är en moderskapshyllning, samtidigt som Krusenstjerna aldrig fick egna 

barn.12 

 Hennes sjukdom följde henne hela livet och Lagercrantz beskriver att sinnessjukdomen dels 

betecknades som hysteri samt att hon led av självmordstankar, ensamhetskänslor och trolöshet. Vid 

24 års ålder blev sjukdomen kraftigare och hon blev inlagd på sinnessjukhus. En betydande del av 

sitt liv behandlades hon på sjukhus och Lagercrantz skriver om hennes vilda beteende som 

sjukdomen utlöste, samtidigt som han är noga med att påpeka att detta inte får skymma helheten av 

henne som en sund och livsstark människa. Dessutom påpekar han att “många diktare har efter 

stormar och uppslitande konflikter hamnat på ett sinnessjukhus. [...] Agnes von Krusenstjernas liv 

som en betydande och högt syftande konstnär börjar på sinnessjukhuset”.13 

 Krusenstjerna förälskade sig och gifte sig med David Sprengel. I hennes sjukdomsperioder 

fick hon stöd av honom och han uppmuntrade även hennes författarskap. Deras liv ihop inkluderade 

ett intimt samarbete vad gäller Krusenstjernas skrivande; Spengels ingrepp i hennes verk är relativt 

många, samtidigt som Krusenstjernas egen stil fick vara fri.14 Sprengels insatser i de första delarna 

av Fröknarna von Pahlen, inklusive Kvinnogatan, är dock marginella och inte av stor betydelse.15

 Krusenstjerna blev gravid men graviditeten slutade med ett missfall i sjätte månaden; hon 

födde två pojkar (tvillingar) och hon beskriver att de levde vid födseln men dog genast.16 Missfallet 

och erfarenheterna av det, använder hon sig av vid skildringen av ett missfall i Kvinnogatan: “Det 

hat som genomgår skildringen sveper framför allt henne själv med brännande gisselslag. Det är 

Adéle Holmström, född Silfverstjerna, kvinnan som ej vill ha barn och hatar det liv som tänds i 
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11 Lagercrantz, s. 68 f. 

12 Lagercrantz, s. 79 f., s. 84 ff.

13 Lagercrantz, s. 92 ff., s. 96 ff.

14 Lagercrantz, ss. 137, 139, 143, 155, 158.

15 Lagercrantz, s. 191.

16 Lagercrantz, s. 176 f. 



hennes kropp, som i romanen gör Agnes von Krusenstjernas egna erfarenheter.”17 Krusenstjerna ser 

på sig själv som en misslyckad kvinna och “missfallet medförde en kris som varade flera år”, 

skriver Lagercrantz.18 Han talar också om ett moderskapsevangelium i Fröknarna von Pahlen, 

kopplat till Krusenstjernas eget missfall och “misslyckande” som kvinna, samt att “Adéle är ett 

självporträtt målat i hat. Adéle är Agnes von Krusenstjerna på sinnessjukhusen”19 och “när hon 

väntar ett barn hatar hon barnet, ty hon är den personifierade steriliteten och livmoderssprutan är 

hennes attribut”.20 

 Vad gäller den så kallade Pahlenfejden, var det främst de senare delarna av romanserien som 

drog igång en sedlighetsstrid angående litteraturen och de ämnen som behandlades. Krusenstjernas 

hälsa påverkades negativt av detta. Hon dog, 45 år gammal, i cancer.21

 Birgitta Svanberg behandlar Kvinnogatan i kapitel åtta, i avhandlingen Sanningen om 

kvinnorna: En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie fröknarna von Pahlen (1989), med 

fokus på kvinnornas liv i en mansdominerad värld. Jag återkommer till Svanberg under avsnittet för 

ställningstagande till tidigare forskning. 

 Rita Paqvaléns avhandling Kampen om eros: om kön och kärlek i Pahlensviten (2007), 

behandlar hela romanserien med anknytning till mellankrigstidens visioner vad gäller feministisk 

syn på jämställd kärlek. Hon inkluderar 30-talets diskurser angående kön, kärlek och sexualitet och 

skriver bl.a. om hur Pahlensviten problematiserar dessa. Paqvalén beskriver den rådande 

sexualpolitiken och aktivismen kring sexualupplysningsfrågan, samt att moderskap och 

barnbegränsning, inklusive abort, var en del av tidsepokens politiska och sociala scen. 

Reproduktionsfrågan debatterades och vid sidan av preventivmedelsupplysning, argumenterade 

exempelvis RFSU för rätten till att “både undvika oönskad graviditet genom preventivmedel och i 

vissa fall abort [...].”22 Det var en stark betoning på arvshygien och rasbiologi. Vidare påpekas att 

kvinnan fick ett fokus som könsvarelse; vikten av moderskapet lyftes fram som kvinnans naturliga 

tillstånd samt även som ett samhällsintresse på grund av dåtidens befolkningskris. Paqvalén skriver 

att romanserien ingår som en del i debatten under 30-talet om ras, kön och arvsanlag samt beskriver 
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17 Lagercrantz, s. 177.

18 Lagercrantz, s. 177 f.

19 Lagercrantz, ss. 200, 205.

20 Lagercrantz, s. 206.

21 Lagercrantz, ss. 218 f., 251.

22 Rita Paqvalén, Kampen om Eros: om kön och kärlek i Pahlensviten, (Elektronisk resurs) (diss. Helsingfors 2007), s. 
14, s. 91 ff., s. 98, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19651/kampenom.pdf?sequence=2.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19651/kampenom.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19651/kampenom.pdf?sequence=2


att också barnbegränsningsfrågan ingår. Detta genom att romansviten bland annat sätter sig emot 

den rådande ideologin vad gäller kvinnans roll att föda barn.23

 Merete Mazzarellas monografi om Agnes von Krusenstjerna behandlar författarinnans liv 

och författarskap. Om Pahlenserien skriver Mazzarella bland annat att den handlar om kvinnan, om 

den svåra kärleken och om familjeband. Det refereras till Krusenstjerna själv, som hade skrivit att 

romanseriens syfte var att skildra de två kvinnorna, Petra och Angela.24 Mazzarella fokuserar 

mycket på hur inställningen till kärlek beskrivs i romanserien. Det är kvinnorna och sexualiteten 

som är i centrum och Kvinnogatan får inte så mycket uppmärksamhet jämfört med de andra delarna 

av romanserien.
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23 Paqvalén, s. 97 ff.

24 Merete Mazzarella, Agnes von Krusenstjerna, (Stockholm 1992), s. 79, s. 86.



2. Teori
Följande avsnitt har som syfte att redogöra för teorin dekonstruktion samt beskriva hur den ska 

tillämpas i den aktuella skönlitterära texten. 

2.1. Dekonstruktion
Jonathan Cullers bok On Deconstruction. Theory and Critisism after Structuralism (1982, 2007), är 

relevant för min studie då dess syfte är att förklara dekonstruktion och undersöka hur teorin kan 

tillämpas vid studier av litteratur. Dekonstruktion är en filosofisk och litterär analysform, härledd 

från Jacques Derridas filosofiska verk. Culler skriver att dekonstruktion aldrig är enkel och att 

enligt Derrida är den inte en metod, en filosofi eller liknande, utan dekonstruktion är något som 

händer när textens argument försvagar de förutsättningar som den vilar på. Inom filosofi uppstår 

dekonstruktion vid läsning av filosofiska texter genom en motsättning till den filosofiska 

traditionen, då den bestrider dess hierarkiska binära oppositioner genom att undersöka hur dessa 

redan är dekonstruerade. Det innebär att man visar att binära oppositioner, såsom exempelvis själ/

kropp, tal/skrivande, och så vidare är i sig konstruerade av texter som försvarar sin ställning eller 

beror på just dessa binära oppositioner.25 

 Derridas filosofi innebär en långsam läsning av texter; det är en form av närläsning, och 

detta gör den intressant för litteraturstudier, bland annat eftersom textens oppositioner leder till 

funderingar kring fundamentala frågeställningar.26 Litteraturen i sig behandlar all mänsklig 

erfarenhet, som medför att många olika teoretiska inriktningar är applicerbara och relevanta för 

litteraturstudier. Culler argumenterar för att dekonstruktion kan tillämpas inom litteraturteori, trots 

att Derridas filosofi inte syftar till att vara litteraturkritik eller litteraturteori i sig.27 Derrida tillhör 

poststrukturalisterna, vilket innebär att undersöka exempelvis paradoxer i texter och dekonstruktion 

är en viktig del inom poststrukturalismen.28

 Culler skriver att dekonstruktion är en filosofisk position, en politisk eller intellektuell 

strategi, och en form av läsning. Det är dekonstruktion i form av en metod för läsning och tolkning 

som dess mekanism är som mest intressant för tillämpning på litteratur. Att läsa är att inta en roll 
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25 Jonathan Culler, On Deconstruction. Theory and Critisism after Structuralism. 25th Anniversary Edition, (Ithaca, 
New York 2007), Preface to the 25th Anniversary Edition, utan sidnumrering 

26 Ibid.

27 Culler., s. 10 ff.

28 Culler, s. 22, s. 25, s. 30.



som läsare och att tolka är att placera en erfarenhet av läsning.29 För uppsatsens syfte har jag 

tillämpat en form av läsning som innebär dekonstruktion som utgångspunkt och bas för att erhålla 

en viss typ av erfarenhet av läsningen. Det är metoden härledd ur teorin dekonstruktion av Culler, 

som jag kommer att tillämpa på Kvinnogatan. Nedan följer en beskrivning av dekonstruktion som 

en filosofisk teori och sedan en redogörelse för metoden som Culler utvecklat för litteraturstudier. 

 Dekonstruktion som en filosofisk strategi, menar Derrida, innebär en utgångspunkt i 

antagandet att i en traditionell filosofisk opposition finns det en inneboende hierarki, där en term 

dominerar över den andra. Att dekonstruera oppositionen är att omvända hierarkin. Detta är dock 

endast ett steg; utöver det ska också en generell rubbning av systemet utföras. Vid dekonstruktion 

arbetar man inom termerna för systemet, men med syftet att bryta det.30 

 Att dekonstruera en opposition är inte att förstöra den eller förkasta den, utan att återinskriva 

den. Det innebär att textens mening alltid kan visas innehålla vidare korrelationer, relationer och 

kontexter. Man vill bland annat visa på hur olika argumentationslinjer korsar varandra i texten som 

analyseras; dekonstruktion belyser därmed oenhetligheten av texten. En identifiering av olika 

inympade argument i texten genomförs och dess konsekvenser analyseras. En annan form av detta 

är att fokusera på ett marginellt element i texten och lyfta det till en viktig plats. Koncentrationen på 

en till synes marginell aspekt i texten har ett tolkningskaraktäristiskt drag, då aspekter som förblivit 

marginella eller inte fått tillräckligt utrymme av andra tolkningar kan vara viktiga av just den 

anledningen att de har blivit åsidosatta.31 

 Tillvägagångssättet vid en dekonstruktion av en opposition innebär att upphäva och förflytta 

den; att placera den annorlunda. Det innehåller följande steg: (A) En demonstration av 

oppositionens  metafysiska och ideologiska påbud, genom att (1) belysa dess förutsättningar och 

roll i systemet för metafysiska värden och (2) visa hur den upplöses i texter som uttalar/formulerar 

och beror av den. Men (B) samtidigt behålls oppositionen genom att (1) inkludera den i ens egen 

argumentation och (2) återinföra den med en omkastning som ger den en annan status och 

påverkan.32

 Vad gäller applikationen av dekonstruktion på litteraturstudier, mer bestämt vad gäller 

tolkning och mening av texter, menar Culler, att dekonstruktion inte förklarar eller klarlägger texter 

i traditionell mening, för att visa på ett enat innehåll eller tema. Den undersöker i stället metafysiska 
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29 Culler, s. 67, s. 85 f.

30 Culler, s. 85 f.

31 Culler, s. 133 ff., s. 139 f.

32 Culler, s. 150.



oppositioner och argument samt hur relationer i texten producerar en dubbel, paradoxal logik (en 

motsägelse i textens mening).33 Vid läsning letar man efter olika konflikter, såsom hierarkiska 

oppositioner. Dessutom kan intresset fästas vid exempelvis det i texten som motsätter sig den 

auktoritära tolkningen eller tolkningen som verket sympatiserar med. All läsning innefattar 

förutsättningar och texten kommer själv att ge bilder och argument för att omkullkasta dessa 

förutsättningar; texten har en inneboende signalering av skillnader från sig själv som gör 

förklaringar oändliga.34 Dekonstruktion har inte tolkning av text som sitt mål; skulle tolkning vara 

målet, vore det rätt att hävda att dekonstruktionens tes om betydelsens obestämbarhet skulle göra 

dess arbete meningslöst. Under antagandet att kritikens mål är att tolka, skulle dekonstruktion själv 

göra sin aktivitet meningslös genom att utesluta möjligheten av tolkande slutsatser.35 Såvida jag har 

förstått rätt, innebär det inte att tolkning inte ingår i analysen, utan snarare att den inte är ett primärt 

mål i sig. 

 Sammanfattningsvis innebär implikationer av dekonstruktion för litteraturstudier: (a) en 

undersökning av textlogik i den litterära texten, som kan ta sig olika uttrycksformer; (b) en 

dekonstruktiv närläsning, som innebär främst att fästa uppmärksamheten på vad som står emot 

andra former av förståelser (och inte en ord-för-ord eller rad-för-rad kommenterande); (c) 

dekonstruktion vill visa på inneboende paradoxer i texten och uppnå en avgränsning av textens 

logik; (d) läsningen har inte som mål att avslöja ett verks betydelse, utan att undersöka krafter och 

strukturer som återkommer i läsningen.36 
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3. Undersökning och argumentation
Avsnittet redovisar undersökningsobjektet utifrån uppsatsens fokus, ett analytiskt ställningstagande 

till tidigare forskning efter relevans och en tematisk analys av romanen utifrån syftet med hjälp av 

dekonstruktion.

3.1. Undersökningsobjektet: romanen Kvinnogatan
Agnes von Krusentjernas Kvinnogatan är undersökningsobjektet och vid läsning har jag identifierat 

alla avsnitt ur romanen som behandlar ofödda eller nyfödda barn, intresserat mig för deras 

anonymitet samt avsaknaden av identitet och analyserat hur det påverkar textens logik. Romanen 

sympatiserar huvudsakligen med argumentationen för kvinnors självbestämmanderätt avseende 

familjebildning, genom att bland annat lyfta fram och beskriva olika kvinnliga karaktärers 

erfarenheter i ett mansdominerat samhälle. De svåra förhållanderna kring oönskade graviditeter och 

den omänskliga behandlingen av kvinnor vid förlossningshem och av läkare, belyses med starka 

bilder. Det verkar som den uppenbarliga konflikten har att göra med den binära oppositionen man/

kvinna. Samtidigt sker en parallell anonymisering av det ofödda barnet. 

 På romanens första sida bestäms rollerna, genom att de tre första orden som är “Doktor 

Jacob Levin”37, anger den dominerande kraften, inom både världsbilden författaren belyser samt i 

den inre argumentationen som belyses med hjälp av handlingen och hanteringen av gestalterna. Det 

är dr. Levin som håller livet (både den födande kvinnans och den nyföddes) i sina händer. Den 

första kvinnan i romanen presenteras också på första sidan; hon föder barn och beskrivs som “den 

där bleka unga frun” och benämns som läkarens kund. Den nyfödde, en pojke (som kan utläsas av 

beskrivningen av barnets säng), benämns som “ett nytt liv” och “ett litet blårött ansikte” (s.7). Både 

kvinnan, barnet och barnets far är anonyma. 

 Medan Jacob Levin beskriver sig själv som en gud, samtidigt som han besitter giriga 

egenskaper i form av en önskan att tjäna pengar på sitt yrke, beskrivs kvinnans öde som liggande i 

hans händer och barnet som något hon ska förlösas ifrån. Levins behandling av sina patienter saknar 

respekt för dem och med nedlåtande syn på kvinnor, inklusive sin egen fru, beskrivs kvinnans roll 

som barnaföderska. Att Jacob glömmer bort sina egna barns bemärkelsedagar, såsom dotterns 

namnsdag, visar på en bild av anonymiseringen av barn generellt i kontexten redan från början (s. 8 

ff.).
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 Adéle, som är Jacobs första patient på hans mottagning och tredje kvinnan som presenteras i 

berättelsen, beskrivs, i likhet med de två första kvinnorna, som en gravid kvinna. Beskrivningen av 

barnet som hon väntar visar på en negativ syn på den ofödde; tillsammans med den besvärliga 

omständigheten som en graviditet fysiskt medförde för Adéle, och som beskrivs som outhärdlig för 

henne, presenteras barnet som ett växande odjur, som Adéle föraktar: “Det där växande odjuret 

inom en tycktes äta sig ut överallt. Adéle hade aldrig fått någon känsla för barnet, som skulle 

komma. Vad skulle hon med det? Hon hatade det och trodde att alla kvinnor kände som hon.” (s. 11 

f.). Hennes motvilja för barnet, i kombination med graviditetsbesvär, kontrasteras med den positiva 

bilden av en ung, skön sjuksköterska, som inte väntar barn. Vidare beskrivs den obehagliga vaginala 

undersökningen Adéle utsätts för, samtidigt som maktförhållandet mellan man/kvinna belyses i en 

sådan situation, där kvinnan känner sig som “ett hjälplöst stackars djur” (s. 13 ff.) Mannen är den 

som i kontexten sätter ordningen, då läkaren konstaterar att kvinnans uppgift är att föda barn och ett 

missfall (som var fallet med Adéle) innebär ett misslyckande för henne. Adéle känner en vrede inför 

faktumet att hon väntar barn, som kan spåras tillbaka till att det blivit till utan kärlek och kan väcka 

en vrede mot hennes man, som dock kanaliseras genom det ofödda barnet. Eftersom det handlar om 

missfall, föds barnet dött samt förblir anonymt (s. 14 f.). 

 När Adéle ankommer till förlossningen för att invänta fullbordan av missfallet, får hon se 

födande kvinnor och hur de behandlas. Det är en ensidigt negativ bild som målas upp av berättaren, 

där de födande kvinnorna och barnen är anonyma. Barnen presenteras endast som siffror i 

syskonrangordningen och kvinnor jämförs med djur: “Så hörde hon någon stöna. Adéle vände på 

huvudet. Där satt en kvinna på en portativ stol. [...] och ögonen [på kvinnan], stora och milda som 

en trogen hunds ögon, stirrade på Adéle med ett uttryck av outsägligt lidande.” (s. 17). En annan 

födande kvinna beskrivs som “om hon var död” (s. 17), samtidigt som de kvinnor som skulle hjälpa 

dem var obarmhärtiga och hårda, vilket får Adéle att reflektera över att förlossningskliniken känns 

som ett slakthus. Det döda barnet som hon måste föda, framkallade inom henne blandade känslor av 

önskan om att dö själv, vrede, avundsjuka och självanklagelser. Barnet benämns som döden: “Med 

det döda fostret hade döden ju verkligen tagit sin boning i hennes kropp. Som en tung klump vilade 

det inom henne och spred kyla genom hennes blod. Hon skulle själv föda döden”. (s. 18 ff.). 

Kapitlet i förlossningsavdelningen avslutas med att ännu ett anonymt barn föds (s. 21). 

 Det finns mycket att säga om motiven i romanen som rör kvinnorna, men uppsatsens fokus 

är på de ofödda och nyfödda barnen och därmed får endast de avsnitt som behandlar dem 

uppmärksamhet. Adéles förnimmelse av miljön på förlossningsavdelningen, efter missfallet, 

innefattar bland annat en beskrivning av barnens ljud, som beskrivs i termer av djurläten med en 
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negativ klang: “[...] och barnens späda gnällande eller ihållande tjut, fyllde ens öron, som när man i 

en hundgård hör en massa valpar ynkligt klynka” (s. 21). Även på sidorna längre fram (s. 32) 

beskrivs den nyfödda som ett litet djur. Förutom anonymiseringen av barnen, sker även en 

avhumanisering av de nyfödda, samtidigt som samhällets omänskliga behandling av kvinnorna 

beskrivs. 

 På sidorna 33-34 lyfts frågan om kvinnor som inte vill ha barn, om att avbryta graviditet och 

om sterilisering. Dessa döms ut av dr. Levin och beskrivs av honom som ett medel för fåfänga och 

njutning. Argumentationens fokus ligger på kvinnan och kvinnokroppen, uteslutande barnet helt. 

Kvinnan beskrivs som ett offer för systemet, eftersom personen som ska företräda barnen 

(kvinnoläkaren Levin) agerar obarmhärtigt och i allmänhet är en osympatisk människa. Dessutom 

är han en man. Samtidigt har alla barn, än så länge i berättelsen, varit helt anonyma; inte egna 

individer utan identitetslösa. Avsnittet då Levin resonerar kring Angela (s. 44) om att hon enligt 

honom aldrig ska be honom om “att befria henne från ett hatat barn” (s. 44) följs av meningen där 

han konstaterar att hon kommer att föda som en hjälte; det visar också på att argumentationen 

framhåller synen på barnet som något hatat, som man vill bli kvitt, tillsammans med den av 

patriarkatet bestämda uppgiften för kvinnan att föda. De båda argumenten förstärker varandra; 

kvinnan som offret och fast i en roll pålagd av andra, och barnet som något hon kan befrias ifrån, 

som måste förbli anonymt. 

 Det är ett barn, dottern till Linnéa, som inte förblir anonym. Hon presenteras i berättelsen, 

då hon är två år gammal och heter Viola. Linnéas berättelse handlar om att hon, som väldigt ung, 

blev gravid och övergiven av barnets far. Ensam och rädd för skammen, var hon på väg att ta sitt 

eget liv, men just vid den tidpunkten kände hon barnets rörelser i magen och ändrade sig; på det 

sättet räddade barnet hennes liv. Hon ändrar uppfattning om barnet och ser det som en gåva, mitt i 

hyckleriet från barnets fars sida, och hon behåller sin förströstan på Gud. Viola benämns bland 

annat som hennes “kärleks barn, som hon lidit så mycket för” (s. 124), barnet dog på grund av en 

olycka, och som en del av henne själv. När Angela tröstar henne, föds hennes egen längtan efter ett 

barn (s. 73 ff., s. 78 ff., s. 124 f.). Här ser jag att barnets människovärde relateras till och är 

beroende av kvinnans förhållningssätt till barnet; om barnet är önskat, blir det inte anonymt. 

 I slutet av romanen (ss. 152, 160), berättas det om Doras första förlossning och även det 

barnet är anonymt och benämns endast som en liten pojke. Vidare i berättelsen är hon gravid igen, 

men fast i ett olyckligt äktenskap och ber om hjälp av Levin om att befrias. Han avstår på grund av 

sitt maktbegär. Dessutom beskrivs Levins funderingar kring abort och argumentationen i romanen 

syns klart igen; barnet får inte en plats som en människa med en egen identitet, utan är något 
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sekundärt, något som man kan befria kvinnan ifrån samt något som skulle kunna bli ett barn och 

detta bestäms av huruvida barnet är önskat eller inte. Barnen som nämns är anonyma och det sker 

en förminskning av människovärdet. 

3.2. Ställningstagande till tidigare forskning
Birgitta Svanberg menar att romanen Kvinnogatan bland annat behandlar dåtidens kvinnors 

livsuppgifter, som handlar om att föda barn och bli en god hustru, skildrad utifrån en 

mansdominerad värld, där kvinnorna många gånger upplever sitt öde som redan skrivet. Kärnan i 

missförhållandena anses ligga i att det är i patriarkatets intresse att födelsefrekvensen är hög och 

ideér som motverkar detta förkastas.38 Svanberg skriver: “I själva verket går Agnes von 

Krusenstjerna med skildringen av doktor Levin rakt in i en pågående debatt under det tidiga 1930-

talet: om kvinnors rätt till abort och barnbegränsning.”39 Detta innefattade en livlig debatt kring 

kvinnans självbestämmanderätt vad gäller fortplantningen.40 Svanberg beskriver också hur 

Krusenstjerna skildrar den omänskliga behandlingen av kvinnorna på förlossningskliniken, den 

bristande kvinnogemenskapen samt nedvärderingen och avhumaniseringen av kvinnor, som kan 

känna sig som ett objekt i systemets händer.41 

 Det är därför inte svårt att se varför romanen så tydligt och tämligen ensidigt belyser 

kvinnornas utsatthet med starkt fokus på kvinnan och en knapphändig framställning av barnen. De 

anonyma barnen kan, till synes, verka som marginella i relation till romanens tema i dess helhet, 

men i själva verket arbetar den aspekten effektivt för argumentationen av kvinnornas autonomi. 

Fokuset förskjuts helt på endast en sida av problemområdet (kvinnan) och därmed behöver inte det 

moraliska dilemmat, vad gäller det ofödda barnets människovärde, föras på tal. Det kan vara en 

anledning till att barnen anonymiseras och avhumaniseras i romanen. Konflikten innehåller enbart 

två sidor, nämligen man och kvinna, och den tredje parten i en problematisk graviditet (det ofödda 

barnet) försvinner helt i bakgrunden; barnet behandlas utan identitet och inte som en egen person. 

En parallell avhumanisering sker av barnen, som gynnar den pågående debatten om 

barnbegränsning, men samtidigt försvagas argumentationen, eftersom det är barnet, i stället för 

kvinnan, som behandlas som ett objekt i systemets händer. Behandlingen av kvinnor som djur 
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förkastas i argumentationen, samtidigt som de ofödda barnen behandlas på samma sätt i texten. 

Detta kommer analyseras mer ingående under analysavsnittet, då dekonstruktion tillämpas på 

texten. I romanen, under avsnittet där barnet får en identitet, kopplas detta samman med kvinnans 

önskan om att få barnet; de oföddas människovärde och möjlighet till identitet är därmed beroende 

av om kvinnan vill ha barnet eller inte. 

 Svanberg påpekar även att den moderslängtan Angela får vid kontakt med Linnéa och 

hennes berättelse, grundar sig på “motivet barn utanför äktenskapet”42, men detta kan också handla 

om att hon mött en kvinna som älskar och vill ha sitt barn (trots omständigheterna) och därmed 

förstärks vidare argumentationen om att barnet får ett värde i romanen, först då det är önskat. Detta 

tydliggörs dessutom vid jämförelse med hur det ofödda barnet beskrivs av Adéle; hon vill inte ha 

barnet, utan hatar det och beskriver det som ett odjur, vilket visar på en anonymisering och 

avhumanisering av ett barn som inte är önskat. 

3.3. Tematisk analys av romanen, med hjälp av dekonstruktion
Det finns en uppenbar generell hierarkisk opposition i romanen (vad gäller exempelvis 

maktpositionerna i samhället) som är man/kvinna, som behandlas som en del av romanens 

övergripande motiv och argumentation med syftet att lyfta fram den icke-dominerande delen av 

hierarkin (kvinnan) på en dominerande plats. Det går därmed att hävda, på grund av temat som 

belyses i romanen och sättet det görs på, att romanen på ett sätt redan innehåller en dekonstruktion. 

Nämligen en omkastning av den binära oppositionen man/kvinna. 

 Uppsatsens syfte innefattar en undersökning av textens logik med hjälp av dekonstruktion 

och jag uppmärksammar en marginell aspekt som inte fått stort utrymme i varken romanen eller i 

andra läsningar av den; det vill säga min analys är barncentrerad och inte kvinnocentrerad. Det är 

utgångspunkten i min dekonstruktion av Kvinnogatan. Jag belyser inneboende paradoxer i texten, 

men har inte som mål att fastslå någon generell betydelse av verket som helhet, utan 

uppmärksamma återkommande paradoxala strukturer i texten. Detta med hjälp av metoden som 

Culler utvecklat ur teorin dekonstruktion. 

 Studiens fokus är på anonymisering av de ofödda och nyfödda barnen. Definitionen av 

anonym är, enligt SAOL, en person som inte uppgivit sitt namn, som är okänd till namnet. En 

identifiering av avsnitt där barnen behandlas anonymt, i motsats till att vara identifierbara (med en 

identitet), personliga, synliga, angivna med ett namn, har gjorts under avsnittet om 

undersökningsobjektet. Anonymitet handlar därmed inte enbart om personen har fått ett namn, utan 
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också om hur personlig eller synlig den framställs och behandlas i texten. Då det handlar om ofödda 

eller nyfödda barn, kan man hävda att det är naturligt att de beskrivs anonyma, men barnens 

ställning eller var de befinner sig i sitt utvecklingsstadium är generellt inte en adekvat förklaring till 

att de nödvändigtvis måste förbli anonyma. Det finns exempel i annan litteratur där ofödda barn inte 

framställs som anonyma, utan personliga och synliga, exempelvis i Bibeln: “Herrens ord kom till 

mig. Han sade: ‘Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur 

modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.’”(Jer. 1:4,5) och “Du har skapat 

mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara 

är dina verk, min själ vet det  så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i 

det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla 

mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit.” (Ps. 139:13-16)43. I 

dessa avsnitt betraktas den ofödde som en egen person och någon som är synlig; alltså motsatsen till 

att vara anonym. Anonymiseringen av de ofödda och nyfödda barnen i romanen kan därmed visa på 

en argumentationslinje som är en integrerad del av romanens huvudsyfte: nämligen att förstärka 

bilden av kvinnornas utsatthet i kontexten familjebildning i ett mansdominerat samhälle. 

 Med hjälp av dekonstruktion, som en erfarenhet av läsningen, har jag försökt att vända den 

hierarkiska ordningen mellan följande två oppositioner: kvinna/barn och född/ofödd. Vad gäller 

oppositionen kvinna/barn är det kanske problematiskt att hävda att det är en binär opposition till sitt  

väsen, men vad gäller maktpositionerna i romanens text och i argumentationen, kan man ändå 

hävda att det föreligger en hierarkisk opposition mellan kvinna och barn, där kvinnan är den 

dominerande delen av oppositionen. Oppositionen född/ofödd är en binär opposition (med den 

födda som dominerande del i hierarkin) och är relevant i analysen, då kvinnan är den människa, i 

den aktuella kontexten, som är är född och barnet den som är ofödd. Dekonstruktion innebär alltså 

en omkastning av dessa hierarkier där en rubbning av systemet ingår; hierarkierna förstörs inte utan 

återinskrivs, med syftet att visa på vidare korrelationer och relationer i texten. 

 Oppositionerna kvinna/barn och född/ofödd behandlas i romanen under vissa förutsättningar 

och som del av angivna roller i ett system (exempelvis samhället) och har en ideologisk bas i 

argumentationen. Kvinnans utsatthet belyses i en given samhällskontext och i en tid med vissa 

idéströmningar (såsom kvinnans självbestämmanderätt avseende fortplatning och så vidare) och 

som centrum för argumentationen i romanen, är hon den dominerande kraften i relation till det 

ofödda och nyfödda barnet. Kvinnans roll i systemet belyses i romanen med negativa termer, för att 

visa på utsattheten under ett patriarkalt värdesystem, vilket på samma gång förkastas i 
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argumentationen (mycket på grund av en nedvärderande och mansdominerad maktutövning över 

kvinnan); med syftet att visa på kvinnan som ett offer, både i relationen till männen men också till 

barnen (hon förlöses från sitt barn; hon vill bli befriad från ett hatat barn, och så vidare). 

 Samtidigt som argumentationens mål är att visa hur kvinnorna behandlas på ett omänskligt 

sätt av den dominerande delen av oppositionen man/kvinna, sker en anonymisering och 

avhumanisering av barnen i romanen. Den inre paradoxen ligger i att det inom oppositionen kvinna/

barn och född/ofödd, sker en maktutövning vad gäller barnen (som är människor på samma sätt som 

kvinnorna samt potentiellt kan vara framtida kvinnor) som förut i argumentationen förkastades, när 

det handlade om oppositionen man/kvinna. När hierarkierna omkastas, får barnen i relationen till 

kvinnan och den ofödde i relation till den födde en annan status, och samtidigt syns det paradoxala i 

texten. Den inre motsättningen handlar om avhumanisering och människovärde; samtidigt som 

målet är att visa på kvinnornas värde som människor, sker en parallell värdeminskning av barnen 

(främst genom anonymiseringen av dem). Samtidigt som både kvinnan och barnet är människor. På 

samma gång som den omänskliga behandlingen av kvinnorna förkastas i textens argumentation med 

önskan om att tala om kvinnan som ett subjekt (i stället för objekt), behandlas barnen som objekt, 

med hjälp av att de beskrivs som anonyma och avhumaniseras. Olika argumentationslinjer korsar 

varandra som visar på brist på enhetlighet i texten. De inympade argumenten i texten som hänger 

ihop med att romanen är en idéroman vad gäller kvinnornas situation, tillsammans med en 

anonymisering av barnen i romanen, får som konsekvens att man kan se romanen som en del av den 

pågående debatten om barnbegränsning i tiden som romanen skrevs; en argumentation som är 

positivt inställd till kvinnans självbestämmanderätt vad gäller reproduktion, där abort ingår. Det 

innebär också, att den till synes marginella aspekten vad gäller barnens anonymitet i själva verket är 

en del av huvudargumentationen och inte är en marginell aspekt i verkligheten. Det är enklare att 

föra en argumentation för autonomi, där endast en av de inblandade (kvinnan och därmed inte 

barnet) behandlas som en fullvärdig människa, med krav på vissa rättigheter som bland annat har 

med människovärdet att göra. Dessa rättigheter kontrasteras mot motsvarande rättigheter för 

männen i samhället och samtidigt utesluts barnen. 

 Dekonstruktion visar på att argumentationen i romanen genererar en paradoxal logik i 

texten. Detta syns även i faktumet att barn som är önskade får en identitet i romanen, vilket innebär 

en konflikt vad gäller människovärde, då den oföddes värde i det fallet är beroende av en annan 

människas önskan. Samtidigt som en liknande maktutövning från männens sida (exempelvis i 

avsnitten där kvinnans värde, pålagt av andra, sammanvävs med moderskapet) i relationen till 

kvinnorna, förkastas i romanens argumentation. Genom att jag medvetet valt att intressera mig för 
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en aspekt som verkets tema eller huvudmotiv inte ger stort utrymme, har inneboende paradoxer 

identifierats som i själva verket signalerades av texten själv, genom att exempelvis låta barnen förbli 

anonyma. Romanens idé strider för kvinnans människovärde men låter barnens människovärde 

förminskas, under vissa bestämda omständigheter. Argumentationen skulle vara mer enhetlig om 

problematiken gällande värdering av barn, beroende på deras utvecklingsstadie, inkluderats. 

 Kärnbudskapet i analysen har varit att visa hur den till synes marginella aspekten - de 

ofödda och nyfödda barnen och deras anonymitet - ingår i en argumentationslinje i romanen. För att 

belysa kvinnornas situation och tydligt lyfta fram tesen gällande kvinnans självbestämmanderätt 

vad gäller reproduktionsfrågor, är det fördelaktigt att låta barnen förbli identitetslösa och därmed 

inte erhålla en väsentlig del i argumentationen. Dessutom jämförs barnen med djur på ett negativt 

sätt, vilket verkar avhumaniserande (paradoxalt samtidigt som en liknande avhumanisering av 

kvinnorna i romanen förkastas) och ytterligare förstärker effekten av att barnens situation inte 

behöver tas hänsyn till i argumentationen. Det ligger en inre motsägelse i textens logik, då 

belysningen av problematiken ur ett kvinnoperspektiv i denna kontext har som syfte att förkasta 

männens maktutövning, samtidigt som en maktutövning utövas på de ofödda vad gäller 

inställningen till deras identitet och människovärde. Detta visar på en svaghet i själva 

argumentationen; man bortser från det moraliska dilemmat, då en oönskad graviditet inte är 

problematisk endast utifrån kvinnans situation utan också utifrån den oföddes. Det är inte 

fördelaktigt för textens logik i argumentationen att utesluta barnen helt, om man vill undvika inre 

motsägelser. 
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4. Slutdiskussion och sammanfattning
Agnes von Krusenstjernas romanserie om fröknarna von Pahlen, där Kvinnogatan ingår, har 

uppmärksammats främst på grund av hennes skildringar av den kvinnliga sexualiteten, som (vid 

tiden då den skrevs) inte hade någon motsvarighet sedan tidigare i svensk litteratur. Kvinnogatan 

har som huvudmotiv och tema kvinnor och deras situation i centrum; romanen behandlar 

kvinnornas utsatthet i ett samhälle som beskrivs starkt mansdominerat och barnbegränsningsfrågan 

lyfts upp som en väsentlig del av problematiken. Genom att beskriva olika kvinnors erfarenheter av 

bl.a. graviditet, förlossning, moderskap och äktenskap, i ett samhälle där många av kvinnorna 

upplever sitt öde styrt av männen och blir omänskligt behandlade i vissa utsatta situationer, visar 

romanen på en argumentation för kvinnors självbestämmanderätt avseende bland annat 

reproduktion. Av tidigare forskning kring Kvinnogatan har jag kunnat använda mig av främst 

Lagercrantz och Svanberg i uppsatsen, som en del av analysen, eftersom de berör Krusenstjerna, 

romanen och hennes förhållande till barn och moderskap på ett direkt sätt som knyter an till 

uppsatsens syfte. 

 Den uppenbara konflikten i Kvinnogatan handlar om den binära oppositionen man/kvinna, 

samtidigt som det sker en anonymisering av de ofödda och nyfödda barnen i romanen. Förutom att 

majoriteten av barn som nämns i romanen förblir identitetslösa och anonyma, beskrivs de också i 

termer av djur med en negativ klang; de avhumaniseras genom att exempelvis i texten kallas ett 

ofött barn för ett odjur. I romanen förekommer också en negativ inställning till förlossning genom 

att beskriva upplevelsen av en förlossning som innebärande att kvinnan förlöses från sitt barn; alltså 

hon beskrivs på det sättet bli av med något och inte att hon erhåller något. I missfallsscenen 

benämns barnet dessutom som döden själv (att döden låg i magen och ska födas fram), den mest 

negativa termen för att beskriva någon. I avsnittet som kort behandlar abortsituationen beskrivs 

barnet som något som skulle kunna bli ett barn. Vidare verkar möjligheten att kunna bli ett barn 

vara beroende av kvinnans önskan att få barnet. Vid det enda tillfälle då ett barn får en identitet i 

romanen, är då modern önskade sig barnet och såg det som en gåva; Viola blir personlig i 

berättelsen på grund av Linnéas inställning till henne. 

 Anledningarna till att barnen förblir anonyma i romanen Kvinnogatan kan bero på olika 

aspekter. Dels kan det handla om Krusenstjernas personliga erfarenheter, eftersom hon hade en 

delvis drömlik, och inte en realistisk bild av mogna kvinnor med barn, då hon inte hade möjligheten 

att stanna kvar i det kvinnokollektiv som hon vistades i som ung. Dessutom genomled hon ett svårt 

sent missfall, som påverkade henne mycket och bland annat genererade en sorts besvikelse över sig 

själv som kvinna; hon tog det som ett personligt nederlag. Beskrivningen av Adéle och hennes 
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inställning till barnet hon väntar kan betraktas som genomsyrad av Krusenstjernas egen besvikelse 

och självhat. Det kan vara en av anledningarna till att barnen i Kvinnogatan inte beskrivs som egna 

individer utan behandlas anonymt, då det kan vara ett sätt att distansera sig från barn generellt när 

de förblir på avstånd och blir inte nära på ett personligt plan. I stället verkar barnen som medel inom 

ett huvudsyfte gällande kvinnorna i enlighet med romanens tema. Kvinnogatan uttrycker 

Krusenstjernas egen besvikelse över sin upplevelse gällande graviditet och barn, på samma gång 

som hela romanserien har kallats för ett moderskapsevangelium. Författarinnans sorgbearbetning 

kan vara en del av anledningen till att barnen behandlas anonymt, då det kan vara ett sätt att hantera 

svåra upplevelser på avstånd, avlägset, och inte direkt kopplat till den egna personen (som skulle bli 

fallet om de ofödda och nyfödda skulle beskrivas personligt och synligt). Av vad jag kan se, i 

Lagercrantz avhandling, då Krusenstjernas missfall beskrivs, skrev hon själv att barnen hon 

förlorade var två pojkar och hon nämner inte att hon gav dem namn. 

 Samtidigt tjänar barnens anonymitet som ett förstärkande element i argumentationen för 

kvinnans autonomi vad gäller barnbegränsning. Genom att barnen inte får utrymme i 

framställningen av problematiken i en krisgraviditet, kan kvinnornas utsatthet belysas starkare samt 

får på det sättet endast en motpol, nämligen det patriarkala synsättet gällande kvinnans roll och så 

vidre. Problemområdet reduceras: från att innehålla tre inblandade, till att innehålla endast två. 

Även de som i romanen framställs som språkrör för de ofödda och nyfödda barnen, är i själva 

verket endast intresserade av sin egen position i grunden (exempelvis Jacob Levin), vilket 

ytterligare förstärker argumentationens två poler. På samma gång försvagas argumentationens logik, 

då behandlingen av kvinnorna i romanen som djur förkastas, samtidigt som de ofödda barnen 

behandlas i texten på samma sätt. En grupp av människors objektifiering problematiseras, men en 

liknande behandling av en annan grupp försummas i argumentationen. 

 Sammanfattningsvis har jag uppmärksammat att förekomsten av anonyma ofödda eller 

nyfödda barn i romanen är i det närmaste genomgående; alla ofödda och nyfödda barn förblir 

anonyma i framställningen, förutom Viola. Barnens anonymitet förstärker argumentationen för 

kvinnans autonomi gällande barnbegränsning. På samma gång visar en dekonstruktion av romanen, 

i fråga om dessa aspekter, att det föreligger inre motsägelser i argumentationen. Genom att 

omvända hierarkierna av oppositionerna kvinna/barn och född/ofödd, möjliggörs att den 

underordnade delen i oppositionerna får en annan status, vilket i sin tur synliggör det paradoxala i 

texten. Den inre motsättningen handlar om avhumanisering och människovärde. Samtidigt som 

syftet är att argumentera för kvinnornas jämlika människovärde i förhållande till män, genom att 

genomgående förkasta den omänskliga behandlingen av kvinnorna i textens argumentation, 
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behandlas de ofödda och nyfödda barnen som objekt, då de beskrivs avhumaniserande och 

anonyma. Det innebär att olika argumentationslinjer korsar varandra som visar på att texten inte är 

enhetlig. 

 Den paradoxala logiken visar sig även i att barnet som är önskat, får en identitet i romanen, 

då det innebär en konflikt vad gäller människovärdet eftersom den oföddes värde som en egen 

människa och möjlighet till en identitet är beroende av en annan människas önskan. En liknande 

maktutövning från männens sida över kvinnorna, då kvinnans värde som en riktig kvinna 

sammankopplas exempelvis med att vara barnaföderska, förkastas i argumentationen. Texten 

signalerar dessa inneboende paradoxer själv, genom att barnen behandlas anonymt. 

 En anledning till att barnen är anonyma handlar alltså om att förstärka argumentationen 

gällande kvinnornas autonomi i fråga om barnbegränsning. Den till synes marginella aspekten, de 

ofödda och nyfödda och deras anonymitet, kan påstås ingå i en argumentationslinje i romanen. Det 

är fördelaktigt att barnen förblir identitetslösa och därmed inte erhåller en väsentlig del i debatten 

gällande barnbegränsningsproblematiken ur en kvinnocentrerad synpunkt. Dekonstruktion har dock 

visat på att på grund av inre paradoxer i textens logik, innehåller argumentationen svagheter. Detta 

för att man bortser från det moraliska dilemmat som nödvändigtvis uppkommer vid en problematisk 

graviditet, eftersom det alltid är tre inblandade i konflikten (alltså även det ofödda barnet). För 

textens logik, vad gäller argumentation, är det inte fördelaktigt att utesluta barnen helt, om man 

önskar undvika inre motsägelser. Jag antar inte att Krusenstjerna med avsikt har anonymiserat 

barnen i romanen, utan att det är en naturlig konsekvens av bland annat tidsandan, då fokus var på 

kvinnan. Detta medför att barnen blir mindre betydelsefulla i framställningen av problematiken vad 

gäller barnbegränsningsfrågan ur ett kvinnoperspektiv, då man ville lyfta fram den kvinnliga 

erfarenheten av att föda barn, och så vidare. Även om barnens anonymitet fungerar väl i 

argumentationen, är det sannolikt att barnen behandlas marginellt främst av den anledningen att 

fokus allmänt var på kvinnan (i den aktuella kontexten) under mellankrigstiden i Sverige. 
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