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De båda flickorna satt på första steget till en söndervittrad trappa 
i det trånga källarprånget. Bakom dem gick trappan uppåt men 
slutade tvärt där gången murats igen för länge sen. Mellan sten-
väggarna tonade det svaga ljudet av jazzmusiken från det stora 
rummet. [...] Vet du – jag skulle vilja skriva en bok…

– Vad då för bok?
– En bok för ungdom. Inga äventyr och inte en massa hurtigt 

larv, som dom gamla tror att dom unga vill läsa…
  
  sven wernström, Flickan från landet (1954)





förord

Det är många kvällar nu som jag genat genom gångtunneln, ut ur Rågs-
ved och bort mot Magelungen, för att få perspektiv på livet, Stockholm 
och arbetet med avhandlingen. En avhandling uppstår inte ur ett vaku-
um. Min studie är en produkt av miljöer, människor och erfarenheter 
från alla möjliga håll men inleda mitt tack, det vill jag göra från Hög-
dalstopparna. Här syns nästan hela staden, höghusen i Flemingsberg, 
Globen, Kaknästornet och Nackamasterna. Det är en speciell plats, öde-
mark för vissa, hem för andra. Mellan kullarna står trasiga frisbeegolf-
korgar från 80-talet och en bit bort finns en älvkvarn, ett fornminne från 
bronsåldern. Där luktar ofta svagt av rök från husvagnarna och tälten i 
skogen nedanför. Jag är tacksam för att jag fått möjlighet att skriva den 
här boken och jag är skyldig många personer och platser ett stort tack. 

Först och främst vill jag tacka min huvudhandledare Boel Westin. 
Tack för din starka tro på min förmåga, för dina engagerade läsningar 
av mina utkast och för alla de ömsom sporrande, ömsom trevliga prat-
stunder vi haft. Mitt tack går också till Göran Rossholm, min biträdande 
handledare, för hans stöd och uppmuntran. Tack Maria Andersson och 
Alexandra Borg för en skarp och stimulerande opposition på mitt slut-
seminarium. Tack Mia Österlund för din entusiastiska läsning i slutfas. 
Tack Anders Cullhed för din noggranna läsning av mitt färdiga ma-
nuskript och tack Magnus Öhrn för dina skarpa kommentarer på mina 
pojkboksavsnitt. 

Jag har under min doktorandutbildning främst vistats i Sverige och 
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vill tacka alla vänner och kollegor på institutionen för kultur och estetik 
vid Stockholms universitet. Tack för luncher, kaffepauser och postsemi-
narier. Jag är framför allt tacksam för att få ha varit en del av barn- och 
ungdomslitterära seminariet vars seminarier alltid varit lika välbesökta 
och inspirerande. Tack Elina Druker och Kristin Hallberg för era många 
kommentarer på mina texter. Tack också Roland Lysell, som följt mina 
seminarier från magisternivå. Ett särskilt tack går emellertid till Hil-
da Jakobsson som delat både forskarlivets glädjeämnen och prövningar 
med mig genom åren. Du har med osvikligt intresse och tålamod läst 
enorma mängder text och lyssnat på många och långa utläggning de 
år vi arbetar tillsammans. Självklart vill jag även tacka alla andra som 
opponerat på mina textutkast eller på annat sätt hjälp mig i arbetet med 
avhandlingen, tack Kelly Hübben, Valérie Alfvén, Per Israelsson, Adam 
Wickberg Månsson, Hedvig Härnsten, Ellen Frödin, Andreas Wahlberg 
och Helena Ek.

Under mina år på institutionen har jag haft det stora nöjet att ar-
beta med såväl Tidskrift för litteraturvetenskap som Aiolos – Tidskrift för 
 litteratur, teori och estetik. Jag vill tacka de båda redaktionerna för att ni 
gett mig en chans att utveckla mitt och andras skrivande. I snart fem 
år har jag delat kontor med Håkan Trygger. Tack för att du alltid har 
tid för samtal och för de lyhörda kommentarer du gett på mina texter 
genom åren. Jag vill även passa på att tacka de andra medlemmarna i 
Aiolos, Daniel Pedersen och Anders Lindström för att ni ofta gett mig 
nya perspektiv på text och ämne. 

Det finns vidare ett antal konkreta miljöer som varit av stor bety-
delse för projektets färdigställande. Kungliga biblioteket och Svenska 
barnboksinstitutet i Stockholm, Bibliothèque Saint-Geneviève och Bib-
liothèque national de France i Paris har medelst stämning och innehåll 
hjälp mig genom det mesta. Tack till alla tålmodiga bibliotekarier och 
till alla kollegor från andra universitet och fält med vilka jag ätit lunch, 
druckit kaffe och pratat böcker. Jag vill därtill tacka de som hjälpt mig 
med den fysiska boken. Tack Per Anders Wiktorsson för att du hjälpte 
mig att komma i kontakt med duktiga Marie Pettersson på ellerströms 
förlag. Tack Andreas Nykvist för formgivningen av mitt omslag samt 
Angelica Elliott och Amanda Forssblad för era fotografier. Tack för att 
jag fått använda er kompetens. 

För generösa ekonomiska bidrag, vilka möjliggjort konferensresor, 
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utlandsvistelser, språkgranskning och tryck, tackar jag hjärtligt Seda 
Eivor Burbecks minnesfond, Martha Sandwall-Bergströms stipendium, 
Karl och Betty Warburgs fond, Spritmuseum, Torsten Söderbergs stiftel-
se, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Gunvor och Josef Anérs stiftel-
se, Samfundet S:t Erik samt Åke Wibergs stiftelse. Min avhandling hade 
inte varit densamma utan konferenser som City Peripheries/Peripheral 
Cities i Helsingfors, Finland 2013, Maps in Children’s Literature i Bergen, 
Norge, och Spaces/Spatialities i Busan, Sydkorea 2015.

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla vänner som funnits 
där. Ett stort tack till kickorna i poesifanzinet Suzanne, ni som gav mig 
modet att börja skriva. Tack Signe, Soffia, Robban, Lisa Marie och Moa 
för att era hem alltid stått öppna för mig. Tack ni som lurat mig att ta 
danspauser från arbetet, Emilia och de andra i Berlin, Marlena, Gandalf 
med flera i Stockholm. Merci Virgile, le chapitre cinq est pour toi. Jag vill 
också tacka min familj, pappa Björn och bror Marcus men framför allt 
mamma Maria för att litteraturen och berättandet utgjort en så central 
del i min uppväxt, från Hornsgatan och Mariaberget till Högdalstop-
parna. 

Rågsved, december 2016
Lydia Wistisen





1.
vart ska du gå?

”Vart går du?” ropar hon förstås och han svarar ”Ut” och det är deras 
vanliga dialog, när hon hör att han tar i ytterdörren.1

I Kerstin Thorvalls ungdomsbok ”Vart ska du gå?” ”Ut” (1969) är Kjelles 
svar på sin mammas fråga givet. Dialogen mellan mor och son är en 
representativ beskrivning av relationen mellan ungdomar och vuxna i 
1900-talets svenska ungdomslitteratur. Att lämna barndomshemmet är 
en del av litteraturens gestaltning av utveckling och mognad. 

”Och vart ska du? Får man fråga det?” (Thorvall 1969, 17), fortsätter 
mamman. Kjelle svarar inte men han ska ut i Stockholm, ner till kiosken 
i centrum eller till tunnelbanan in mot city. Också detta är representa-
tivt, storstaden har under 1900-talet kommit att bli den mest vanliga 
miljön i litteratur för unga.2 Den har använts för att förmedla drömmar 
och rädslor, för att roa och bilda, inspirera och uppfostra. Så utgör också 
ungdomarna en grundläggande aspekt av idén om det urbana.3 Gång på 
gång har den unga generationen fått inleda nya eror i Stockholms histo-
ria. De har utvecklat subkulturer och umgängesformer, de har förändrat 
nöjesliv och konsumtionsvanor, placerats längst fram på barrikaderna 
och varit först med att duka under för nya faror.

Dessa erfarenheter ligger till grund för den svenska ungdomslittera-
turens gestaltning av ungdomars rörelser ut i vuxenliv och samhälle. Jag 
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menar att ungdomar har en egen geografi och ungdomslitteraturen ett 
eget förhållande till staden och stadslitteraturen. Ungdomar i storstads-
miljö har alltid utgjort ett orosmoment för vuxenvärlden. Både offentliga 
och privata, centrala och perifera urbana rum har upplevts som hot mot 
tonåringens moral och hälsa. Perspektivet på staden i ungdomslittera-
turen skiljer sig därför från vuxenlitteraturens. Att vara ung är att som 
Kjelle befinna sig mellan olika positioner, mellan barndom och vuxenliv, 
mellan beroende och självständighet, i dörren mellan hallen och trapp-
huset. I min undersökning är motiv som fångar denna tröskelerfarenhet 
därför centrala. Ungdomars urbana geografier utgår dels från perifera 
rum bortom vuxenvärldens kontroll, dels från offentliga rum men fram-
för allt från passageliknande rum, från fönsterblecket, trapphuset, bron, 
tunnelbanelinjen, gångtunneln. 

Syfte och material 

Mitt syfte är att utforska hur gestaltningar av urbana erfarenheter inte-
grerats i svensk ungdomslitteratur under perioden 1890–2010.4 Med ut-
gångspunkt i ålder, kön, klass, etnicitet och sexualitet undersöker jag kon-
tinuitet och förändring i ungdomslitteraturens gestaltning av frigörelse, 
utveckling och mognad. Avhandlingen är en motivstudie och metoden 
baseras på intersektionell rumsteori.5 Perspektivet är tvär vetenskapligt 
och underbyggs av idéer från sociologiskt, geografiskt, filosofiskt och 
genusvetenskapligt håll. Jag har strukturerat avhandlingen kring före-
ställningen om Stockholm som ett tredimensionellt rum, såväl fysiskt 
och estetiskt som socialt, vilket påverkas av tiden och skapas liksom 
förändras av historien.6 En grundtanke är att protagonisters subjekts-
position får konsekvenser för gestaltningen av relationen till rummet. 

I Barnbokens form (1980) skriver Vivi Edström att det ”borde vara en 
intressant uppgift” att följa Stockholmsmotivets funktion i barn- och 
ungdomslitteraturen. Staden äger ett starkt ”symbolvärde” och har ”sina 
egna inarbetade associationsmönster”.7 En undersökning av den urbana 
erfarenheten kan därför bidra med ny kunskap om ungdomslitteratu-
ren. Under det sena 1900-talet har ett ökat intresse för rummet som 
analys begrepp kunnat iakttas inom den humanvetenskapliga forskning-
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en.8 Som en del i denna utveckling har det utkommit flera litteratur-
vetenskapliga arbeten, vilka försöker definiera den moderna storstadens 
estetiska uttryck.9 Varken nationellt eller internationellt finns emellertid 
något som mer utförligt behandlar ungdomslitteraturens urbana motiv.10 

Urval

Det analyserade materialet består av nära trettio verk utgivna för ung-
domar, från sekelskiftet 1900 till tidigt 2000-tal. Urvalet omfattar flick-, 
pojk- och ungdomsböcker, alla med storstaden som gemensam näm-
nare. Det rör sig framför allt om samtidsskildringar och uteslutande 
om miljöer hämtade från Stockholm. Detta för att en klar majoritet av 
all 1900-talets svenska ungdomslitteratur med stadstema utspelar sig i 
huvud staden. Ett faktum, vilket har sin förklaring i att den länge var 
den enda större staden i Sverige.11 

För att bredda perspektivet på olika perioders syn på Stockholms ton-
åringar använder jag mig genomgående också av andra källor, framför 
allt av annan skönlitteratur, rådgivningslitteratur, debattböcker och stat-
liga utredningar. Majoriteten av de behandlade ungdomslitterära verken 
är samtidsskildringar och som sådana korresponderar de ofta med samti-
da debatter eller ny ungdomsvetenskap. Självklart finns det även ett stän-
digt pågående utbyte mellan ungdomslitteratur och andra litteratur- och 
kulturformer. Många av ungdomslitteraturens urbana erfarenheter och 
motiv går igen i litteratur för vuxna, film, teater och musik.12 

Bilden av huvudstadens unga har förändrats och fördjupats under 
hela 1900-talet. Textens spatiala gränser har gång på gång förflyttats för 
att släppa in nya röster, teman och platser samtidigt som vissa ständigt 
återanvänds. Tidigare forskning kring storstaden har dock främst utgått 
från litteratur från 1800-talet och tiden kring sekelskiftet 1900.13 Utifrån 
den aspekten vill jag bidra med ny kunskap och visa att efterkrigstidens 
konsumtionsmotiv eller 1960- och 70-talets miljonprogramskildringar, 
också har varit viktiga för storstadens och ungdomslitteraturens historia. 
Det långa tidsspannet gör det möjligt att ifrågasätta tidigare forsknings 
genreuppdelning i flickbok, pojkbok och ungdomsbok. Genom att dis-
kutera ett rikt spektra av texter utifrån en lång tidsperiod, vill jag nyan-
sera bilden av såväl den svenska ungdomslitteraturen som av Stockholms 
historia. 
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Då detta är en motivstudie faller det sig naturligt med ett omfångs-
rikt empiriskt material. Eftersom den undersökta perioden är lång blir 
det rentav nödvändigt.14 Urvalet har delvis utgått från vad som skulle 
kunna kallas för en storstadens ungdomslitterära kanon. Verk som Ma-
rika Stiernstedts Ullabella (1922), Harry Kullmans Den svarta fläcken 
(1949) och Peter Pohls Janne, min vän (1986) nämns i översiktsverk som 
Ord och bilder för barn och ungdom (1986), Lena Kårelands Möte med 
barnboken (1994), Ulla Lundqvists Tradition och förnyelse (1994) och finns 
med även hos mig. 

Vidare uppmärksammar jag mindre välkända ungdomsböcker, vars 
framställningar kretsar kring desto mer omtalade urbana fenomen som 
1950-talets ”raggare”, 1970-talets ”mellanöl” och 1990-talets ”skinnskal-
lar”. Med hänsyn till arbetets intersektionella perspektiv har jag priori-
terat verk som gestaltar varierande skärningspunkter mellan ålder, kön, 
klass, etnicitet och sexualitet. Det finns en poäng i att välja ungdomslit-
teratur av olika sort, såväl kritikerrosade som bortglömda verk, storsälja-
re som mer marginella texter, sådant som blivit behandlat av ungdoms-
litteraturforskningen och sådant som är outforskat. De verk jag fördjupar 
mig i är antingen representativa för tema och tid eller så visar de på något 
nytt, en brytpunkt eller ett motsatsförhållande. I vissa fall har jag velat 
lyfta fram texter som bryter med äldre invanda föreställningar kring 
stadsskildringen och/eller ungdomslitteraturen. 

Det är en särskild typ av urbana erfarenheter och ungdomar som 
jag behandlar. Jag intresserar mig i första hand för de erfarenheter som 
präglat olika perioders allmänna debatt och syn på storstadens tonår-
ingar. Vad gäller rummet fokuserar jag på passager mellan familjehem 
och vuxen liv, perifera rum bortom vuxenvärldens kontroll och offentliga 
rum för att synas och bli sedd. Ibland står Stockholm för en modern till-
varo i största allmänhet utan att några särskilda motiv knyts till miljön. 
Till exempel har Maja Jäderin-Hagfors flickbok Det finns dagar (1938) 
underrubriken ”Stockholmsroman för unga flickor” utan att beskriva 
särdeles mycket av själva staden. Sådana typer av verk, där staden inte 
inverkar närmare på handlingen, har uteslutits. Jag har också exklude-
rat deckare samt gestaltningar av olika typer av trygga medelklasshem 
och skolor, vilket i sin tur lett till att vissa slags Stockholmsungdomar 
utelämnats. De erfarenheter jag behandlar är intimt förbundna med 
1900-talets mer omtalade urbana ungdomskulturer. De talar alla om 
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frigörelse och utveckling. Tre typer av motiv är genomgående: olika slags 
rörelser genom rummet, gestaltningar av yrkesval och framtid samt dis-
krepansen mellan tillskriven och önskad identitet.  

Ungdomslitteraturen

Nästintill alla verk jag behandlar har getts ut specifikt för ungdomar. 
Vilken ålder ungdomarna är ämnade att vara i har dock varierat, till 
exempel är pojkbokens läsare tänkt att var flera år yngre än den samtida 
ungdomsbokens. Julius Humble definierade, i Vår tids ungdomsläsning, 
hennes inflytande och riktiga ledning (1871), ungdomslitteraturen som en 
litteratur vilken ”dels särskildt författats” för unga, dels ”användts till det 
uppväxande slägtets nöje och förströelse, upplysning och förädling”.15 
Hans bestämning ringar in två viktiga aspekter av ungdomslitteratur-
begreppet, vilka fortfarande är giltiga. För det första är litteraturtypens 
syfte kluvet, den vill roa och förströ men också utbilda och fostra. För 
det andra kan definitionen av ungdomslitteraturen alltjämt grundas i 
den intention som ligger bakom verkets tillkomst eller i den funktion 
verket fått.

Vad gäller ungdomslitteraturens dubbla avsikter är det tydligt att den 
alltid har befunnit sig i dialog med å ena sidan ungdomars egna kulturer, 
å den andra med samhällets föreställningar kring vad unga ska ägna sig 
åt. Ungdomslitterära stadsskildringar influeras således ömsom av reell 
urban ungdomskultur, ömsom av tankar om hur storstadsungdom bor-
de eller skulle kunna vara. Den kan läsas både som reaktion på sam-
hällsläget och som uppfostringsmedel. Eftersom synen på adolescensen 
genomgått flera förändringar under 1900-talet har också den fostrande 
avsikten förändrats. I modernare ungdomslitteratur syftar den snarare 
till att forma självständiga individer än lydiga samhällsmedborgare, vil-
ket lett till fler upprorsmotiv. 

I sin studie om ungdomslitteraturens väsen, Disturbing the Universe: 
Power and Repression in Adolescent Literature (2000), framhäver Roberta 
Seelinger Trites denna dualism. Hon beskriver ungdomslitteraturen som 
en arena för sociala experiment. Till exempel skildras ofta konflikter 
mellan ungdomar och samhälleliga auktoriteter i syfte att visualisera 
gränserna för det möjliga och tillåtna.16 I den svenska ungdomslittera-
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turen har Stockholm under hela 1900-talet använts på ett liknande sätt. 
Staden har framstått som ett gränsland där ungdomar antingen kan göra 
bra val eller hamna i fördärvet.

När det kommer till Humbles andra infallsvinkel består litteratur 
för unga kontinuerligt dels av verk som av förlagen marknadsförs mot 
en specifik åldersgrupp, dels av sådant som unga läst eller som man an-
sett att unga bör läsa. Den första kategorin har gått under namn som 
flickbok, pojkbok, ungdomsbok eller bok för unga vuxna, den andra har 
bestått av verk ur kanon samt populärlitteratur av olika slag. Många av 
ungdomslitteraturens klassiker, såsom Daniel Defoes Robinson Crusoe 
(1719), Sigfrid Siwertz Mälarpirater (1911) och J. D. Salingers The Catcher 
in the Rye (1951) var från början avsedda för en vuxen publik.17 Därtill 
har föreställningen om vad som är lämplig litteratur för unga genomgått 
upprepade omförhandlingar både före och under 1900-talet.18 ”Histo-
riskt sett är begrepp som […] ’ungdomsbok’ opålitliga, både för katego-
riseringar och för olika typer av urval”, skriver Boel Westin.19

I föreliggande arbete utgår jag därför från ungdomslitteratur som 
en övergripande och historiskt föränderlig kategori, till vilken flera sub-
grupper kan knytas. Det går till exempel att tala om en flick-, pojk- eller 
ungdomsbokstradition. Min utgångspunkt skiljer sig från den i myck-
et annan ungdomslitteraturforskning, där fokus legat på antingen den 
förstnämnda eller den senare traditionen.20 Genom att undersöka urba-
na erfarenheter inom olika typer av ungdomslitteratur vill jag synliggöra 
nya beröringspunkter och skillnader över tid och genregränser. Framför 
allt söker jag visa att hela 1900-talet tillhört ungdomarna och storstaden.

Disposition

I det följande kommer jag att diskutera adolescensperioden utifrån ett 
historiskt perspektiv samt redogöra för undersökningens teoretiska ram-
verk och centrala begrepp. Avhandlingen inleds sedan med avsnitt om 
det tidiga 1900-talets ungdomslitteratur. Tanken är att utifrån texter av 
Gerda Meyerson, Emil Norlander, Helena Nyblom, Hjalmar Wallander, 
Kar de Mumma, Marika Stiernstedt, Signe Lindegren och Maja Jäde-
rin-Hagfors ge en introduktion till ungdomslitteraturens urbana estetik. 
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Eftersom åren efter andra världskriget har utmålats som en tid då 
synen på ungdomar genomgick flera övergripande förändringar ägnas 
därefter två avsnitt åt den perioden. Först undersöker jag konsumtions-
motiv hos flickboksförfattare som Martha Sandwall-Bergström och Cis-
sela Krok, sedan samtida raggarkultur i verk av Harry Kullman, Anna 
Lisa Lundkvist, Disa Netterström-Jonsson, Sven Wernström och Sonja 
Berg. Urbana ungdomskulturer har funnits tidigare men det är först 
efter andra världskriget som de på allvar kommersialiseras. Ungdoms-
litteraturens gestaltningar av mode och motorfordon under 1950-talet är 
en produkt av denna utveckling.

I de resterande avsnitten analyserar jag motiv från den senare delen 
av 1900-talet. Avsnitt fem behandlar 1960- och 70-talsmotiv knutna till 
miljonprogrammet i verk av Inger Brattström, Stig Malmberg, Börje 
Isakson, Lars Peterson och Kerstin Thorvall. Sedan har turen kommit 
till ett tema, vilket ur vissa hänseenden är tidlöst: hemlöshet. Här utgår 
framställningen från verk av Maria Gripe, Inger Edelfeldt, Peter Pohl 
och Åsa Anderberg Strollo. Slutligen återvänder jag till miljonprogram-
mets förorter, vilka kring millennieskiftet fylldes med ett delvis nytt 
innehåll. I fokus för analysen står texter av Mats Wahl, Tore Persson, 
Malin Isaksson och Douglas Foley. 

Tonåringens århundrade 

Varför ”kan det inte också bli ett backfischens århundrade någon gång?”, 
frågar sig tonåriga Stockholmskan Greta i Waldemar Swahns flicksatir 
Stockholmsbackfischen (1913).21 I början av 1900-talet kallades unga kvin-
nor i mellersta tonåren för backfischar efter tyskans ord för fiskbitar som 
snart ska bakas eller stekas. Uttalandet anspelar på Ellen Keys Barnets år-
hundrade (1900), ett arbete om modern barnuppfostran och pedagogik.

Ett drygt sekel senare står det klart att Greta levde i början av vad 
man faktiskt skulle kunna kalla ett tonåringens århundrade. Idén om 
tonåringen har pekats ut som ett av 1900-talets mest inflytelserika fe-
nomen i västvärlden. Åldersgruppen har tagit upp allt större utrymme 
i konst, litteratur, reklam och vetenskapliga diskurser.22 Samtidigt var 
1900-talet också ett storstadens sekel, inte minst för Sverige, vars urbani-
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seringsprocess kom igång senare än i andra länder. Det är med andra ord 
ingen slump att Greta bodde just i Stockholm. Europas stadsbefolkning 
var överlag ung.23 I Stockholm befann sig 9 % av befolkningen i ålders-
spannet 15–19 och 23,6 % i 0–14 år 1900, att jämföras med 4,4 % respekti-
ve 15,8 % år 2000.24 Sedan 1800-talets slut hade yngre människor övergett 
landsbygden för att flytta till större städer, där industrier, utbildning och 
arbetsmöjligheter fanns. Bakom sig lämnade de trygghet och vanor samt 
äldre generationers traditioner och normer. I städerna föddes ett behov 
av nya sammanhang, gemenskaper och kulturer för de nyinflyttade och 
deras barn.25 

Redan vid tidpunkten för ”Stockholmsbackfischen” Gretas undran, 
1913, stod ungdomarna i fokus för såväl ny vetenskap som kultur. De 
skulle fostras, utbildas, roas och så småningom förhoppningsvis förändra 
världen. Runt om i Västeuropa lagstiftade man mot barnarbete, inför-
de obligatorisk skolgång och inrättade allmänna institutioner för barn-
omsorg och ungdomsvård. Till den yngre generationen knöts en mängd 
förväntningar och rädslor.26 Tiden fram till andra världskriget var en pe-
riod då ungdomen, som ett led i en allmän utvecklingsoptimism, delvis i 
det närmaste dyrkades.27 Ett exempel återfinns i Ellen Keys Tal till Sver-
ges ungdom (1910) där författaren entusiastiskt uppmanar landets unga 
att samla allt ”sitt mod, sin dådlust, sin offervilja” om ungdomen ”verkli-
gen skall mäkta sin eviga uppgift, den att draga tiden framåt! Vartill har 
ungdomen annars sina stora, skimrande vingar – längtans och aningens 
vingar – om icke för att lyfta sig över hinder?” 28 Åldersgruppen kom 
alltmer att identifieras som ett kollektiv där konsumtion och fritidsvanor 
många gånger framstod som viktigare än till exempel klassbakgrund.29 
Socialdemokraten Richard Sandler beskriver i skriften ”Ungdoms-
rörelsen” (1905) tidens tankar så här: ”Men nu tillhöra vi allesammans, 
antingen vi äro jordbrukare eller industriarbetare af ett eller annat slag, 
vi tillhöra en klass som saknar organisation. Vi äro unga och vi tillhöra 
ungdomens stora klass.” 30 
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Ungdomsbegreppet

Under 1900-talet har ord som ”ungdom”, ”tonår” och ”adolescens” varit 
modeord, laddade med de mest skiftande betydelser. Under perioden 
ökade till exempel förekomsten av ”tonår” i sammansatta ord explosions-
artat. I Svenska Akademiens ordbok återfinns nära 30 nya sammansatta 
ord från 1911 och framåt, några exempel är ”tonårsbok” (1951), ”tonårs-
mode” (1954) och ”tonårsgäng” (1956), ”tonårskultur” (1960) och ”tonårs-
finne” (1977). Också ”ungdom” sammanfördes med flera nya företeelser, 
nämnas kan ”ungdomsdans” (1904), ”ungdomskriminalitet” (1910), ”ung-
domsarbetslöshet” (1933), ”ungdomsfylleri” (1942), ”ungdomsproblem” 
(1946) och ”ungdomsrevolt” (1968). Orden speglar olika perioders syn på 
och missnöje med den yngre generationen. Vad gäller begreppet adole-
scens användes det sällan före 1900 då det, i och med nya arbeten inom 
framför allt psykologi, pedagogik, kriminologi och sociologi, blev allt 
vanligare.31 

Ungdomsbegreppet är svårt att fixera. Samtidigt som det beskriver en 
viss åldersgrupp har det fått representera allt möjligt annat, ofta sådant 
som framstått som nytt på något vis: idéer, politik, mode, arkitektur, 
fritidsaktiviteter, nöjen. Historikern Henrik Berggren har, i avhand-
lingen Seklets ungdom (1995), visat hur synen på ungdomar präglats av 
ambivalens där man å ena sidan hyst en stark tilltro till ungdomens 
förmåga men å den andra sett på dem som i stort behov av beskydd 
och fostran. De två föreställningarna må låta motstridiga men stammar 
enligt Berggren ur samma tankemönster, närmare bestämt ”en utdefinie-
ring av ungdomen ur den samhälleliga gemenskapen som något i grund 
och botten främmande och annorlunda”.32 Ett exempel på inställningen 
återfinns i psykologen Eduard Sprangers Ungdomsårens psykologi (1927): 
”Men för dem är det särskilt svårt att finna en egen plats i livet, då de ju 
tillhöra den sällsamma mellanregion, där man icke längre är barn och 
dock ännu icke mogen för arbetets djupt allvarliga värld.” 33 

Idéer om barndom och vuxenblivande är därtill inte enbart beroende 
av sin historiska kontext utan också relaterade till kön, klass, etnicitet 
och sexualitet.34 Inom en kolonial diskurs beskrevs till exempel tidigare 
hela folkgrupper och kontinenter som unga och i behov av utbildning 
och disciplin.35 Det finns alltid utrymme att fråga sig vilken ungdom som 
är kriminell, som revolterar eller bär tonårsmodet.
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Modernitet och ungdom

Klart är att ungdomsbegreppets historia löper parallellt med såväl 
 moderniseringen som urbaniseringen av Sverige och övriga väst världen. 
Vurmen för de unga är den samma som den för det moderna. Ulf 
Boëthius argumenterar för att adolescensen ”konstruerades på ett sätt 
som speglade upplevelsen av moderniteten”. Problemen ”var också den 
moderna tidens”. De drag inom psykologin som framställs som typiska 
för ungdomstiden – identitetsupplösning, ångest, oro och kluvenhet in-
för framtiden – kom även att bli till en del av en modernitetens estetik.36 
Inom modernitetsforskningen har erfarenheten av det moderna beskri-
vits som kluven. Marshall Berman skriver i All That is Solid Melts Into 
Air: The Experience of Modernity (1982): 

To be modern is to find ourselves in an environment that promises 
us adventure, power, joy, growth, transformation of ourselves and the 
world – and, at the same time, that threatens to destroy everything 
we have, everything we know, everything we are…37 

Denna känsla är i första hand en ung människas och den miljö som öm-
som lovar, ömsom hotar är urban. Om man ser till 1900-talets debatter, 
berättelser om och bilder av storstadsungdom ger de uttryck för samma 
blandning av hopp och förtvivlan.

Tendensen att ställa möjligheterna mot problemen har framför allt 
koncentrerats till storstädernas tonåringar.38 Historikern Håkan Forsell 
har visat hur det kring sekelskiftet 1900 i Europa och USA etablerades ett 
nytt ”sätt att prata om barn och ungdomar och hur de ansågs präglade 
på storstadens miljö”. Framför allt framställdes storstadens unga som 
psykiskt och fysiskt brådmogna.39 I ett av de första försöken att ur ett 
psykologiskt perspektiv förstå ungdomen som livsfas, den nordameri-
kanske psykologen G. Stanley Halls omfångsrika verk Adolescence: It’s 
Psychology, and It’s Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, 
Crime, Religion, and Education I och II (1904), sätts en urban livsstil i 
direkt samband med en mängd ungdomsspecifika problem. I verkets 
förord skriver Hall att ungdomar aldrig tidigare exponerats för sådana 
faror som de i den moderna staden: 
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Increasing urban life with its temptations, prematurities, sedentary 
occupations, and passive stimuli just when an active, objective life is 
most needed, early emancipation and a lessening sense for both duty 
and discipline, the haste to know and do all befitting man’s estate be-
fore its time, the mad rush for sudden wealth and the reckless fashions 
set by its gilded youth – all these lack some of the regulatives they still 
have in older lands with more conservative traditions.40 

I storstaden utsätts de unga för frestelser, de tvingas mogna för tidigt 
och de förlorar sin känsla för plikt och disciplin. ”Det moderna livets 
djupaste problem uppstår ur individens anspråk på att bevara sin till-
varos autonomi och egenart gentemot samhällets övermäktiga krafter, 
det historiska arvet och livsföringens yttre kultur och teknik”, skrev den 
tyske sociologen Georg Simmel i en essä ett år tidigare, 1903.41 Halls syn 
på samma moderna liv gör ungdomarna till de hårdast drabbade. Han 
saknar ett konservativare samhälles trygghet. Han var influerad av dar-
winismen och såg i livets faser en motsvarighet till den mänskliga kultu-
rens utveckling, från barbari till civilisation, från barndom och pubertet 
till vuxenblivande.42 I likhet med Simmel menade han att samhället var 
degenererat och överintellektualiserat, att det tappat kontakten med den 
heta livskänsla som utmärker ungdomsåren och därför inte heller förmår 
fostra samma åldersgrupp på lämpligt sätt.43 

Moralpanik

Trots att Hall drar en sådan klar linje mellan ungdomsrelaterade prob-
lem, modernitet och urbanitet känns hans argument igen. ”Som bekant 
tar sig ungdomen ofta uttryck i de råaste former […] som om okultur 
vore dess högsta mål”, skrev exempelvis Spranger 1927.44 Debatten kring 
ungdomars moraliska fördärv upprepar sig gärna. I dylika sammanhang 
brukar ett citat från Platons skrifter åberopas. Där hävdar filosofen Sok-
rates, redan flera hundra år före Kristus men i linje med Hall, att: ”Unga 
män och kvinnor uppför sig sämre än någonsin tidigare. De föraktar 
varje auktoritet och hyser ingen respekt för åldern.”45 Dessa ord har tra-
derats, som bevis för att de unga alltid varit i behov av uppfostran, i fler-
talet texter om ungdomar och ungdomslitteratur.46 Emellertid är citatet 
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en myt, det återfinns inte hos Platon även om där finns mycket skrivet 
om ungdomar och generationsskillnad. Snarare verkar det ha uppstått 
under 1900-talet, parallellt med att adolescensen blev ett forskningsfält. 
Det används första gången på 1950-talet, i psykologerna William Patty 
och Louise Johnsons Personality and Adjustment (1953), för att sedan bli 
vanligt förekommande under 1960-talet, inte minst efter att Amster-
dams borgmästare, Gijsbert van Hall, använt det för att beskriva en 
gatudemonstration 1966.47

Att citatet blivit allt mer populärt under 1900-talet säger mycket om 
seklets syn på unga. Det är betecknande att det dyker upp på 1950-talet 
då tonåringen upptog ett större utrymme än någonsin tidigare i den 
västerländska kulturen. Hänvisningen till Platon kan läsas som ett för-
sök att historisera ett beteende, vilket av sin samtid betraktades som 
nytt och skrämmande. Samma argument och retorik har använts för att 
begreppsliggöra allt från ungas deckarläsning kring sekelskiftet 1900, 
fulla ungdomar på mellankrigstidens dansbanor och för hårt sminkade 
1950-talstonåringar till våldsamma videofilmer på 1980-talet, det sena 
1900-talets ravefester och 2000-talets oro för ungas självexponering på 
sociala medier.48

Sociologen Stanley Cohen har kallat den här typen av fenomen för 
moralpanik. Massmedia och allmänna debatter bygger med jämna mel-
lanrum upp en panikstämning kring olika aktiviteter eller fenomen, 
utförda eller representerade av en viss typ av ungdomar. Delar av ung-
domsgenerationen blir stämplade som farliga för sig själva och/eller för 
omvärlden. De omvandlas till stereotyper och tillskrivs en utifrån pålagd 
identitet. Ungdomar som kategori befinner sig i ett underläge, socialt, 
ekonomiskt, politiskt och kulturellt, gentemot den äldre generationen. 
Det är därför tacksamt att projicera samhälleliga misslyckanden på dem. 
Revolutioner och proteströrelser, nya typer av dekadens eller brottslighet 
utmålas i den allmänna debatten som anförda av ungdomar. På så sätt 
skapas en moralisk panik inför framtiden.49  

Ett sätt att nå ungdomarna har varit via kulturen. Moralpanik gör 
att behovet av fungerande uppfostringsmetoder och mer ofarliga ung-
domsnöjen framstår som angelägna. Inom teater, film, musik och inte 
minst skola och litteratur har urbana problem och möjligheter behand-
lats flitigt under hela 1900-talet. Forsell menar att ”starka förändringar 
i den urbana ekonomin och kulturen” ofta har resulterat i ”en intensi-
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vare uppmärksamhet på barns uppväxt, livsmiljöer och skolgång”.50 Så 
även på deras litteratur. Under den stora oron för videovåld på 1980-talet 
sade till exempel ungdomslitteraturförfattaren Maria Gripe, i en intervju 
från Opsis kalopsis: ”– Jag satt i barnfilmsnämnden och såg förfärliga 
våldsfilmer. Jag började undra vad jag kunde göra i mitt eget jobb för 
att motverka våldet. Äldre barn behöver spänning, det sökte jag själv i 
en viss ålder.” Hennes lösning på videofilmsproblemet var enligt egen 
utsago att börja skriva moderna spökhistorier för tonåringar och på så 
sätt ge dem en annan typ av stimulans.51 Hennes böcker presenterar med 
andra ord ett alternativ för ungdomen. Fler resultat av en vilja att erbjuda 
alternativ står att finna i 1900-talets gestaltning av nya uppväxtmiljöer 
och livsval. Ungdomslitteraturens utveckling löper även den parallellt 
med urbaniseringen av samhället. Tonåringens århundrade är också ett 
ungdomslitteraturens århundrade. 

En egen geografi

”Ingen ungdom som inte var tvingad gick väl kvar i en småstad, när 
huvudstaden fanns med alla sina lockande möjligheter”, heter det i Irma 
S:t Cyr Jonssons flickbok med den talande titeln Drömmen om lyckan 
(1942).52 Ungdomar och ungdomslitteratur har under hela 1900-talet va-
rit nära förbundna med livet i storstaden, först och främst i Stockholm. 
Vad som däremot inte är lika givet är var i Stockholm som berättelsernas 
ungdomar befinner sig. Var gestaltningar av vuxenblivande tar plats är 
beroende av Stockholms utveckling och sociala karta men också av den 
bild av huvudstaden som skapats i olika representationer av den. 

I sin avhandling om Stockholmsskildringar från sekelskiftet 1900 
driver Alexandra Borg tesen att huvudstadens omvandling till storstad 
kring sekelskiftet tvingade fram ett nytt litterärt uttryck och en ny ur-
ban estetik.53 Den känsla av att leva i en storstad som tidens Stockholm 
väckte, förändrade den svenska litteraturen i grunden. Borg skriver om 
periodens Stockholmsskildrare: ”Genom att sätta ord på den urbana er-
farenheten – formulera en stockholmsmyt – men också understryka det 
storstadsmässiga i stockholmarnas vardag medverkar de till att etablera 
en urban identitet som blir avgörande för människors självförståelse.” 54 
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Borg utgår från en vuxenlitterär kontext men många av hennes iakt-
tagelser kan tala också för det tidiga 1900-talets ungdomslitterära stads-
skildring. Motiv, gestalter och rum, vilka kom att ingå i myten om ett 
modernt urbant liv, går igen i ungdomslitteraturen. Där återfinns klass-
resan, flanörgestalten och det oväntade mötet på gatan. I linje med den 
tes som jag driver påverkas dock gestaltningen av stadserfarenheterna 
av sammanhanget. Staden används som sinnebild för protagonisternas 
mognadsprocesser.55 Den urbana estetiken modifieras för att passa den 
tilltänkta läsarens ålder samtidigt som protagonisterna för det mesta själ-
va är i tonåren. Båda dessa förhållanden förändrar framställningen av 
de urbana motiven, gestalterna och rummen. Jag menar att ungdoms-
litteraturen har sin egen version av Stockholmsmyten och ett eget sätt 
att förhålla sig till staden. Ungdomarnas urbana identitet är en annan. 

Mitt perspektiv på Stockholm vilar på en föreställning om staden som 
ett såväl fysiskt och estetiskt som socialt och tidsbestämt rum. Rummet 
är inte determinerande för uttrycket utan en del av en ständigt pågående 
process av meningsproduktion. Gestaltningar av staden är inte bara en 
produkt av den urbana miljön utan skapar den även. Den skönlitterära 
texten ingår i det förlopp, genom vilket samtida och historisk verklighet 
skapas, upprätthålls, ifrågasätts och förändras. Detta sätt att begrepps-
liggöra rummet kan härledas till Henri Lefebvres La Production de l’es-
pace (1974), en marxistiskt färgad analys, vilken haft ett stort inflytande 
över det rumsteoretiska fältets utveckling.56 

Lefebvre finner det svårt att se på rummet som enbart en kombina-
tion av konkreta och abstrakta element. Han menar att rum också skapas 
av sociala relationer, av de som bebor, använder och erfar rummet i sin 
vardag. Rummet har sålunda tre dimensioner och för att förklara dem 
skapar Lefebvre en begreppstriad. Triadens element består av rumslig 
praktik, representationer av rum samt representerade rum. Dessa korre-
sponderar i sin tur med tre sätt att förstå rummet: 

– det varseblivna – det verkliga, fysiska rummet och de reella rumsliga 
praktikerna, 

– det begreppsliggjorda – mentala, imaginära representationer och av oss 
skapade versioner av rummet såsom kartor eller romaner, 

– det levda – det sociala, vilket baseras på våra konkreta och erfaren-
hetsbaserade föreställningar.57
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Lefebvres definition skiljer sig från andra spatialt orienterade traditioner 
i det att rummet aldrig framstår som singulärt utan som beroende av 
mellanmänskliga förbindelser.58 Den fungerar som en utgångspunkt för 
mina analyser. De urbana erfarenheter som jag analyserar är produkter 
av det varseblivna, begreppsliggjorda och levda. Ungdomslitteraturens 
stadsmotiv underbyggs av reella platser och byggnader i Stockholm, av 
andra stadsskildringar, romaner och texter, filmer och bilder samt av 
sociala relationer. Min metod verkar i skärningspunkten mellan de tre 
förståelsehorisonterna.59 

En ytterligare anledning till att jag utgår från Lefebvre är att den 
relationella aspekten av rummet länge framhållits som fundamental i 
diskussioner kring just storstaden som fenomen. Urbanhistorikern Ro-
bert E. Park formulerade sig redan 1925 så här: 

The city is, rather, a state of mind, a body of customs and traditions, 
and of the organized attitudes and sentiments that inhere in these 
customs and are transmitted with this tradition. The city is not, in 
other words, merely a physical mechanism and an artificial construc-
tion. It is involved in the vital processes of the people who compose it; 
it is a product of nature, and particularly of human nature.60 

Staden framställs som skapad av mänskliga relationer och av de vanor, 
traditioner och attityder som ligger till grund för hur tillvaron organi-
seras. 

Frågor vilka kretsar kring subjektspositionering är fundamentala i 
Lefebvres förståelse av rummet, vilket gör att hans idéer fungerar bra 
i diskussioner med intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet är en 
metod som söker förklara hur ojämlikhet uppstår och makt utövas. Per-
spektivet utgår från att subjektets sociala position bestäms av flera sam-
verkande faktorer. I mitt material är åldern aldrig determinerande för 
karaktärernas positionering utan sammanflätad med deras kön, klasstill-
hörighet, etnicitet och sexuella läggning. Kategorier och intersektioner 
är föränderliga och beroende av tid och rum.61 Lefebvre menar att de lev-
da sociala rummen är grundläggande i konstruktionen av identiteten.62 
Tanken att ungdomar har en egen litterär geografi – att deras sociala 
ställning får konsekvenser för den skönlitterära gestaltningen av rummet 
i litteraturen – är avhängig en syn på rummet som en ständigt pågående 
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process och social konstruktion. Rummet är centralt i formerandet av 
identiteter, till exempel knyts en viss grupps identitet mestadels till en 
särskild plats, en miljö eller ett landskap.63 

Detta förhållande går igen i skönlitteraturen, vars gestaltningar av 
olika subjektspositioner situeras i och begränsas av rummet. Ungdoms-
litteraturens stora teman frigörelse, identitetssökande och mognad står 
i en beroenderelation till rumsframställningen.64 Litteraturvetare som 
Franco Moretti, Hana Wirth-Nesher och Thadious Davis har visat att 
det är svårt att överskatta rum, platser, landskap och miljöer som iden-
titetsmarkörer. Deras forskning är exempel på hur det ur rumsteorin 
utvecklats flera metoder med vars hjälp litteraturens rum-, plats- och 
miljöskildring kan analyseras med hänsyn till exempelvis kön, klass eller 
etnicitet.65 

Fältet har utvecklats ur en allmän rumslig och materiell vändning 
– ”the spatial turn”, ”the material turn” – inom kulturhistoriska och es-
tetiska studier under den senare delen av 1900-talet, till vilken Lefebvre 
kan räknas.66 De många undersökningar av stadslitteratur och urbana 
motiv, vilka utkommit allt sedan slutet av 1900-talet, är en del av den 
förändrade inriktningen. Från att uteslutande ha behandlat litteratur 
från en mansdominerad, västerländsk kanon har fältet allt sedan slu-
tet av 1900-talet också uppmärksammat andra typer av stadsskildringar 
med arbetare, kvinnor, hemlösa och barn i huvudrollen.67 Den rumsliga 
vändningen har lämnat avtryck inom barn- och ungdomslitteraturforsk-
ningen framför allt under 2010-talet.68 Inom fältet har den dock främst 
resulterat i undersökningar dels av den ungdomslitterära fantastikens 
fantastiska miljöer, dels av barnlitteraturens hem- och naturmiljöer. 
Detta kan ha sin förklaring i en traditionell syn på barndom och barn-
litteratur, där barnet situeras till miljöer nära familjen, ute i naturen eller 
i fantastiska världar.69 

Bildningsresan

En genre som i stor utsträckning har inverkat på ungdomslitteraturens 
gestaltning av de urbana erfarenheterna är bildningsresan. Genren har 
sitt ursprung i romantikens tro på individens möjligheter att mogna med 
erfarenhetens hjälp, vilken i sin tur bidrog till utvecklingen av tanken 
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om en specifik ungdomsperiod. Inom bildningsresans ramar kan såväl 
befrielsen från familjen, sökandet efter en egen position samt mognads-
processen ta plats. Seelinger Trites menar att inget narrativt mönster har 
influerat litteraturtypen mer än det som finns i bildnings- och utveck-
lingsromanen.70 Typexemplet på en bildningsroman skildrar perioden 
mellan adolescens och vuxenliv, via en ung person – traditionellt sett 
är det oftast en man – som lämnar familjen på landet och flyttar till 
en storstad. Att anlända som främling till en större stad kan sägas vara 
en av den västerländska moderna litteraturens allra vanligaste topoi.71 
Att en av storstadens främsta möjligheter är att frigöra sig från det för-
gångna och att bli någon annan har framhävts av stadslivsuttolkare från 
tidiga exempel som Georg Simmel till senare som Roland Barthes och 
Raymond Williams.72 I storstaden erövrar den unga människan nya er-
farenheter och genomgår prövningar, relaterade till såväl känslo- som 
yrkesliv. I romanens slut är han eller hon för det mesta rik på både till-
gångar och kunskaper. Bildningsromanen gestaltar på så vis en rörelse 
från villfarelse till sanning, från förvirring till klarsyn, från ovisshet till 
visshet. Det är inte enbart protagonisten som ska bildas och utvecklas 
utan självklart även läsaren.73 

Appropriering

Vidare finns det ett antal rumsteoretiska begrepp, vilka jag kommer att 
använda för att åskådliggöra hur frigörelse, identitetssökande och mog-
nad gestaltas i stadsrummet. Dessa är hemmahörande dels i samtida 
spatialt orienterade diskussioner kring ungdomars villkor och kulturer, 
dels i analyser av storstaden och det urbana. 

Till att börja med är frigörelsen från föräldrar och hem beroende av 
att den unga människan hittar andra rum att appropriera. Att appro-
priera innebär att tillägna sig en plats genom att göra den till sin egen, 
många gånger genom att gå emot dess tänkta användningsområde. Ak-
ten omskapar rummet på ett både socialt och fysiskt plan. Begreppet 
återfinns hos Lefebvre som menar att ”rätten till staden” är densamma 
som rätten till appropriering och deltagande.74 De rumsliga praktiker 
och föreställningar om rum som styr produktionen beskriver han å an-
dra sidan som dominerande. Många rum är tydligt dominerade, det vill 
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säga utformade efter en bestämd tanke om vad de ska användas till, en 
tunnelbanevagns interiör visar till exempel var passageraren förväntas 
sitta, stå eller ställa sin barnvagn. Där finns också ytterligare anvisningar 
och varningar, vilka syftar till att forma passagerarnas rörelsemönster. 
Approprieringen är dominansens motsats, ett exempel på motmakt. Att 
till exempel bjuda in till fest i tågvagnen, dra in högtalare och dansa är 
ett sätt att appropriera den.75 

Vid diskussioner om ungdomars bruk av storstäder återkommer ord 
som appropriera, ta i anspråk, ta kontroll över, ockupera. Kulturgeo-
grafen Doreen Massey skriver i Space, Place, and Gender (1994): ”The 
control of spatiality is part of the process of defining the social category 
of ’youth’ itself.” 76 Approprieringen föregås ofta av uppror mot de krafter 
som dominerar rummet. Att hoppa över spärrarna för att ta sig in till 
tunnelbanan är ett exempel på ett sådant uppror. Upproren kan vara av 
nödtvång eller underbyggas av trots eller vilja till förändring. Det finns 
en stark subversiv potential i ungas appropriering av stadsrummet.77 Det 
är tydligt att vuxenvärlden på samma gång förbjuder och uppmuntrar 
unga till olika typer av överskridande av platsers avsedda användnings-
område. Till exempel framställs graffitti i vissa sammanhang som ett 
positivt sätt för unga att ta plats i rummet och i andra som något högst 
negativt och/eller olagligt, som ungdomar bör avhållas ifrån.78

Privat och offentligt rum

Approprieringen är knuten till ett begreppspar, vilket är centralt för 
mina diskussioner: privat och offentligt rum. Gestaltningar av ung-
domars identitetskonstruktion kan dels laborera med en längtan efter 
avskildhet, dels med ett behov av spegling och bekräftelse. Ungas ut-
vecklingsprocesser situeras såväl i privata rum i samhällets periferi som i 
offentliga och centrala rum, där man syns och blir sedd. 

Spänningen mellan privat och offentligt har varit av central betydel-
se för västerländskt tänkande sedan antiken. Jürgen Habermas Struk-
turwandel der Öffentlichkeit (1962), en undersökning av det borgerliga 
samhällets bruk och normer, har haft stort inflytande över synen på be-
greppet. Björn Andersson sammanfattar: ”Privat kontra offentligt avser 
att ringa in en fundamental dimension i samhället, en spänning mellan 
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två poler, som har grundläggande betydelse för hur vi uppfattar både oss 
själva och de sociala strukturer vi lever i.”79 

Framför allt begreppet offentlighet är emellertid inte entydigt utan 
uppvisar en mängd skilda betydelser.80 Begreppet används dels för ex-
empelvis statliga myndigheter och andra liknande institutionaliserade 
verksamheter och dels för samhällets alla allmänna och öppna rum, ex-
empelvis gator, torg och parker.81 Varje användare förväntas bruka det 
offentliga rummet efter vad som förordas av lagar, regler och normer.82 
Detta är emellertid långt ifrån självklart. Eftersom begreppets primära 
historiska betydelse är öppen, tillgänglig, gemensam och kollektiv finns 
det ett spänningsförhållande inom offentlighetsbegreppet. Lefebvre talar 
om motståndsrum. De uppstår där det föregår en kamp mot dominan-
sen, det vill säga där människor aktivt använder rummet i strid mot in-
tentionen bakom dess tillblivelse. Ett exempel är fontändammen bredvid 
stadsbiblioteket i Stockholm, vilken så fort den är torrlagd omvandlas 
till en plats för att åka skateboard. Ett annat namn för samma fenomen 
är motoffentlighet. Skapandet av motoffentligheter sker genom approprie-
ring av det offentliga rummet. Det ger marginaliserade socialgrupper 
– likt ungdomar – en plattform, vilken möjliggör kollektivt motstånd.83

Inställningen till ungdomars närvaro i det offentliga har varit kluven. 
Tidigare forskning inom sociologi och kulturgeografi har fokuserat på de 
negativa aspekterna, på att unga på gatan ses på med oblida ögon, som 
föroreningar, av vuxenvärlden. Sedan slutet av 1900-talet har emellertid 
den bilden nyanserats avsevärt. Till exempel framställer kulturgeogra-
ferna Gil Valentine, Tracey Skelton och Deborah Chambers ungas um-
gänge på gator, i parker och shoppingcenter som en typ av ungdomligt 
motstånd – medvetet eller omedvetet – mot vuxnas makt.84 Synen på 
ungdomars offentliga liv är knuten till synen på socialiseringsprocessen. 
Att ta plats i de allmänna rummen är en del i vuxenblivandet.85 Men det 
är viss skillnad på att appropriera offentliga och centrala rum i staden 
och att tillägna sig mer perifera platser. Ett tillägnande av ett rum i 
samhällets periferi väcker inte lika mycket uppmärksamhet och stör inte 
ordningen i samma grad som det av ett centralt. 
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Den temporärt autonoma zonen

När det gäller de privata rummen så syftar jag dels på hemmet, dels 
på motståndsrum i stadens periferi. Skapandet av en motoffentlighet 
kan nämligen också ske på mer privata platser. Den anarkistiske filo-
sofen Hakim Bey (pseudonym för Peter Lamborn Wilson) myntar i sin 
programförklaring T.A.Z. The Temporary Autonomous Zone, Ontological 
Anarchy, Poetic Terrorism (1985) begreppet ”den temporärt autonoma zo-
nen”. Han syftar just på sådana motståndsrum, på områden vilka tillfäl-
ligtvis står utanför samhällets kontroll. Dessa fria enklaver skapas genom 
olika typer av uppror: mot konventionen, mot vuxenvärlden eller rentav 
staten. Mycket av ungdomars kamp under 1900-talet har handlat om att 
hitta någon plats att vara på. Ungdomskulturer uppkommer och växer 
ofta i dylika frizoner. I dem skapas nya grupperingar och subjektsposi-
tioner.86 Tillfälligheten är emellertid en oumbärlig del av zonernas na-
tur, de existerar alltid blott för stunden, de domineras, kommersialiseras 
och institutionaliseras ofta snabbt.87 Beys idéer speglar relationen mellan 
ungdomars egna kulturer och vuxenvärldens försök att ta kontroll över 
dem. Subkulturforskare som Dick Hebdige har visat hur ungas uttryck 
och frizoner snabbt tas över av kommersiella och/eller övervakande in-
tressen.88 

Ungdomslitteraturen är en del i denna ständigt pågående process. 
Tydliga exempel återfinns i ungdomslitteraturens gestaltning av olika 
typer av ungdomsproblem, vilka nästan alltid innehåller någon typ av 
lösning på problemet. I Sonja Bergs (pseudonym för Stig Malmberg och 
Sven Wernström) Ulla griper in (1958) skildras exempelvis Stockholms 
raggarkultur som en frihetlig men samtidigt problematisk ungdomskul-
tur. I bokens slut ska ungdomarnas egna garage bytas ut mot en lokal 
inrättad av kommunen, det vill säga ett rum dominerat av vuxenvärl-
den.89 I det följande använder jag Beys tanke om temporära frizoner dels 
för att åskådliggöra ungdomslitteraturens relation till ungdomskulturen, 
dels för att tala om de litterära rum där ungdomar utvecklas och mognar 
utom vuxenvärldens kontroll. 
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Tröskelkronotopen

Till de temporärt autonoma zonerna kan ytterligare ett begrepp knytas, 
vilket är centralt i mitt arbete: tröskelkronotopen. Termen kronotop är 
hämtad från Michail Bachtins essä ”Kronotopen: Tiden och rummet i 
romanen” (1937–38), en text vilken inom rumsorienterad litteraturforsk-
ning innehar en given plats.90 Kronotopen kan vara den strukturerande 
principen för en hel genre, ett verk eller enbart en enstaka episod. Den 
är punkter i berättelsen där rum, tid och förändring eller brist på för-
ändring knyts samman till en helhet. Den har därför stor betydelse för 
intrigen och fungerar som ”organiserade centra” för händelser av vikt. 
Bachtin utmålar vägens, mötets, torgets, idyllens och just tröskelns kro-
notop som några av litteraturens viktigaste.91 Kronotopbegreppet inne-
fattar även en fråga om identitet och förhållandet mellan tid, rum och 
förändring är länkat till subjektsposition. Tröskelerfarenheten beror av 
den sociala och kulturella positionen hos den som erfar.

Bachtin är inte den första som fäst stor vikt vid tröskeln som sym-
boltyngt rum.92 Walter Benjamin benämner i Das Passagen-Werk (1982 – 
postumt utgivet) ett antal urbana fenomen som ”Schwellenerfahrungen” 
– tröskelerfarenheter. Dessa upplevelser är på samma gång sociala, men-
tala och rumsliga. Andra stadsskildringsuttolkare har beskrivit samma 
typ av urbana motiv, vilka på ett ögonblick lyckas fånga en urban mo-
dernitetserfarenhet, med begreppet ”modern primalscen”. Christopher 
Prendergast talar till exempel om urbana primalscener, vilka utspelar sig 
inom ramen för olika i Parislitteraturen rikligt förekommande topoi så-
som fönstret, panoramat, metropolens underjordiska rum, boulevarden 
och parken.93

Jag kommer att använda Bachtins tröskelkronotop för att beskriva 
en viss typ av urbana erfarenheter, vilka i mitt material görs av ungdo-
mar. Rumsliga representationer av adolescensperioden präglas av passa-
ger, mellanrum, trösklar.94 Tröskelns kronotop äger enligt Bachtin en 
stark laddning. Men tröskeln är inte enbart laddad med mening, det 
finn även ett samband mellan den och ungdomsperioden. Benjamin be-
skriver tröskeln som en zon: ”Förvandling, övergång, svallande ligger i 
ordet ’schwellen’ och dessa betydelser får etymologin inte bortse från.” 95 
Många av de ord med vars hjälp ungdomsfasen definieras består där-
till av en kombination av spatiala och temporala element: övergångstid, 
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brytningstid, mellan barn och vuxen, att ta steget från barndom till 
vuxenliv och så vidare. Eftersom tröskeln enligt Bachtin bland annat 
aktualiserar kriser och förändringar kan många av de urbana rum dit 
ungdomars identitetssökande lokaliseras förstås som tröskelkronotoper, 
vilka aktualiserar kriser och/eller förändringar.

Vandringar i staden

Slutligen vill jag diskutera Michel de Certeaus text ”Vandringar i sta-
den”, vilken utgör en utgångspunkt för diskussioner om urbana rum och 
sociala identiteter i ett sammanhang av perceptuella praktiker och av 
rörelse i mina analyser. ”Vandringar i staden” är ett kapitel i L’Invention 
du qoutidien (1988) – ett arbete där de Certeau beskriver de olika takti-
ker, vilka vanliga människor praktiserar för att hävda sin självständighet 
gentemot marknad, politik och kultur.96 I avsnittet om stadsvandringar 
tillämpas dessa idéer på en storstadsmiljö. De Certeau argumenterar för 
att de vardagliga vandringarna genom staden verkar subversivt, för att 
stadsvandraren medelst sina rörelser kan förändra de rumsliga makt-
relationerna.97 Han kontrasterar voyeurens – som ser ned på staden och 
läser av den – mot vandrarens gatunära perspektiv. De två perspektiven 
på staden relateras till två typer av makt över stadsrummet, vilka kan lik-
nas vid Lefebvres motstånds- och dominerade rum. Panoramaperspek-
tivet talar enligt de Certeau till vår inneboende längtan efter kontroll, 
det ”gör stadens komplexitet läsbar och fryser dess opaka rörlighet i en 
genomskinlig text”. Föreställningen om att staden är begriplig är alltid 
oskiljaktig från en position av dominans.98

Vidare förstår de Certeau rörelsen genom rummet som en typ av 
kommunikation. Människorna nere på gatan, ”utövarna av stadslivet”, 
skriver med sina rörelser ”en ymnig historia, utan vare sig författare eller 
åskådare, formad i fragment av rörelse och av förändringar i rummet”, 
vilken de själva inte kan läsa.99 Han hävdar att gåendet är för det urbana 
systemet vad talet är för språket. Precis som talaren ges vandraren vissa 
möjligheter av systemet, vilka han gör verkliga genom att använda dem. 
Samtidigt kan samma möjligheter alltid utökas, dels genom att skapa 
motoffentligheter och temporära autonoma zoner, dels genom rörelse, 
genom att till exempel hoppa över ett staket eller ta en genväg.100 
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De Certeaus analys av staden har kritiserats för att förenkla en mer 
komplex verklighet då hans förståelse av rummet delvis framstår som en 
förenklad version av Lefebvres triad.101 ”Vandringar i staden” har dock 
visat sig vara bättre lämpad för analyser av skönlitteratur. I litteratur-
vetenskapliga sammanhang är de Certeau flitigt använd, framför allt 
i diskussioner om olika perspektiv på staden knutna till identitets- och 
genusfrågor.102 

Därtill innehåller kapitlet flera resonemang, vilka kretsar kring mo-
tiv och problem som är grundläggande för stadsskildringen som genre. 
Många skönlitterära texter illustrerar de Certeaus resonemang genom att 
etablera ett spänningsförhållande mellan panoramats och gatans nivå, 
mellan ett subjekt som blickar ut över och läser stadslandskapet som 
vore det en text och ett subjekt som rör sig genom staden och med sina 
rörelser förändrar rummet.103 

Jag menar att de Certeaus sätt att se på vardagsmänniskans rörelser 
genom staden blir särskilt relevant i en undersökning av litteratur för 
unga. Eftersom panoramaperspektivet knyts till kontroll och rörelserna 
på gatan till brott mot de kontrollerande instansernas regler, blir rela-
tionen dem emellan angelägen i berättelser om frigörelse, sökande och 
mognad. 





2.
urbana motiv 

från 1900-talets början

För fru Borg var det en stor glädje att ha Elsa hemma igen, och hon 
förundrade sig ständigt öfver hvilket välgörande inflytande Stock-
holmsresan haft på flickan. […] Som förut ställde hon till tusen upp-
tåg, och man visste ej häller riktigt hvar man hade henne. Men nu 
bestodo hennes upptåg mest i att göra sig nyttig, och efter hand lyck-
ades hon på ett så behändigt sätt taga på sig den ena efter den andra 
av moderns sysslor, att denna utan invändningar lät det ske.1

Redan i Gerda Meyersons tidiga svenska flickbok Flickor emellan (1890) 
framstår en vistelse i huvudstaden som ett viktigt led i en flickas upp-
fostran och mognad. I citatet beskrivs dels hur Elsas tusen upptåg nu alla 
syftar till att göra sig nyttig, dels hur hon allt mer kan ta över moderns 
roll i hushållet. Också Elsas åsikter har förändrats, hon föraktar snörliv 
och tycker att såväl män som kvinnor bör ”lära sig ett yrke” (Meyerson, 
126; 128). Elsa har mognat i Stockholm och till småstaden bär hon med 
sig en ny generations värderingar in i vuxenlivet.2 

Det fanns vid seklets början ett uttalat behov av kvalitativa berättel-
ser för unga, vilka behandlade samtida problem och möjligheter samt 
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skildrade andra subjektspositioner än medelklassen.3 Under det tidiga 
1900-talet fördes en intensiv, mot arbetarklassens nöjesläsning riktad, 
kamp mot så kallad ”smutslitteratur”, billiga böcker och häften inne-
hållande översättningar av mestadels amerikanska texter. Kampen mot 
lågprislitteraturen var en i hög grad urban historia.4 Ett smakprov på hur 
man resonerade påträffas i undersökningen Om ungdomskriminalitetens 
orsaker (1915), skriven av uppfostringsanstaltsläraren David Lund. Han 
ställer läsningen av billiga böcker om mästerdetektiven Nick Carter i 
direkt relation till Stockholms ungdomsbrottslighet och beskriver hur 
en ung mans karaktär förstörts av böckerna: 

Som med ens hade det blivit en annan pojke av Hjalmar, han sprang 
ute om kvällarna trots föräldrarnas förmaningar, han skolkade från 
skolan och fick anmärkningar. […] Orsaken till hans barndoms van-
art ligger i öppen dag: dålig litteraturs inverkan på ett rikt föreställ-
ningsliv och en livlig fantasi hos en dådlysten, omogen människa.5 

I storstaden utsätts den unga människan ständigt för frestelser samt kon-
fronteras med människor och situationer, likt de som beskrivs i Nick 
Carter-berättelserna och vilka inspirerar till illgärningar. Den våldsam-
ma amerikanska undre värld som detektiven rörde sig i ansågs fördärva 
ungdomens moral och leda den in på brottets bana.6 

Författaren och litteraturkritikern Gurli Linder kritiserar i skrif-
ten Våra barns nöjesläsning (1902) den samtida ungdomslitteraturen för 
att premiera kvantitet framför kvalitet. Bland annat ger hon den sam-
tida flickboken epitetet ”snömos” på grund av vad hon ansåg vara en 
brist på innehåll. Till Linders kritik hör att tidens böcker för barn och 
unga nästan uteslutande vände sig till ”öfverklassens barn” och sakna-
de  gestaltningar av andra ungdomars erfarenheter.7 Både i Lunds och 
Linders kritik synliggörs ett behov av ungdomslitteratur som förmedlar 
kunskap om det moderna samhällets värderingar, litteratur där gestalter 
– likt Elsa i exemplet ovan – inte bara övertar sin mors sysslor utan också 
tillför något modernt till hemmet, likt åsikter om snörliv. 

Under det tidiga 1900-talet spelar Stockholm en viktig roll i utveck-
landet av en ungdomslitteratur, vilken gestaltar ett bredare register av 
subjektspositioner. I Meyersons flickbok framträder Stockholms möj-
ligheter till utbildning tillsammans med dess sällskapsliv och konsum-
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tionskultur som de huvudsakliga orsakerna till platsens utvecklingsmöj-
ligheter. I föreliggande kapitel kommer jag att närmare undersöka vilka 
urbana rum inom staden som används för att förmedla kunskap om det 
moderna Sverige i ungdomslitteratur från 1900-talets första decennier. 
Kapitlet behandlar inledningsvis Emil Norlanders Anderssonskans Kal-
le (1901), en skämtbok för alla åldrar, vidare flickböckerna Väninnorna 
(1908) av Helena Nyblom, Ullabella av Marika Stiernstedt, Malin Bur-
mans sommarferier (1927) av Signe Lindegren (pseudonym för Signe Fred-
holm och Edit Liljegren) samt Marianne och Anne-Marie (1929) av Maja 
Jäderin-Hagfors, pojkböckerna De fyra (1917) av Hjalmar Wallander 
samt Två år i varje klass (1923) och Sigge Nilsson och jag: En elak skolgosse 
på nya upptåg (1926) av Kar de Mumma (pseudonym för Erik Zetter-
ström). De två sistnämnda skildrar två motsatta miljöer: arbetarklassens 
Södermalm respektive borgerlighetens Östermalm. Avsnittet syftar till 
att introducera de urbana rum och motiv, från vilka resten av mitt arbete 
utgår. Jag kommer att följa ungdomarna från hemmet till arbetsplatsen 
via varierande offentliga rum och tröskelkronotoper.

Perioden efter sekelskiftet 1900 har omvärderats av 2000-talets barn- 
och ungdomslitteraturforskning, framför allt i frågan om vilket hand-
lingsutrymme flickor och pojkar getts i flick- respektive pojkboken. I 
översiktsverket Barn och böcker (1945), av Greta Bolin och Eva von Zweig-
bergk, framförs en definition av ungdomsläsning, vilken präglat senare 
forskning. Författarna skriver: ”[…] pojkar hyllar främst äventyr, vild-
marksliv, handling och saklighet, medan flickorna intresserar sig för det 
personliga, det känslobetonade och det idylliska.”8 Dessa tankar kring 
vad olika ungdomar tycker om att läsa tycks ha influerat senare studier. I 
Edströms Barnbokens form (1980), översiktsverket Ord och bilder för barn 
och ungdom III: Ungdomslitteraturen (1994) samt i Marika Andræs av-
handling om B. Wahlströms flick- och pojkböcker konstateras att flick-
böckernas flickor förknippas med känslor, vardag och hemmets intim-
sfär, pojkbokens pojkar med handlingskraft, rörelsefrihet och  offentliga 
miljöer.9 Andræ menar vidare att det finns ett starkt samband mellan 
förlaget B. Wahlströms ungdomslitteratur och den borgerliga familjens 
värderingssystem där kvinnan förknippas med den privata sfären och 
mannen med den offentliga.10 

Uppdelningen har ifrågasatts av senare forskning, inledningsvis i 
Ying Toijer-Nilsson och Boel Westins antologi om den svenska flick-
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boken Om flickor för flickor (1994), senare i avhandlingar av forskare 
som Maria Andersson, Birgitta Theander och Eva Wahlström. Deras 
arbeten har visat att gestaltningar av flickor rymmer ett rikt spektra av 
miljöer och aktiviteter. Såväl värderingssystem som syn på ungdomar 
genomgick flera övergripande förändringar kring och efter sekelskiftet 
1900. Andersson framhäver bland annat den unga kvinnans relation till 
det offentliga rummet, Theander och Wahlström behandlar yrkesmotiv 
och berättelser om frigörelse.11 

Vidare har Magnus Öhrn ifrågasatt ytterligare ett antagande om 
ungdomslitteraturen vilket styrt tidigare forskning, nämligen det gäl-
lande pojkbokens relation till arbetarlitteraturen. Edström skriver att 
den mer vardagsbetonade pojkbok som uppstår i början av 1900-talet, 
märks ”särskilt i berättelser som anknyter till Stockholmsmiljö” men 
drar inga slutsatser utifrån frågor om klass.12 1950-talet utpekades länge 
som den period då arbetarlitteraturen gjorde sitt intåg i barn- och ung-
domslitteraturen. Öhrn visar att det finns exempel på politiskt medvetna 
skildringar av arbetarklassungdomar redan under tidigt 1900-tal genom 
en diskussion av Wallanders urbana pojkböcker.13 

Med utgångspunkt i denna forskning är det tydligt att storstaden är 
av betydelse för många av de motiv, vilka frångår en stereotyp könsupp-
delning och/eller skildrar arbetarklassungdom. Den urbana erfarenhe-
ten är könsöverskridande och utgör en grundläggande premiss för ett 
ifrågasättande av konventionen. Det är tydligt att stadsgatan betraktas 
som en skola och pedagogisk arena.14 I ungdomslitteraturen används 
Stockholms offentliga rum genomgående för att reproducera tankar om 
uppfostran, socialisering och klass. Både kvinnliga och manliga prota-
gonister av varierande social bakgrund vistas i staden och den är en plats 
för såväl vardag som äventyr.

Portuppgången 

Hvarenda människa, som kom i misshugg förn, fick sej naturligtvis 
en knuff så den kunde tappa andedräkten, men värst gick de för den 
fattiga mjölk-Fia, som går hit med Grumlamjölken. Bäst hon gick, 
kom Kalle med sin gunga å ga’na en puff i ryggen så människan for 
ut genom porten å snurra två slag kring kvarteret.15
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Kalle i revyförfattaren Norlanders Anderssonskans Kalle har ”varit på cir-
kus, gubevars” och låtit sig inspireras (Norlander 1901, 21). En av Kalles 
grannar, Pilgrenskan, berättar i citatet ovan för en annan grannfru om 
konsekvenserna av pojkens cirkusbesök. Kalle har skaffat ”sej ett kvast-
skaft å ett par repstumpar, å dom skulle han göra en sån där trappa utå 
som cirkusschajasar hänger å slänger i som i en gunga, å så satte den 
lymmeln opp spektaklet midt i portgången” (Norlander 1901, 22f). Med 
andra ord har Kalle satt upp en trapetsgunga i portuppgången.

I Anderssonskans Kalle skildrar Norlander livet kring sekelskiftet 1900 
utifrån det förslummade och fattiga området Lutternsgatan i Stock-
holm. Lutternsgatan gick över Brunkebergsåsen på Norrmalm. Bebyg-
gelsen uppe på kullen var gammal och bestod mestadels av trähus och 
skjul. I början av 1900-talet sprängdes hela kullen bort för att ge plats för 
Kungsgatan, invigd 1911. Norlanders litterära version av platsen befolkas 
i huvudsak av barn, alkoholiserade kvinnor och arbetslösa. Bokens miljö 
är begränsad till hus 23 där Kalle bor, till husets bakgård och port. Ibland 
rör sig protagonisterna så långt som till backen utanför eller till mat-
magasinet på andra sidan gatan. Trots närheten till både Humlegården 
och Drottninggatan framstår Kalles kvarter som en perifer plats, som en 
från resten av staden isolerad enklav. 

Berättelsen är inte skriven direkt för ungdomar eller pojkar men Nor-
landers karaktärer, motiv och form kom att bli stilbildande. Det finns 
märkbara spår av Anderssonskans Kalle i berättelser om storstadspojkar 
av senare verksamma författare som Hjalmar Wallander, Kar de Mum-
ma och Gustav Lindvall. Boken filmatiserades sex gånger, första gången 
1922, med ljud 1934, i regi av Rolf Husberg och med en mycket ung Janne 
Loffe Carlsson i en biroll 1950 och med Sickan Anna-Greta Carlsson i 
rollen som Anderssonskan, Kalles mor, 1972.16 Alla versionerna spelades 
delvis in på Södermalm och platser som Fjällgatan och Yttersta tvär-
gränd.17 

Verket har därtill sagts vara en föregångare till en pojkboksgenre om 
busiga pojkar i en mer eller mindre vardaglig miljö, av Eva von Zweig-
bergk kallade tjuvpojksböcker.18 Tjuvpojksgenren skildrar ett konsekvent 
brytande av normsystem, främst via protagonisternas ständiga angrepp 
på de vuxnas samhällsordning.19 Protagonisterna i tjuvpojksböckerna 
definieras av gatan, kvarteret eller stadsdelen de lever i. De tillhör oftast 
Stockholms trångbodda arbetarklass och saknar därmed tillgång till 
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egna privata rum. Genren har rötter i 1800-talsromaner som Catherine 
Sinclaires Holiday House (1839) och Mark Twains The Adventures of Tom 
Sawyer (1876), och det finns flera exempel på flickgestalter vilka beter sig 
på ett liknande sätt, till exempel Ester Blenda Nordströms ”rackarunge” 
Ann-Mari från bland annat En rackarunge (1919) och Astrid Lindgrens 
Pippi Långstrump (1945).20 

Anderssonskans Kalle består av en serie kortare episoder likt den inled-
ningsvis beskrivna. Kalle är mer en funktion i berättelsen än en samman-
satt gestalt: han saknar en egen röst, hans handlingar beskrivs indirekt 
och det är därtill oklart i vilken ålder han är.21 Alla historier förmedlas 
av Pilgrenskan, en kvinnlig granne till Kalle. I dialogform berättar hon 
för gårdens andra fruar Anderssonskan, Bergströmskan, Bobergskan och 
Petterssonskan om Kalles hyss.22 Perspektivet är uteslutande de vuxna 
kvinnornas, mot vilka Kalles hyss riktar sig. Dialogerna, deras språk 
och många slanguttryck, bidrar till att skapa en känsla av autenticitet. 
Samma berättargrepp går igen i Wallanders böcker där ibland bitar av 
handlingen återberättas av modersgestalter kallade vid sina efternamn i 
bestämd form med ”skan” som suffix.23 

Tröskelkonflikten

Intressant i detta sammanhang är att majoriteten av kapitlen gestaltar 
scenarier där Kalle står i en tydlig konflikt till sin hemmiljö, dess vux-
na kvinnor och föremål. Innan Kalle försöker gunga i portuppgången 
har han jonglerat med glödlampor och tallrikar inne i sin mors kök ”så 
glaskärfverna rök om bena på den fattiga Anderssonskan” (Norlander 
1901, 21f) och efteråt går pojken på styltor uppför trapphuset. I berättelse 
efter berättelse har Kalle sönder, förstör och vänder upp och ned på saker 
och ting. Vidare är många av de rum i vilka Kalle befinner sig situerade 
mellan hem och gata såsom i ”portgången” ovan. Det rör sig om den typ 
av halvt privata, halvt offentliga mellanrum, till vilka ett mognadsmotiv 
med fördel kan knytas.

Anderssonskans Kalle bidrar till att etablera en tradition där man med 
humorns hjälp skildrar pojkars normbrytande.24 Till skillnad från vad 
som är fallet i en stor del av de humoristiska pojkböckerna straffas Kalle 
alltid hårt för sina överträdelser. Jag vill dock hävda att också straffen 
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framstår som normbrytande, i synnerhet i relation till Kalles hem. Såväl 
hyss som bestraffning går ut över den omgivande miljön och bildar ett 
motstånd mot de krafter, vilka dominerar rummet. Varken då Kalle 
busar eller tillrättavisas använder han rum, inredning eller möbler på ett 
vedertaget sätt. När Kalle jonglerat med tallrikar och hängt upp gungan 
i portuppgången blir straffet att tillbringa en dag under sängen respekti-
ve att falla från gungan rätt ”i portgångens stenläggning”. När han sedan 
går på styltor uppför trapporna öppnar Bobergskan sin köksdörr så att 
den slår honom i ryggen. ”Så vände han benen i vädret å försökte gå på 
hufvet utför trappan, så ändrade han sig å kröp på knäna, så på hufvet 
igen”, beskriver Pilgrenskan fallet nerför trappen (Norlander 1901, 23f). 

Magnus Öhrn menar att krocken mellan ett kvinnligt och ett man-
ligt värdesystem är ett vanligt inslag i pojkboken. Hemmet är kvinnligt 
kodat. Där är det modern som bestämmer och utomhus fadern eller 
männen i största allmänhet. Öhrn frågar sig: ”Men vem bestämmer 
vid hemmets tröskel?”25 När pojkarna rör sig mellan de båda systemen 
uppstår ofta konflikter och vem som vinner – modern eller pojkarna/
fadern – visar hur självständiga barnen hunnit bli. Kalle utvecklas ald-
rig men hans beteende kan ändå läsas som en typ av frigörelseförsök 
från uppväxtmiljön. Kalle överskrider ständigt hemmets tänkta använd-
ningsområden och tröskelkonflikten utgör hela verkets handling. Jag 
menar att Kalles hyss utgör en startpunkt för andra gestaltningar av 
rebellisk ungdom. I hans överträdelser finns en inledning till en mer 
utvecklad och uttalad frigörelseprocess från föräldragenerationen.

Därtill etablerar Norlander med hjälp av de efterföljande filmerna, 
en viss typ av Stockholmsinvånare, vilken kommit att prägla hela min 
undersökningsperiods bild av stadens ungdom. Denna stereotypa unga 
Stockholmare är upprorisk och i konflikt med samhället, vuxenvärlden 
eller föräldrahemmet. Han eller hon tillhör arbetarklassen, med en tyd-
lig slangordsbaserad dialekt och boende i eftersatta och otillgängliga de-
lar av staden. Till en början, och som i filmerna, främst på Södermalm, 
senare i Rågsved, Skärholmen och Alby. 
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Flickan vid fönstret

”Den, som kunde flyga!” tänkte hon. ”Högt, högt upp, och långt bort 
genom natten. Bort till något glatt och obekant!”26

I det följande kommer jag att fokusera på en tröskelkronotop i en 
 tidig flickbok, närmare bestämt fönstret i Helena Nybloms Väninnor-
na (1912).27 Väninnorna skildrar två unga kvinnors mognadsprocesser: 
Loui ses och Annas. I citatet ovan står Louise framför sitt fönster på 
Glasbruksgatan i Stockholm och längtar bort. Vart vet hon inte än, bara 
att det ska vara glatt och obekant.28 Nyblom är mest känd för sina konst-
sagor men skrev även noveller, dikter, komedier, en roman samt ett par 
flickböcker, vilka delvis utspelar sig i 1910-talets Stockholm. Väninnorna 
är ett exempel på en helt annan typ av verk än Anderssonskans Kalle. Ro-
manen är samtidsrealistisk, den skrevs uttryckligen för ungdomar och 
har underrubriken ”berättelse för unga flickor”. Den unga kvinnan vid 
fönstret representerar ett annat slags konflikt än den i Anderssonskans 
Kalle. Kalle krossar fönster eller använder dem som reell flyktväg, ut 
ur hemmet, undan arga vuxna. Också Louise vill fly. Hon har problem 
med ekonomin och en sjuk mor. Fönstret är en plats för längtan efter 
förändring, där intersektionen mellan ålder, klass och kön tydliggörs. 

Till motivet med kvinnan i fönstret är två perspektiv knutna, det ini-
från och det utifrån. Den franska historikern Michelle Perrot beskriver 
hur kvinnan som drömmer framför ett fönster har använts som utgångs-
punkt för kvinnlig kreativitet och kvinnligt skapande. Att skildra staden 
via en kvinna som tittar ut genom ett fönster är länkat till kvinnlig 
subjektivitet och agens.29 Fönstret kan gestaltas som en gräns mellan 
en feminin och privat respektive en maskulin och offentlig sfär. Från 
fönsterbleckets trygga position kan kvinnan då betrakta livet utanför, 
längta ut eller drömma sig bort.30 I verk som Gustave Flauberts Ma-
dame Bovary (1856) och Charlotte Perkins Gilmans novell ”The Yellow 
Wall-Paper” (1892) används fönstret som sinnebild för huvudpersoner-
nas ofrihet. Fönstret kan även fungera som en skiljelinje mellan olika 
samhällsklasser, mellan borgerlighet och arbetarklass, mellan individen 
i hemmet eller på cafét och massan på gatan.31 

Motivet med kvinnan i fönstret sedd utifrån är gammalt. Det har 
existerat lika länge som människan bott i urbana miljöer och många 
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gånger förknippats med prostitution. I den versionen av motivet framstår 
kvinnan som ett objekt inramat av fönstret.32 Charles Baudelaire beskri-
ver i Le Spleen de Paris (1869), en serie prosapoem om det moderna Paris, 
också kända under titeln Petits Poèmes en prose, fönstret som en av de 
mest betydelsemättade platserna i storstaden. Han menar att i synnerhet 
det stängda men upplysta fönstret väcker den förbipasserandes intresse 
och inbjuder till fantasier. ”Vad man får se ute i solen är alltid mindre 
intressant än det som tilldrar sig bakom en fönsterruta. I detta svarta eller 
upplysta hål lever livet, drömmer, lider.”33 

Nyblom inleder Väninnorna med en dylik fängslande fönsterscen. 
Berättaren tecknar först en panoramabild av Stockholm, för att sedan 
långsamt närma sig huset på Birger-Jarlsgatan där romanens andra hu-
vudperson Anna bor. Huvudstaden gestaltas som modern och det mo-
derna som exotiskt och spännande. Den urbana estetik som Borg talar 
om i sin avhandling är genomgående i Nybloms flickbok.34 Det ”lyste 
och tindrade” av stadens många elektriska ljus, ”upplysta spårvagnar” for 
fram ”som stjärnskott genom mörkret”, bilar ”störtade iväg” och många 
våningar är ”festligt upplysta” (Nyblom, 5f). Slutligen får läsaren veta 
att huset bebos av en ung kvinna, vilken i skrivande stund ”satt framför 
toalettspegeln och klädde sig till bal”: 

Hon satt i en vit underklänning, medan kammarjungfrun ordnade 
hennes hår, som var ljust och upplagt i lockar i nacken. Bredvid henne 
stod en stor ask med konstgjorda blommor, av vilka hon fäste den ena 
girlanden efter den andra, i det hon höll dem som ett diadem över 
pannan. Men intet tycktes falla henne i smaken. (Nyblom, 6) 

Motivets relation till protagonistens subjektsposition är tydligare än i 
exemplet med Louise ovan. Vid 1800-talets slut var det vanligt att i konst 
och litteratur likna stadens kvinnor vid tuktade drivhusblommor eller 
ofruktsamma gallblommor. Det rörde sig om en hårt hållen kvinnotyp, 
vacker men svag och ofruktsam.35 Perspektivet på Anna liknar det på 
drivhusblomman i drivhuset eller dockan i dockskåpet, särskilt eftersom 
berättaren kommer utifrån och tittar in på flickan. Anna ter sig osjälv-
ständig och att blommorna är konstgjorda förstärker ytterligare motivet.
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Klasskillnad

Maria Andersson skriver, i sin avhandling om barn, sedlighet och kön i 
Amandas Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författar-
skap, att sekelskiftets unga, ogifta kvinnor existerade ”i ett mellanrum 
mellan barndom och äktenskap, hemliv och yrkesliv”, underordning och 
självständighet. På grund av sitt kön och sitt civilstånd hade de ingen 
självklar plats i samhället.36 I Nybloms roman är det dock endast den 
borgerliga familjeflickan Anna som ter sig fången i ett dylikt mellanrum. 
Louise, som vuxit upp under knappa omständigheter, förvärvsarbetar 
i väntan på äktenskap. Hon bor till en början med sin sjuka mor och 
arbetar som springflicka åt en sömmerska. En kort period är hon in-
ackorderad som hjälpreda hemma hos Anna, tar sedan plats på blomster-
butik och bor ensam. Senare arbetar hon som jungfru hos Annas morfar. 
Hon rör sig genom hela romanen obehindrad i staden och första gången 
hon gör sitt intåg i berättelsen är det gående på gatan, på hemväg till 
Söder. Det är bistert kallt och Louise fryser så hon darrar ”i sin tunna 
vinterkappa”:

På bron vid Slussen blev hon stående ett ögonblick och såg sig om-
kring. Överallt glimmade och darrade det av ljus. Högt upp över ber-
gen på Söder, på båtarna, i spårvagnarna. Det var, som om luften 
vore full med eldflugor och högt uppe på himlen mitt över saltsjön 
stod månen, jättestor och rund med en rödaktig glans som en väldig 
japansk lykta. Hon gick fort, upp för bergen till Glasbruksgatan, till 
dess hon nådde huset, där hon bodde. Det var ett smalt, smutsigt 
hus, illa medfaret av tiden, men ingen tänkte på att snygga upp det. 
(Nyblom, 15) 

Nyblom använder sig av stadsrummet på flera nivåer för att gestalta 
klasskillnaden mellan de två unga kvinnorna. Fokus i beskrivningen av 
Stockholm har här flyttats från voyeurens panoramavy till vandrarens 
gatunivå. Perspektivet på Anna kommer utifrån och är objektifierande, 
det på Louise utgår från hennes position. Louise är redan i romanens 
början ett subjekt. För att tala med de Certeau kommunicerar hon med 
staden. Hon påverkas av de yttre förhållandena, hon fryser och njuter. 
Det är hon som ser ut över Stockholms glimmande elektriska ljus precis 
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som det är hon som senare ser ut genom fönstret, längtar ut och bort. 
När hon för första gången flyttat till ett eget rum beskrivs hennes 

känslor som blandade: ”Det var å ena sidan ensamhetens smärta och 
å andra sidan frihetens lycka hon förnamn.” (Nyblom, 118f) Kristina 
Fjelkestam driver, i sin avhandling om moderna kvinnogestalter i mel-
lankrigstidens svenska litteratur, tesen att det ekonomiska oberoendet 
var en ”avgörande materialistisk premiss i den Nya Kvinnans skapelse-
berättelse”.37 Att så är fallet är tydligt i Nybloms roman. Louises lön är 
inte större än att hon ”nätt och jämt kunde betala rummet och i all hast 
skaffa sig en bit mat på en automat; men hon var inte skyldig något åt 
någon, och hon rådde själv över sin tid och sina krafter” (Nyblom, 118f). 

Nybloms gestaltning av Louises födointag är en modernitetsmarkör. 
Kring sekelskiftet 1900 fanns i Stockholm flera automatrestauranger där 
besökaren stoppade pengar i en myntspringa och sedan fick lagad mat i 
en lucka, helt utan kontakt med servitörer eller behov av nota. Det var 
vanligt att ensamstående, arbetande ungdomar likt Louise åt på sådana 
ställen.38 Genom att nämna automatrestaurangen skriver Nyblom in sin 
gestalt i ett samtida Stockholm. Louise framstår både som friare och mo-
dernare än Anna, på grund av sin självständighet och sina samtidsvanor. 
Arbetarklasskvinnor har redan en position i Stockholms offentliga rum. 
Borgerliga unga kvinnor däremot löper fortfarande risken att sluta som 
Nora från Henrik Ibsens Et dukkehjem (1879), att gifta sig och fastna 
inom hemmets väggar. 

Greppet att med fönstermotivet skildra känslor av utanförskap och 
isolering återfinns även i ungdomslitteratur för pojkar. I Hjalmar Wal-
landers pojkbok De fyra finns en kombinerad interiörgestaltning och 
fönsterscen, vilken nyanserar bilden av huvudpersonen Nisse och hans 
vardag: 

Solen sken vänligt in i fönstren till Anderssonskans tvårumslägen-
het en och en halv trappa upp, förgyllde tapeternas fläckar, lyste på 
svartkritporträtten och över den slitna schaggsoffan och lade en skim-
merglans på kakelugnens översta krans, där det annars fanns gott om 
både damm och spindelväv. Och den sken även på Nisses pannlugg, 
medan Nisse satt och stirrade ut genom fönstret ned på gatan, där 
ungarna väsnades och förde ett liv värre än annars.

Nisse hade verkligen tråkigt.39 
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Wallander uppmärksammar lägenhetens torftighet, tapeten är fläckig, 
möblerna slitna och kakelugnen dammig. Att porträtten är ritade med 
svartkrita och soffan är en schaggsoffa konnoterar arbetarklass från bör-
jan av seklet. Andemeningen är densamma som när Nybloms Louise 
längtar bort: Nisse är arbetslös och ledsen över att han inte kan hjälpa 
sin mor ekonomiskt. Eftersom Nisse är i tonåren blir det faktum att han 
sitter hemma en vardag ett bevis på hans misslyckande. Det är ute i sta-
den som han har en position att fylla. Jämförelsen visar att intersektionen 
ålder och klass i dessa exempel väger tyngre än gestalternas kön. 

I exemplen från Nyblom och Wallander är fönstret en gräns dels 
mellan barndomens privata rum och vuxenlivets offentliga, dels mel-
lan fångenskap och frihet, det ofria i att vara ung och arbetslös eller 
ogift borgerlig familjeflicka. Fönstret är en tröskelkronotop, vilken ge-
staltar den unga människans position i staden. Borg kallar hållningen 
i Maria Sandels Stockholmsromaner för ett ”köksfönstrets perspektiv” 
på staden.40 Hos Nyblom skulle jag snarare vilja beskriva det som ett 
flickrummets perspektiv. En sådan läsning gör betydelsen till en annan. 
Flickrummet är till skillnad från köket en plats som den unga kvinnan 
förväntas lämna. Fönstret blir då mer öppning än gräns. Det är ett första 
led bort från föräldrahemmet och ut i världen.

Skyltfönstret

Folk, som gick förbi på gatan, stannade andlösa och beundrande, som 
om de stodo vid paradisets portar, och stirrade in mot härligheten. 
(Nyblom, 124) 

Louise i Väninnorna arbetar under en period i en blomsteraffär och 
ordnandet med butikens skyltfönster gör henne lycklig (Nyblom, 123f). 
Yrkesmotivet ändrar gestaltningen av flickan vid stadsfönstret. Fönstret 
blir med ens till en bild för kompetens och yrkesskicklighet. Louise fyller 
fönstret med ”hav av blå förgätmigej, små öar av röda nejlikor och gula 
anemoner”. Blommorna väcker Louises konstnärsanlag till liv. ”Hon 
kände sig lycklig vid att ha dessa massor av blommor att välja på och att 
ställa med, och hon gjorde underbara ting med dem.” (Nyblom, 122f) 



Butiksbiträde från Celestins Stockholmskan (1915)
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Istället för att stå vid fönstret och längta ut och bort ”till något glatt och 
obekant”, skapar Louise något att visa upp för allmänheten. Hennes ar-
bete gör henne till en del av stadens offentliga liv. Om lägenhetsfönstret 
var en tröskelkronotop för den unga människans första strävan bort från 
hemmet är skyltfönstret en för varierande rörelser mellan arbetsplats och 
gata.

Fjelkestam menar att ”mellankrigstidens modernitet handlar […] 
om en sammansmältning av offentligt och privat, vilken bland annat 
åskådliggörs i kvinnornas strävan efter att kombinera yrke med familj”.41 
I skyltfönstermotivet visualiseras en dylik sammansmältning av offent-
ligt och privat.42 Skyltfönstret utvecklades i takt med att den allt mer 
utbredda konsumtionskulturen skapade butiker, passager och varuhus 
där begär skulle gå före behov och där man skulle kunna visa upp men 
samtidigt skydda från stöld och beröring. Historikern Orsi Husz har 
framhävt just skyltfönstret som en länk mellan privat och offentligt där 
stadens maktordning kan ändras. Genom att visa upp allt från underklä-
der och parfym till husgeråd och matvaror offentliggjorde skyltfönstret 
det intima och gjorde det till en del av gaturummet.43 

Det finns en betecknande parallell mellan den tidigare beskrivning-
en av Anna innanför sitt fönster och Louises arbete med skyltningen: 
båda de unga kvinnorna ordnar med blommor. Anna hade svårt att välja 
vilken girlang av konstgjorda blommor som hon skulle ha i håret och 
Louise skapar ”underbara ting” med levande växter. Till skillnad från 
de artificiella konnoterar de riktiga blommorna mognad och sexualitet. 
I romanens slut säljer båda kvinnorna mogna grönsaker på torget vid 
Strömmen och kort därefter träffar de sina blivande äkta män varav den 
ena är trädgårdsmästare. Växter får genomgående symbolisera Annas 
och Louises utveckling och erotiska uppvaknande.44 

Louises nya arbete står därtill i bjärt kontrast till det hon utövar i 
inledningen av romanen, framför allt om man ser till hur hon appro-
prierar Stockholms offentliga rum. Den enda som uppmärksammade 
henne förut var en granngubbe: ”Ordentliga unga flickor äro hemma 
före klockan åtta på kvällen och springa inte ut på gatorna och fjanta!”, 
ryter han när hon passerar hans dörr i trapphuset (Nyblom, 17). Som 
springflicka åt en sömmerska har hon många gånger ”fått sitta i en mörk 
tambur och vänta timtals”. Hon har ”fått uppbära bannor för de fel, man 
fann vid syningen, fast hon inte hade med det att göra”. Med det nya 
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arbetet däremot är känslan en helt annan: ”Varje morgon skyndade hon 
till boden och såg med förtjusning de stora lådor och korgar öppnas […] 
medan hon ibland skrattade av glädje […].” (Nyblom, 124) Skulle hon ha 
velat bli sömmerska hade en vardag i ett rum vilket ”vette ut till en mörk, 
trång gård, och där man största delen av vintern fick ha ljuset tänt” (Ny-
blom, 20) väntat henne. I och med arbetet som butiksbiträde får Louise 
istället visa upp något som hon själv skapat för allmänheten. Hon har 
tidigare ordnat med blombuketter till matsals- och salongsborden inne i 
Annas hem. I och med den nya yrkesrollen professionaliseras den annars 
typiska flicksysslan. 

Det finns ytterligare en aspekt av skyltfönstermotivet som Nyblom 
aktiverar i sin gestaltning av Louises nya arbete. Bilden av flickan i fönst-
ret har som tidigare nämnts historiskt sett länkats till prostitution.45 Wal-
ter Benjamin beskriver hur Paris en gång så eleganta passager under det 
sena 1800-talet snabbt förvandlades till prostitutionsstråk, där den pro-
stituerade kvinnan bjöds ut likt en vara bland andra.46 Genom att flytta 
blicken från kropp till ting, från flicka till blomma, blir förbindelsen 
hos Nyblom enbart antydd. Det går att tolka butiksfönstrets blomster-
motiv som att det offentliggör den unga kvinnans sexualitet. Avsnittet 
kan läsas som en blinkning till Sigmund Freud och hans drömtydning. 
I Die Traumdeutung (1900) finns en beskrivning av en ung kvinna som 
drömt att hon arrangerar violer, liljekonvaljer och nejlikor. Freud tolkar 
drömmen och dess blommor som en bild för den unga kvinnans sexuella 
uppvaknande samt längtan efter äktenskap och barn.47 

Ur det perspektivet framstår skyltfönstret som en förlängning av 
Louises kropp och som ett sätt för Nyblom att gestalta protagonistens 
tillgänglighet. Detta är dock förbundet med en risk. En ung man vid 
namn Jacob Hiller fångas av skyltfönstrets skönhet och hittar på så sätt 
Louise, vilken han redan tidigare besvärat med sina sexuella närman-
den. Louise tvingas sluta i blomsteraffären för att undfly honom. Louise 
framstår dock inte som någon ”bytesvara” – en vanlig liknelse i äldre 
gestaltningar av unga kvinnor – utan som en självständig och framför 
allt kompetent individ, vilken aktivt tar del i varuproduktionen.48 
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Flickornas yrkesval

I rådgivningsböcker och yrkesvägledningar för unga kvinnor från sent 
1800-tal och början av 1900-talet framhävs vikten av att arbetet ska verka 
som en förberedelse för ett framtida liv som fru och mor. Mathilda Lang-
let råder i rådgivningsboken På egen hand: En bok för unga flickor (1889) 
flickor till att främst söka sig till ”qvinnliga” verksamheter. I kapitlet 
”Hvarmed skola våra flickor försörja sig?” rekommenderas den unga lä-
saren främst till att bli husmor, lärare, guvernant eller lekskolelärarinna, 
arbeta inom sjukvården eller med hantverk.49 

Att denna syn på unga kvinnor delvis var under omförhandling un-
der perioden syns i Meyersons Flickor emellan från 1890. Meyerson pro-
pagerar för unga kvinnors rätt till ett eget yrkesliv och egen ekonomi.50 I 
den senare vägledningen Flickornas yrkesval: Anvisningar i fråga om vissa 
yrken och utbildningsvägar (1924), har antalet möjliga yrkesval utökats 
och tonen förändrats. Författaren Emilia Broomé menar att förvärvs-
arbete ”utvecklar och stärker en människas möjligheter att göra sig väl 
gällande även på andra områden”. Den förvärvsarbetande kvinnan skaf-
far sig redan under sitt yrkesarbete ”de rent mänskliga förutsättningar, 
som göra henne skickad att i det egna hemmet väl uppbära det krävande 
kallet såsom mor och husmor”.51 Arbetet fyller en liknande funktion 
som flickors lek med till exempel dockor eller dockskåp och framstår 
precis som leken som en övning inför framtiden.52 I Nybloms gestaltning 
av Louises arbete finns tydliga spår av detta tankegods. Nyblom själv 
propagerade för en högre värdesättning av husmoderns arbetsuppgifter, 
bland annat i skriften I kvinnofrågan: Embetet att vara husmoder (1896). 
Intressant nog lyfter Broomé i sin inledning fram tre arbetsplatser där 
unga kvinnor kan ta plats som springflickor och sedan förhoppningsvis 
 avancera: sy ateljén, blomsteraffären och varuhuset.53 Det är uppenbart 
att vissa föreställningar om kvinnors plats i samhället präglade såväl 
flickböcker som rådgivningslitteratur. Louise arbetar som synes först 
som springflicka åt en sömmerska, sedan som florist och butiksbiträde. 

Eftersom Väninnorna utspelar sig före de stora varuhusens tid får hon 
dock slutligen nöja sig med ett annat klassiskt kvinnoyrke: torghandel 
i ett stånd vid Strömmen, en bit från senare arbetsplatser som NK och 
Åhléns. Till sällskap har hon Anna, som på grund av en serie slumpar-
tade händelser förlorat sin privilegierade sociala position. Anna mister 
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under berättelsens gång hem, familj och förmögenhet. Detta förändrar 
henne, framför allt beskrivs hon inte längre som en docka: ”Anna hade 
blivit en kvinna genom de stora sorger, hon upplevat.” (Nyblom, 199) 
Hon blir självständig och upptäcker ”hur lätt det var att uträtta alla de 
husliga sysslor, i vilka hon aldrig förr deltagit” (Nyblom, 199).

Annas förändrade sociala position påverkar hennes relation till det 
offentliga rummet. Efter att ha förlorat familj och hem beskrivs hen-
nes förhållande till samma gata, innanför vars fönster hon tidigare satt: 
”Anna nästan dansade upp för Birgerjarlsgatan.” (Nyblom, 203) Hon har 
dessutom flyttat ut till den gård vid Mälaren, som Louise köpt och vars 
jord hon lärt sig bruka. Ibland åker de båda flickorna in till Stockholm 
för att sälja sina blommor och grönsaker. Då sitter de ”under soltältet 
vid Munkbron”. Det roar Anna mycket att vara ”’torggumma’”. Hon 
”skämdes inte alls” när hon möter gamla bekanta. Handeln går därtill 
bra: ”Flickornas buketter voro så smakfulla, deras bär och grönsaker så 
vackert upplagda, och måhända bidrog också deras egna personer något 
till den goda avsättning, de fingo.” (Nyblom, 221) Anna och Louise träf-
far strax därefter varsin man och det framgår med all tydlighet att kvin-
nornas nya yrkeskunskaper ska komma till nytta i deras liv som gifta. 

Tanken om att kvinnans yrkesverksamhet ska verka som en förbere-
delse inför ett framtida liv som maka och mor var seglivad inom flick-
boksgenren, vilket jag kommer att visa med ett par exempel från Maja 
Jäderin-Hagfors produktion. Författaren skrev mellan 1927 och 1953 över 
dussinet flickböcker, vilka många gånger skildrar unga förvärvsarbetan-
de stockholmskor.54 I flera av Jäderin-Hagfors verk ägnar sig protagonis-
terna åt samma slags uppgifter som Louise. I Marianne och Anne-Marie 
(1929) får till exempel huvudpersonen Marianne i uppgift att arrangera 
leksaksdockorna på varuhuset där hon arbetar. Resultatet blir ”under-
bart förtjusande”, att besöka dockavdelningen ”är som om man kom in 
i en liten levande värld”.55

Som jag tidigare påpekat liknar presentationen av Anna i Väninnorna 
den av dockan i dockskåpet. Varierade former av dockskåpsmotiv är van-
liga i berättelser om flickor och kvinnor. I Ibsens Et dukkehjem är motivet 
en metafor för gestalten Noras känslor av förminskning, maktlöshet och 
fångenskap, i den inledande scenen från Väninnorna en bild för Annas 
osjälvständighet. I barnboken däremot har dockskåpet ofta en motsatt 
funktion. Den lilla flickan som ordnar med sitt leksakshus har makten 
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över den värld hon skapar precis som de unga fruar och tonårsflickor, 
vilka i litteraturen arrangerar blommor, dukar bord eller möblerar om i 
sina hem.56 I Jäderin-Hagfors flickbok är det som småflickor gör i privata 
rum, i barnkammaren eller flickrummet, i stället förflyttat ut till allmän 
plats, omgestaltat till ett yrkesmotiv. I en annan av Jäderin-Hagfors ro-
maner, Stella (1936), skyltar huvudpersonen Stella, med hjälp av en ung 
manlig bekant, om ett presentbutikfönster. Med gemensamma krafter 
utför de ett ”helt enkelt strålande” arbete. Fönstret ser ut som ett var-
dagsrum bebott av man, fru och barn.57 Marianne och Stella tar, precis 
som Louise, med sig den plats de traditionellt sett tilldelats i hemmet ut 
i arbetslivet.58

En del i byggandet av folkhemmet var att man försökte utbilda Sve-
riges medborgare i god smak.59 Tidigare hade den brittiska konstnärliga 
och sociala rörelsen ”Arts and crafts movement” inspirerat Ellen Key, 
som i Skönhet för alla (1899) sökte fostra folket i smak och design. I häftet 
Vad vill du bli? (1937), vilket delades ut till ungdomar i svenska skolor, 
står det att en expedit måste ha god smak så att hon kan skapa smak-
fulla skyltningar.60 Nyblom och Jäderin-Hagfors deltog i denna utbild-
ningsmission. Med dockorna på varuhuset och varorna i presentbutiken 
har Marianne och Stella skapat urtypen för ett trevligt medelklasshem. 
Skyltningen kan ses som en del i varuhusets och butikens spridande av en 
viss smak och stil. Böckernas unga kvinnor förmedlar själva medelklas-
sens och folkhemmets stilideal till sina läsare. Exemplen från flickböck-
erna visar även hur en urban tröskelkronotop som fönstret förändras och 
utvecklas i och med att ungdomslitteraturens protagonister kommer ut 
på arbetsmarknaden. 

Ligapojken 

Mera hörde inte Nisse och Julle. De rakade i stället trapporna utför 
och Julle tog portgången i ett par klämmiga trestegshopp.

”Vart ska vi gå?” frågade Nisse på måfå, då de kommit ut på gatan.
”Vet inte!” svarade Julle dystert. ”Om en hade snejs, ändå!” (Wal-

lander 1917, 114) 
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”Snejs” betyder arbete på gammal Stockholmsslang och ett arbete är 
målet för de fyra unga huvudpersonerna i Hjalmar Wallanders debutbok 
för pojkar, De fyra (1917).61 Vägen till ett arbete är också ämnet för det-
ta avsnitt. Förvärvsarbetet är i De fyra förbundet med protagonisternas 
subjektsposition, med deras ålder, klass och kön. Det är därtill knutet 
till pojkarnas geografiska position och till gestaltningen av deras relation 
till stadsrummet. Wallanders pojkar har två möjliga framtidsutsikter: att 
skaffa ett snejs eller att bli ligapojke.

Wallander skrev fem pojkböcker: De fyra, Två stockholmspojkar och 
några till (1921), Jerker, Pelle och Jonne (1923), Frasse i 5:an och Ernfrid i 
7:an (1923) samt Pojkarna hos Block och Block (1925–26).62 Många av de 
beskrivna miljöerna och människorna liknar de i Anderssonskans Kalle, 
med den skillnaden att de återfinns på Södermalm. Verken är därtill 
skrivna specifikt för en ung läsare. Alla skildrar pojkgäng och narrativen 
går från en barntillvaro i hemmet till yrkesarbete och vuxenliv. Även om 
pojkarna rent åldersmässigt inte är vuxna i slutet av boken låter berätta-
ren läsaren förstå att de mognat och går en lysande framtid till mötes. I 
Jerker, Pelle och Jonne avslutar berättaren: 

Och som jag är övertygad om det goda materialet hos dessa tre små 
stockholmska trashankar, skall du nog möta dem ute i livet som unga, 
dugande män, än som en man på en förtroendepost i ett samhälle, än 
som en duktig hantverkare, än som en konstnär, läkare, lärare, eller 
vetenskapsman.63

Men innan dessa optimistiska slutord har pojkarna lärt sig flera läxor 
samt utfört en och annan bragd. Upprepade gånger har de varit nära att 
hamna i dåligt sällskap och bli kriminella istället för hantverkare, lärare 
eller vetenskapsmän. 

Emil Norlanders retrospektiva roman Tre fattiga pojkar: Bilder ur 
Stockholmslifvet (1908–1909) innehåller en episod, vilken i några stycken 
sammanfattar den urbana tjuvpojkbokens själva essens. Den utspelar 
sig på Strandvägen, där det ännu inte fanns någon trottoar utan blott 
en ”brädlandgång, bestående af tre tämligen breda plankor”. Norlander 
föddes 1865, tre år efter att arbetet med Strandvägen påbörjats. Det skulle 
emellertid dröja ända fram till 1897 innan paradgatan var helt färdig. 
Antagligen utspelar sig Tre fattiga pojkar kring år 1880. Romanens tre 
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huvudpersoner Hjalle, Rulle och Ville väljer var sin planka och låtsas 
att den är deras livsväg: ”Få se om vi kunna lotsa oss fram genom lifvet 
på en bana utan hinder och utan att behöfva gå öfver till en annan lef-
nadsbana.” Hjalle och Rulle promenerar ledigt fram medan Ville möter 
en poliskonstapel och tvingas byta planka.64 Mönstret är detsamma som 
i Wallanders pojkböcker. Gatan är narrativets grundförutsättning och 
som miljö är den fylld av såväl faror som möjligheter. 

Stadsgatan är tvivelsutan en av den moderna litteraturens vanligaste 
miljöer. I studier av stadslitteratur är gatumotivet följaktligen ett av de 
mer välutforskade, inte minst i anknytning till diskussioner om flanör-
gestalten, om klass och om kön. Gatan är platsen för möten och äventyr, 
för konfrontationer och konflikter, för rörelse och utveckling. Tidigare 
forskning har visat hur gatan i skönlitteratur och konst används för att 
förmedla kunskap om historia, moral och samhälle.65 

Vad man däremot talat mindre om är att gatan också materialiserar 
åldersmässiga maktrelationer. Hur relationen till gaturummet gestaltas 
är inte bara en fråga om klassbakgrund eller könstillhörighet utan också 
om idéer kring ålder. I De fyra används gatan för att förmedla kunskap 
om staden specifikt riktad till en ung läsare. Det är inte lätt för Wallan-
ders södergrabbar att hålla sig från brottets bana. Att sysslolös driva runt 
på staden gator och torg beskrivs som farligt. Ragge i De fyra råkar till 
exempel i dåligt sällskap, luras till att hjälpa en tjuv och blir tagen av po-
lisen. Gatumotivet åskådliggör en oro över vad fattiga pojkar utan arbete 
och utan någonstans att ta vägen kan råka ut för eller råka ta sig för. Sam-
tidigt är den en oumbärlig del av deras socialisering och utbildning.66

Ungdomskriminalitet var ett ämne vilket diskuterades i flera forum 
under det tidiga 1900-talet. 1896 hade en ligapojkskommitté tillsatts för 
att komma till rätta med den ökade ungdomsbrottsligheten i Stock-
holm. Ligapojken blev under tiden kring sekelskiftet till ett begrepp. 
Redan 1896 klagade man dock i Riksdagen på att massmedia överdrev 
problemet och i sina skildringar av ligapojkar förhärligade brottslighet. 
Antalet pojkar i ligor var trots allt relativt få.67 Lärarinnan och sedermera 
grundaren av Sveriges första ungdomsgårdar, Cecilia Milow, skrev 1904 
i en artikel i Social tidskrift: 

Vi taga knappast i en tidning som ej innehåller något om ung domens 
fördärf. Ligapojken och ligaflickan, hur väl känna vi ej dessa två. 
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Hvilka bittra klagomål vältra vi ej öfver dem. Vi tala och skrifva så 
mycket om dessa förvildade ungdomar.68 

Ett uttryck för moralpanik med andra ord. Talet om ligapojkar var så 
utbrett att när journalisten och författaren Klara Johanson skulle skriva 
en parodi på tidens litteratur döpte hon den till Ligapojken Eros (1907). 

Arbetarklassens dystra hemförhållanden, trångboddhet och smuts i 
kombination med storstadens alla nya frestelser, skyltfönstrens lysande 
innehåll och det kostsamma nöjeslivet utpekades som en fara för ungdo-
men. Till exempel skyllde psykologen Stanley Hall många av det tidiga 
1900-talets ungdomsproblem på urbaniseringen.69 I den med Wallander 
samtida undersökningen Om ungdomskriminalitetens orsaker (1915) skri-
ver David Lund – pionjär inom svensk socialpsykologi:

Hemmet blir ofta för barnen något dystert, som de söka undfly. De 
taga sin tillflykt till gränden eller gatan, som i många fall blir deras 
andra hem. Den livets härlighet, som de se i butiksfönsterna, är något 
annat än det fattiga, kalla hemmet. På gatan får man kamrater, ciga-
rettrökningen börjar, det blir biografbesök, för den händelse slantar 
kunna uppbringas. Njutningslystnaden stiger hastigt, och när pengar 
icke kunna anskaffas för att tillfredsställa denna, börja snatterierna. 
Och en gång inne på denna väg att skaffa medel för att kunna njuta 
hör det till sällsyntheterna, att barnen komma från den på annat sätt, 
än att de ryckas ur den miljö, i vilken de hittills levat.70 

Utan sysselsättning är stadsmiljön fylld av risker. Lunds bild är dyster. 
Barnen flyr hemmet, hänger i gäng, börjar röka och sedan snatta. 

I Wallanders pojkböcker utgör den problematik som Lund återger 
kärnan i narrativen. En underliggande fråga i verken är hur pojkarna ska 
lyckas hålla sig från brottets bana när de hela dagarna befinner sig ute i 
Stockholms offentliga rum. Öhrn beskriver hur hemmet ofta gestaltas 
som ”fiendeland” i pojkboken, en plats vilken de unga protagonisterna 
alltid söker undfly så snabbt som möjligt.71 När Nisse till exempel sitter 
hemma och har tråkigt framför fönstret understryker Wallander framför 
allt hemmiljöns tristess och fattigdom. 

Inte heller går vägen mellan barndom och vuxenliv genom skolan 
utan pojkarna socialiseras uteslutande på gårdar, i parker och på gatan. 
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Fram till år 1936 var skolplikten enbart sex år för att sedan höjas till sju. 
Först 1962 utökades den obligatoriska skolgången till nio år i hela Sve-
rige. Arbetarklassens barn gick många gånger bara i 6-årig folkskola för 
att sedan direkt börja arbeta.72 Om Wallanders protagonister är unga 
nog för att gå i skolan väljer de ofta att skolka. Skolan är likt hemmet 
gestaltat som en plats man helst vill undvika. Den negativa synen på 
skolan är en betydelsebärande del av pojkbokgenrens konvention samt 
en del i dess manlighetskonstruktion. Skolans regler går tvärsemot fri-
heten utomhus.73 

Skinnarviksbergen

De fyra inleds med att tre av huvudpersonerna lämnar hemmet men 
struntar i skolan: 

När Anderssonskan, Söderbergskan och morsan till Appelgrens enda 
unge skickat i väg sina så kallade framtidshopp med var sin argsinta 
förmaning att genast knalla sig av till skolan, ”för annars skulle det 
bli åv en påk”, så var det ju klart tyvärr att Nisse, Julle och Ragge inte 
gick dit alls. (Wallander 1917, 7)

I kvinnornas namn och sätt att uttrycka sig spåras arvet från Norlander. 
Efter att ha bestämt sig för att strunta i skolan beger sig de tre vännerna 
upp till Skinnarviksbergen, vilka ligger väster om Slussen och utgör Sö-
dermalms norra gräns mot Riddarfjärden. August Strindbergs beskriv-
ning av utsikten från Mosebacke – öster om Slussen – har kommit att bli 
stilbildande inom genren Stockholmsskildringar. I inledningen av Röda 
rummet (1879) skriver Strindberg om vyn över Stockholm: ”Allt gjorde 
ett intryck av liv och rörlighet”.74 I De fyra går Wallander i tydlig dialog 
med Strindberg, som för att visa på ungdomens alldeles egna relation till 
staden. Om vyn från Skinnarviksberget skriver även han att: ”Allt var liv 
och rörelse.” (Wallander 1917, 9) 

När Strindbergs huvudperson Arvid Falk ”lutade sig ut över barriä-
ren och såg ner på staden under sina fötter, var det som han betraktade 
en fiende, hans ögon flammade och han lyfte sin knutna hand, som om 
han velat utmana den stackars staden eller hota den”.75 Arvid är ung men 
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samtidigt en del av vuxenvärlden. Han bor ensam, arbetar och håller 
som bäst på att försöka slå sig in i Stockholms offentliga liv och samtal 
som skribent. Wallanders pojkar befinner sig i ett annat livsstadium. 
Deras agerande ger uttryck för en annan relation till staden. De utmanar 
den inte med några knutna nävar. Faktum är att utsikten ej ”i någon 
större grad fängsla” pojkarna, ”ty Nisse hade just fått tag på en bastant 
torvkoka”, vilken han ämnar kasta på Julle och Ragge (Wallander 1917, 
10). Genom att återanvända Strindbergs motiv positionerar Wallander 
sig mot tidigare Stockholmsskildringar. I den avskilda parken har poj-
karna en temporär frizon. Relationen pojkarna emellan är viktigare än 
den till samhället: torvkokan kastas mot vännerna, inte mot stadsvyn. 
Ungdomarna är fortfarande enbart på väg mot en position, utifrån vil-
ken de har kraft att utmana ordningen. 

Stadsdelen Södermalm är en viktig del i konstruktionen av pojkarnas 
subjektsposition. Wallander beskriver dem med ett enda ord – ”Söder-
grabbar” – och läsaren förväntas direkt veta vad det rör sig om för typ 
av grabbar. Södermalm tillskrivs flera egenskaper i ungdomslitteraturen. 
Först och främst är stadsdelen arbetarklassens, också hos Nyblom bor 
den arbetande Louise på Södermalm och den borgerliga Anna på Öster-
malm. Nisse, Rulle och Ragge i De fyra bor i ett av Södermalms fatti-
gaste områden, trähuslängorna utmed Skinnarviksbergen. Deras hem 
kontrasteras mot Ivars i ett av Hornsgatans nybyggda bostadshus.76

I området finns också en närhet till naturen, vilket gestaltas som 
något mycket positivt. Det tidiga 1900-talets södra Stockholm var till 
viss del avskärmat från innerstaden. Fram till att Västerbron byggdes 
på 1930-talet var Slussen den enda länken mellan de södra och norra 
delarna. Södermalm var också en till stora delar ung stadsdel. Precis 
som romanernas unga pojkar växte och förändrades stadsdelen mycket 
under 1900-talets första hälft. Wallander skriver: ”Där helt nyligen varit 
en idyll, trängdes nu den nya tiden och det nya livet; en helt ny stad hade 
vuxit upp där och levde sitt eget liv. Nisse och Julle kände, så södergrab-
bar de voro, knappast igen denna utkrok av Söder.” (Wallander 1917, 
121) Wallanders ord om Södermalms utveckling från idyll till storstad 
återspeglas i gestaltningen av pojkarnas rumsliga förflyttningar genom 
Stockholm. Även de rör sig från idyll till modern storstad, från park till 
arbetsplats med den ständiga risken att bli en ligapojke hängande över 
sig. 



En grupp pojkar på Mariaberget. Utsikt mot Stadshuset från Bastugatan.
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På löpsedlarna

I sina pojkböcker fjärmar Wallander sina huvudpersoners identitet från 
ligapojkens genom att placera dem på motsatt sida om lagen. Genom de 
olika hjältedåd som Ragge, Nisse, Rulle och Ivar utför i De fyra etableras 
en maskulin subjektsposition. Den är inte förbunden med kriminalitet 
trots att protagonisterna tillhör en ung, urban arbetarklass, det vill säga 
en grupp, vilken ofta utmålas som ligister. Ragge räddar till exempel 
ett litet barn från att bli påkört av en spårvagn, Nisse och Julle tar fast 
en pyroman och senare även en väskryckare tillsammans med Ivar och 
Ragge. I Två Stockholmspojkar och några till avstyr en av huvudpersoner-
na en olycka, involverande skenande hästar och ölbackar, och i Pojkarna 
hos Block & Block hjälper huvudpersonerna polisen ett otal gånger. ”De-
tektiver på spaning efter den farligaste brottsling kunde säkerligen ej gå 
till verket med större intresse och intensitet än dessa fyra södergrabbar 
nu gjorde” (Wallander 1917, 151), konstaterar berättaren i De fyra. I Två 
Stockholmspojkar och några till beskrivs vidare Nisses ”tränade pojkögon” 
som ”säkrare än mången detektivs”.77 

Att likna huvudpersonerna vid detektiver är detsamma som att ge 
dem en urban identitet, vilken står i ett motsatt förhållande till tjuv- 
eller ligapojken. Detektiven är vuxen, hederlig och dessutom i kontroll 
över staden. Den är för honom, liksom för flanörgestalten, en avläsbar 
informationskälla. Han är precis som tjuvpojken en urban stereotyp. Till 
skillnad från de så omdebatterade Nick Carter-böckerna finns det i Wal-
landers pojkböcker inget förhärligande av kriminalitet eller våldshand-
lingar. Hjältedåden leder till att pojkarna hamnar på löpsedlar, vilket 
ytterligare befäster deras identitet som hjältar och dessutom tillgodoser 
ett behov av att bli sedda av vuxenvärlden. Via tidningsrubriker tar de 
och deras utveckling mot bättre människor plats i det offentliga rummet. 
De ingår via löpsedlarna i den dominerande produktionen av rummet. 

Men det är dock inte alla pojkböcker från början av seklet som 
skildrar arbetarklassungdomar från Södermalm och eftersom just 
klasstill hörighet inverkar på löpsedelsmotivet är det på sin plats med en 
jämförelse. Kar de Mumma skrev på 1920-talet två humoristiska skol-
pojksskildringar: Två år i varje klass (1923) och Sigge Nilsson och jag: 
En elak skolgosse på nya upptåg (1926).78 Han var mycket produktiv och 
kom att bli ett välkänt namn inom svensk humor.79 De båda böckerna 



urbana motiv från 1900-talets början  67

skildrar författarens egna pojkår och eleverna på högre realläroverket på 
Östermalm och deras olika rackartyg på stadsdelens gator. 

Pojkarnas klasstillhörighet är förbunden både med deras geografiska 
position och med gestaltningen av deras väg till ett arbete. Eftersom 
Kar de Mummas skolpojkar hör hemma i en borgerlig miljö är deras 
relation till det offentliga rummet mindre problematisk än exempelvis 
Wallanders. De löper ingen egentlig risk att hemfalla åt kriminalitet eller 
ingå i ligor. Deras aktiviteter i stadslandskapet fungerar istället som ett 
slags övningar inför vuxenlivet. I ett kapitel i Sigge Nilsson och jag ger 
Sigge och berättarjaget ut en egen tidning, vilken de döper till ”Pst!”. De 
presenterar den med en kortare anmälan: 

Denna tidning kommer att bli mycket underlig. Särskilt kommer den att 
gå sin egen väg och vara olik alla andra tidningar vart det än bär. Redak-
törerna kommer även att angripa vissa missförhållanden inom skolvesen-
det. Läsekretsen uppmanas att icke strö ut exemplar av tidningen i när-
heten av lärare och rektorer. Detta är en tidning som veljer sin publik.80 

Conny Svensson menar att en artikel i tidningen, Sigges ”Bör en skol-
gosse agas?”, är utformad som en parodi på socialistiska 1 majparoller. 
Längre fram i berättelsen planerar pojkarna ett demonstrationståg, vil-
ket också kan läsas som en drift med dagen.81 Men tillverkandet av Pst! 
skriver även in pojkarna i en urban tradition. Tidningspojken, det vill 
säga en ung man som sålde tidningar på gatan, hade sedan slutet av 
1800-talet gjorts till ett fenomen inom ungdomsdebatt och populärkul-
tur. Mestadels framställdes han som ett passivt offer, fattig och halv-
kriminell.82 I Kar de Mummas verk är förhållandet det omvända. Med 
hjälp av tidningen gör pojkarna sig till en del av det offentliga rummet. 
De tar kontroll över berättelsen om tjuvpojken och understryker att de 
själva väljer sin publik. Där finns heller inga mödrar eller grannfruar, 
vilka återberättar sina söners eller grannbarns dumheter, ingen Anders-
sonskan, Bergströmskan eller Pilgrenskan. 

I en annan episod hänger pojkarna upp falska löpsedlar på Öster-
malmstorg. Sigge, Dudde och berättarjaget har tagit alla gamla, lästa 
tidningar som stod att uppbåda i Duddes hem för att sälja på gatan. 
”Sedan gingo vi ut på Östermalmstorg och grupperade oss runt en stol-
pe. Vi rev av några sidor i en tidning och satte upp som löpsedlar […].” 
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(Kar de Mumma 1926, 70f) Till skillnad från Wallanders arbetarpojkar 
i De fyra konstruerar Kar de Mummas protagonister själva sin identitet 
som ”elaka skolgossar”, därtill praktiserar de redan som unga ett yrke 
de kanske sedan söker sig till. Denna skillnad säger mycket om olika 
typer av makt över stadsrummet. När Zetterlunds Östermalmspojkar 
tillverkar den egna tidningen approprierar de stadsrummet. De skapar 
en mot offentlighet där pojken för ordet. Men samtidigt är det inte vilken 
pojke som helst som tar plats på Östermalmstorg. 

Springpojken

I De fyra är vägen till ”läkare, lärare, eller vetenskapsman” längre. Efter 
att ha lekt klart uppe på Skinnarviksberget blir Ragge, Julle och Nisse 
cykelburna springpojkar. I början av 1930-talet var cykeln det vanligaste 
fordonet på Stockholms gator, tätt följt av bilar och lastbilar. Trafiken 
var så intensiv att verklighetens cykelbud skickades på kurs för att lära 
sig navigera.83 

Springpojkeyrket är dock inget yrke för vuxna. I en yrkesguidebok 
för unga stockholmsmän från 1920-talet, Inför valet av levnadsbana: Syn-
punkter på frågan om gossarnas yrkesval samt korta upplysningar om olika 
yrken och utbildningsvägar (1924), är det beskrivet i ytterst negativa orda-
lag. Anställningen medför inga chanser till avancemang och de kunska-
per som pojkarna får är svåra att ta med sig in i någon framtida karriär.84 

I den skönlitterära världen används emellertid yrket för att gestalta 
protagonister, vilka lär sig behärska stadsrummet. Det blir då till ett led 
i deras urbana mognadsprocess. Yrket gör ungdomslitteraturens ungdo-
mar till en naturlig del av gatan och framför allt av trafiken. Svaret på 
frågan om vart de ska gå blir given: till arbetet. De lär sig hitta överallt 
och behärska stadslandskapet i dess helhet. Ur det perspektivet liknar 
cykelbudet detektiven. Det finns en scen i Ivar Lo-Johanssons Stock-
holmsroman Kungsgatan (1935) där bondsonen Adrian tar arbete som 
cykelbud. Eftersom han är nyinflyttad i huvudstaden misslyckas han 
kapitalt redan med sitt första uppdrag. Lo-Johansson kontrasterar Adri-
ans vilsna, vingliga färd genom staden med de infödda budens skickliga 
manövrar. Att behärska yrket är lika med att vara stockholmare.85 
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Ingenjören

I förordet till Inför valet av levnadsbana skriver Karl Nordlund att ”de 
ekonomiska hindren för fritt val av även kvalificerade yrken” har mins-
kat och att yrkesval inte längre går i arv i samma utsträckning. Han 
konstaterar vidare att: ”Nu stå de tusen möjligheterna öppna.” 86 Denna 
syn på arbetarungdomars möjligheter återfinns i Wallanders pojkböcker. 
I slutet av De fyra har Ragge slutat springa ärenden och istället inlett en 
ingenjörskarriär. Också inom detta yrke står staden och dess utformning 
i fokus med den markanta skillnaden att ingenjören inte bara behärskar 
staden utan faktiskt besitter förmågan att förändra den i grunden. Ragge 
kommer så småningom att erhålla en verklig maktposition i samhället 
och skriva om bilden av Stockholm genom andra medel än sin cykels 
rörelse. När vi lämnar pojkarna i De fyra gör han redan upp planer för 
Stockholms framtid: ”Ja ska hitta på en mängd klämmiga saker – ja 
har tänkt mej en bro, förstårri, över Riddarholmsfjärden…” (Wallander 
1917, 172) Det skulle komma att dröja nära tjugo år innan Ragges dröm 
blev verklighet. Västerbron mellan västra Södermalm och Kungsholmen 
öppnades för trafik först 1935. 

I Barn och böcker fäster Bolin och Zweigbergk uppmärksamhet på 
den ”ingenjörsromantik” som präglat pojkläsningen under första halvan 
av 1900-talet.87 Det ideal som Wallander låter sina unga protagonister 
sträva emot har därtill haft stor betydelse för den svenska samhälls-
utvecklingen. Genusvetaren Ulf Mellström skriver att det svenska folk-
hemmet vilar ”på idén om att man med ingenjörsmässighet och ratio-
nell planering kan bygga det goda hemmet”. Ingenjören har under hela 
1900-talet framstått som ett mansideal i svensk kultur: ”Den nationella 
identiteten har exempelvis ofta kopplats just till teknologi, maskiner och 
ingenjörskap.”88 Ingenjören är med andra ord en viktig del av tanken om 
byggandet av en framtida stad.

Före uppförandet av Västerbron var Slussen väldigt hårt belastad. 
Wallander beskriver i flera stycken trängseln på Mälartorget och kring 
slussarna och var säkert väl medveten om behovet av ytterligare en bro, 
vilket också hade diskuterats sedan början av seklet.89 Genom sitt val av 
yrke har Ragge inlett en ny typ av klassresa, där den fattiga pojken från 
Söders höjder genom hårt arbete kan förändra själva den urbana struk-
turen. Pojkarna i De fyra rör sig från hemmet och mödrarna i allt vidare 



Teckning av H. Artelius från Hjalmar Wallanders De fyra (1917)
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cirklar på Stockholms gator för att slutligen ge löften inför framtidens 
stad. 

I Jerker, Pelle och Jonne finns en liknande scen. Huvudpersonerna 
reser bland annat till Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 och där är 
det som ”om något mäktigt lyft dem och deras barnasinnen till ljus och 
klarhet”: ”Maskinernas väldighet, teknikens mysterium, konstens skön-
het och tusen andra ämnen fyllde deras sinnen med minnen för livet.” 
Efteråt vet de tre pojkarna vad de vill, de vill bli karlar som ”kan göra 
något stort!” (Wallander 1923, 85). Vuxenblivandet gestaltas som en fråga 
om att få utökad makt över Stockholm. Ungdomarna blir inte enbart till 
en del av staden, de har samtidigt också förmågan att förändra den, till 
exempel genom uppförandet av en bro.

Efter att Wallanders fyra pojkar undvikit gatans frestelser, utfört 
hjälte dåd, hamnat på löpsedlarna och säkrat sin framtid återvänder be-
rättaren till den utsikt över Riddarfjärden, vilken inledde berättelsen. 
Som för att understryka ungdomarnas mognad är det kväll istället för 
morgon och utsikten är den nerifrån Slussen istället för den uppifrån 
Skinnarviksbergen. Till skillnad från tidigare stannar de unga huvud-
personerna denna gång ”ett par ögonblick” för att beundra vyn (Wal-
lander 1917, 171). 

Två saker har hänt: Ungdomarna har mognat, de kastar inte längre 
torvkokor på varandra utan njuter av solnedgången. De befinner sig hel-
ler inte längre i stadens periferi, i ett vildvuxet grönområde högt ovanför 
trafiken, utan mitt i Stockholms själva nav, vid Slussen, då den enda 
förbindelselänken mellan Södermalm och resten av stadskärnan, undan-
taget båttrafik. Förvärvsarbetet gestaltas som en förutsättning för det 
moderna samhällets framväxt och ungdomarna som en ny generation, 
vilken ska föra samhället framåt.90 

Wallander avslutar De fyra med att konstatera: 

Nisses, Julles, Ragges och Ivars tankar, idéer, gärningar och gestalter 
möta dig nog ute i livet, då du läser om ett finansiellt företag, ett 
socialt storverk, i sången från en atlantenångares sjungande turbiner 
eller i en jättebros stolta resning av järn och stål. (Wallander 1917, 176) 

Till sin helhet utgör verkets narrativ ett föredömligt exempel på hur 
arbetarpojkar ska ledas bort från gatorna och erhålla en annan subjekts-
position än den kriminellas. Ett snejs är lösningen på ligapojksproblemet. 
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Blicken

De höllo varandra trofast i handen, de två, när folkströmmen blev för 
stor. […] De voro så försagda i den stora staden, där de vågade sig in 
från sin utkant; deras blickar voro helt blygsamma. De voro bara nöj-
da att få en liten glimt av ett mera lysande liv än deras eget vardagliga. 
De sågo alls inte ut att tänka, likt många andra: Se, här kommer jag! 91

Att inta stadsrummet med kropp och blick, att tänka: Se, här kommer 
jag!, är i Marika Stiernstedts flickbok Ullabella något som skiljer stadsbon 
från lantbon. Det är inte, som Baudelaire skrev i mitten av 1800- talet, 
”allom givet att bada sig i mängden: att avnjuta massan är en konst”.92 
Detta tankegods är knutet till två rumsmetodologiska koncept, vilka 
är förbundna med den urbana erfarenheten: flanören och blicken. Det 
offentliga rummet är i första hand ett vuxenrum. Flanören som avnjuter 
massan, som betraktar och berättar om staden, har traditionellt sett varit 
en vuxen man och blicken maskulint kodad.93 I en flickbok som Stiern-
stedts Ullabella får därför dessa två urbana motiv en annan innebörd.

Ullabella var Stiernstedts första och enda flickbok och den blev 
uppskattad och läst av sin samtid. Romanen utkom med en femtonde 
upplaga redan 1927 med illustrationer av Nils Dardel.94 Ullabella är en 
bildningsroman och Stiernstedt skildrar huvudpersonens väg från barn 
till kvinna. Eva von Zweigbergk beskriver den som ”mycket svensk” i 
Barnboken i Sverige 1750–1950 (1965), dock utan att vidare gå in på vad 
hon menar.95 I romanen gestaltas under alla förhållanden ett Sverige, vil-
ket står mitt i en moderniserings- och urbaniseringsprocess. Ullabellas 
utveckling, hennes val och agerande, är en del av den. 

Verket tar sin utgångspunkt långt från Stockholm innerstad, i lands-
orten Lindängen där Ullabella bor med sin far och hembiträdet Ma-
lin. När Ullabellas mor dör och fadern sedan, efter att ha förlorat sina 
tillgångar, försvinner till Amerika flyttar den nioåriga Ullabella med 
Malin till Stockholm. Ingrid Elam framhåller att det ofta är nödvän-
digt för Stiern stedts kvinnliga huvudpersoner att bege sig till storstaden 
för att lära känna sig själva.96 Margareta Fahlgren har i sin studie om 
Stiernstedts författarskap å sin sida visat hur Stockholmsmiljön i vuxen-
romanerna Det röda inslaget (1907) och Gena: En kvinnoprofil (1908) är 
en ”förutsättning för att [huvudpersonerna] överhuvudtaget reflekterar 



Två flickor passerar Åsögatan 141 österut från Skeppargränd
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över sin tillvaro”.97 Detsamma kan sägas gälla för Ullabella med den stora 
skillnaden att stadsmiljön också är en del av ett mognadstema. 

Flanören

I citatet ovan ställs Ullabella och Malin i motsats till flanörkonceptet. 
Flanören har länge varit det subjekt, vilket via sin blick och sitt intellekt 
förmedlat kunskap om livet i den moderna storstaden. Det är en utpräg-
lad urban gestalt vars kännetecken går igen i andra storstadstyper som 
journalisten, dandyn, bohemen, detektiven.98 Intresset för flanörgestal-
ten har en lång historia och kan spåras bakåt till de urbana motiv och bil-
der av livet i storstaden som Baudelaire presenterar i Les Fleurs du mal och 
Le Spleen de Paris. I sin läsning av Baudelaires Parisskildringar förstärker 
Walter Benjamin vikten av det inflytande som flanörens blick har haft på 
det sena 1800-talets urbana erfarenheter.99 För Benjamin är flanören den 
sammanhållande agenten för hur Europas moderna stadsrum föreställs 
och framställs. Han är en av de gestalter som bäst behärskar den urbana 
miljön.100

Historiskt sett har framställningen av både flanörgestalten och blick-
en varit manligt kodade. En av den svenska litteraturens mest välkända 
flanörgestalter torde vara Hjalmar Söderbergs Martin Birck i Martin 
Bircks ungdom (1901). Alexandra Borg skriver: ”Som litterärt motiv till-
handahåller stadsvandrarfiguren ett paradigm genom vilket det urbana 
seendet kan studeras ur ett genus- och klassperspektiv.” Manliga ge-
stalters ”förhållningssätt till staden och betraktandet som sysselsättning 
skiljer sig från de kvinnligas”.101 Därmed visar de på en problematik, 
vilken inte enbart rör kvinnor utan en mängd andra kategorier, ung-
domar, barn, sjuka, gamla, arbetare. När litteraturforskningen frame-
mot 1980-talet började intressera sig för gestaltningar av urbana kvinnor 
tvingades den till en början att förhålla sig till konceptet flanören och 
hans blick.102 Om betraktandet är gestaltat som ett manligt privilegium 
eller ej beror på vilket material som undersöks. I verk av kvinnliga förfat-
tare är det alls inte ovanligt med kvinnor som iakttagande subjekt, precis 
som det i ungdomslitteraturen finns yngre betraktare.103 

I Ullabella har den som äger blicken makt över rummet. Men inte 
enbart i betydelsen av att se utan också av att synas och bli sedd. Att 



urbana motiv från 1900-talets början  75

väcka uppmärksamhet i det offentliga rummet är ett sätt gestalta en 
appropriering av stadsrummet. Att bli betraktad av andra kan i sin tur 
visualisera ett speglings- och/eller mognadsmotiv. Stiernstedt använder 
dessa urbana perceptuella praktiker för att gestalta Ullabellas utveckling 
och erövring av storstaden. Till en början blir Ullabella retad i skolan och 
kallad för ”bondlollan” av de andra flickorna. Hon förstår inte vad klass-
kamraterna pratar om: ”Det mesta i staden hade nya namn.” (Stiern-
stedt, 105) Stockholms offentliga rum skrämmer henne: ”Gatorna voro 
så otäcka, det var så mycket brådskande människor överallt och mycket 
buller.” (Stiernstedt, 104) Det enda Ullabella tycker om att betrakta är 
det egna hemmet: 

Först när hon svängt om hörnet närmast hem, blev Ullabella lugn. 
Då såg hon det höga grå huset, där hon numera bodde. […] Men ett 
stycke upp på den höga väggen voro de tre fönstren, där deras egna 
gardiner sutto, och där innanför var ändå trygghet […]. (Stiernstedt, 
104) 

Stadsfönstret har här en helt annan betydelse än i Helena Nybloms Vänin-
norna. Det är inte en tröskelkronotop på vägen in i vuxenlivet. Fönstret 
är inte intrigskapande, istället symboliserar det lugnet och tryggheten 
hos det välbekanta. De tre fönstren är ingen öppning mot staden utan en 
tydlig gräns, till för att stänga ute det otäcka, alla brådskande människor 
och buller. De egna gardinerna bidrar till bilden. Så är också Ullabella 
fortfarande ett barn.

Vid femton års ålder blir Ullabella omhändertagen av sin faster. Hen-
nes far har efter många års frånvaro gått bort. Hon lämnar därmed det 
grå huset och flyttar till Östermalm med nytt eget rum och fönster åt 
Strandvägen, en verklig paradgata. Det nya borgerliga livet blir emel-
lertid mycket kort. Ullabella hamnar i onåd, blir utkastad på gatan och 
tror sig till och med för en stund vara hemlös. De omständigheter som 
föregår Ullabellas olycka är förenade med hennes förändrade relation till 
stadsrummet. Ullabella har en barndomsvän från Lindhagen i Stock-
holm, en ung skådespelare som heter Emil och som hon under inga 
omständigheter får umgås med för sin faster, då fastern fruktar en kär-
leksrelation mellan de unga tu. Ullabella låter sig likväl övertalas av Emil 
att träffas på Nationalmuseum eftersom hon i honom inte ser mer än 
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en vän som har det svårt. När de tagit avsked av varandra står Ullabella 
”länge kvar på museitrappan” och betraktar Emil: 

När Ullabella kom ut på trappan, såg hon honom avlägsna sig, han 
gick på kajen längs Strömmen, den ovanliga, litet löjliga ulstern sva-
jade omkring hans tunna gestalt, han bar den alltjämt uppknäppt, 
ehuru det var kallt, kanske ansåg han att den klädde honom bäst så. 
(Stiernstedt, 273) 

Det förhållningssätt som Ullabella har till Emil i citatet liknar det som 
berättaren i den klassiska urbana bildningsromanen intar gentemot sina 
gestalter. Till exempel är det berättaren i Honoré de Balzacs Illusions 
 perdues (1837–43) som visar hur fel huvudpersonen Lucien de Rubempré 
klär sig, då han som nyanländ ung man i Paris sökt efterlikna metro-
polens klädkod. Lucien inser snart att han uppfattas som en lantbo av 
Parisborna, trots att han iklätt sig sina bästa kläder. Denna insikt blir 
en av de första lärdomarna på hans bildningsresa. Lantbon som vid an-
komsten till storstaden finner sig felklädd är en i litteraturen utbredd ur-
ban erfarenhet. Ett annat liknande exempel återfinns i Jäderin- Hagfors 
 Marianne och Anne-Marie. Marianne konstaterar att systrarna ”osar 
småstad”, att de inte är ”ett dugg tip top”: 

Jag riktigt känner att man vänder sig om och småler åt oss på gatan, 
fast vi har fasligt ”durabla” tyger i våra kläder. Våra kjolar äro för 
långa, våra hattar för stora, ja, jag vet inte precis mera vad det är som 
gör att vi skiljer oss så från andra. (Jäderin-Hagfors 1929, 73) 

För att inte nonchaleras på framtida arbetsintervjuer beslutar sig syst-
rarna för att anpassa sig till stadens mode. Marianne vill kunna tänka: 
”här kommer jag, Marianne Lindsell”, med andra ord presentera sig själv 
som ett subjekt på stadens gator. Vistelsen i Stockholm har gjort att Ma-
rianne plötsligt får syn på sig själv, staden har en självreflexiv funktion. 
Att Ullabella genomskådar vännen Emils fåfänga, det löjliga i hur han 
bär ulstern, visar också på hennes mognad. Hennes blick är inte längre 
försagd. Den forna bondlollan är nu så van vid stadslivet att hon kan läsa 
av invånarna och se att Emil misslyckats i sitt försök att se storstadsmäs-
sigt moderiktig ut. I Illusions perdues är alla frågor om kläder och mode 
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förlagda till Paris. Balzac nämner knappt Luciens klädedräkt så länge 
han befinner sig i landsorten Angloulême.104 Att bry sig om mode är 
införlivat i den urbana identiteten. Ullabella och Marianne har i citaten 
ovan gjort stockholmarnas blick till sin. 

Att synas och bli sedd

I nästa stycke är det emellertid Ullabella som blir iakttagen av två herrar. 
Den ena av dem ”blickade upprepade gånger bort till den ensamma unga 
flicka, som syntes så tankfull”. Han fängslas av hennes utseende men 
”gjorde ändå inte den andre uppmärksam på henne, utan behöll synbil-
den för sig själv”. Det är nämligen något i Ullabellas yttre som skiljer sig 
från de kvinnor han vanligtvis fängslas av:

Det fanns i hela världen och till och med i Stockholm många mycket 
vackrare unga flickor, om vilka han skulle sagt: Titta då, vilken skön-
het! – Men hon på trappan hade inte med det att göra. Det var något 
annat han såg efter hos henne, han talade inte om vad det var. 

När hon slutligen gick, följde hans blickar henne, liksom hennes 
kort förut följt Emil, ehuru i en helt annan sinnesstämning. Också 
hon steg upp i en spårvagn och försvann, men i en annan riktning. 
(Stiernstedt, 275) 

Ullabella blir iakttagen och sedd utan att bli objektifierad. Hon gestaltas 
som avvikande från andra stockholmsflickor. Mannen som tittar efter 
henne heter Röster, är en vän till hennes far och känner helt enkelt igen 
Ullabella. 

Stiernstedt har tidigare, i Det röda inslaget och Gena, skrivit om kvin-
nans sexualitet utifrån ett kvinnligt perspektiv och därmed skapat en 
motbild till samtida manliga dekadensförfattares erotiska motiv samt 
gestaltningar av flanörer och manliga blickar.105 I ett annat urbant se-
kelskiftesmotiv, tidigt återgivet av Baudelaire i den stilskapande dikten 
”Till en som gick förbi” (”A une passante”) från Les Fleurs du mal (1857), 
passerar diktjaget en vacker kvinna på gatan.106 Hon blir ögonblickligen 
till en projektionsyta för alla hans drömmar om kärlek. Han frågar sig 
om de någonsin kommer att ses igen och inbillar sig slutligen att han 
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skulle ha kunnat älska henne. Maria Andersson visar i sin avhandling 
hur ögonkast används av 1880-talsförfattaren Mathilda Malling för att 
skapa romanens kön. Såväl män som kvinnor intar ”positionerna som 
betraktare och betraktad, och blickarna är ett av de maktmedel som får 
karaktärerna att anpassa sig till normerna om det passande”.107

I Ullabella sker något annat. Stiernstedts perspektiv är tonåringens 
och i centrum står hennes utveckling. Emil beskrivs som en parodi på en 
Stockholmsbohem, en dekadent sekelskiftesgestalt, vilken definitivt var 
på utdöende under 1920-talet. Ullabella å andra sidan är långt från alla 
urbana stereotyper. Hon är inte en av alla de stadsbor vilka tänker ”Se, 
här kommer jag!” eller om vilka man tänker ”Titta då, vilken skönhet!”. 
Ullabella är på väg ”i en annan riktning”. Rösters blick på Ullabella har 
inte alls med erotik att göra, utan handlar om att bli sedd och bekräftad. 
Ullabellas blick på Emil skildrar hur hon betraktar och berättar om 
staden, det vill säga intar flanörens position. Hon deltar i Stockholms 
gatuliv med kropp och blick utan att objektifieras. 

Klassresan

Så tågade under några korta sommarveckor förbi Malins blick en stor 
skara människor, om vars sätt att leva hon förut ej haft en aning.108 

Yrkes- och förvärvsarbetsmotiven i det tidiga 1900-talets svenska flick-
bok förbereder inte alltid de kvinnliga protagonisterna för ett liv som 
hemmafru, såsom de gjorde i Helena Nybloms Väninnorna och Maja Jä-
derin-Hagfors Marianne och Anne-Marie. I den första svenska flick boken 
med fabriksmotiv, Signe Lindegrens Malin Burmans sommar ferier från 
1920-talet, erövrar huvudpersonen Malin helt andra typer av erfarenhet-
er. Malin blir av en slump lämnad ensam på Östermalm över sommaren 
utan tillgångar och utan överinseende av vuxna. Trots att hon kommer 
från en välsituerad medelklassfamilj tvingas hon därmed söka arbete. 
På gatan utanför arbetsförmedlingen träffar hon en flicka som hjälper 
henne till ett arbete på en av Södermalms textilfabriker. Där möter hon 
den stora skara människor, om vars liv hon tidigare ”ej haft en aning”.

Nybloms och Jäderin-Hagfors protagonister approprierar stadsrum-
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met med smakfulla skyltningar, vilka samtidigt illustrerar deras ökade 
självständighet och husliga kompetens. Lindegren gestaltar i sitt verk 
en annan typ av yrkesmotiv och spatialt ianspråktagande. I Malin Bur-
mans sommarferier finns en tydlig rörelse ut i Stockholms offentliga rum, 
vilken är förbunden med en klassresa. En borgerlig familjeflicka kan 
inte ta plats i det offentliga rummet på samma villkor som exempelvis 
Wallanders tjuvpojkar.

Sonja Svensson nämner i Den svenska litteraturen (1999) att såväl Ger-
da Meyerson i Flickor emellan som Nyblom i Väninnorna ställer en av 
sina respektive huvudpersoner utan försörjning för att på så sätt kunna 
propagera för vikten av en yrkesutbildning även för medelklassens unga 
kvinnor. Till exempel förlorar Anna i Väninnorna sin familj och blir 
på så sätt jämställd med Louise och kan arbeta som ”torggumma”.109 
Lindegren använder sig av samma strategi för att föra sin huvudperson 
ut i arbetslivet. Författarna gestaltar en resa från flickbokens vanliga 
handlingsrum till något för genren relativt nytt, i form av den urbana 
arbetarklassens vardagliga miljöer.

Malin Burmans sommarferier inleds med terminens sista skoldag och 
det är tydligt att sommaren för medelklassens skolflickor enbart förknip-
pas med platser och aktiviteter, vilka hör landsbygden till. Flickornas 
tankar går: 

[…] från skolan och staden ut till landet, till havet och skogen och 
fjällen, till bad och segling och tennis, till prästgårdsträdgårdar, herr-
gårdsverandor och krocketplaner, till ladugårdar och hönshus, till 
körsbärsträd och jordgubbsland, till midsommardans och nio slags 
blommor under huvudkudden, till ljuvligheters ljuvlighet i alla Sver-
ges land. (Lindegren, 6) 

Denna lista framstår i mångt och mycket som en beskrivning av ett ste-
reotypt flickboksinnehåll, vad Gurli Linder tjugofem år tidigare skulle 
kallat snömos, en skildring av överklassens barn i avsaknad av andra 
ungdomars erfarenheter.110 Lindegren använder beskrivningen som en 
kontrast till det som ska komma att bli Malins sommarlov: textilfabri-
ken, Hornsgatan och Södermalms arbetarklass. 

Lindegren kontrasterar Östermalm med Södermalm på flera nivåer 
i texten. Som allra tydligast framstår skillnaden mellan de båda stads-



kapitel 280 

delarna i Malins första spårvagnsresa till sin nya arbetsplats. Malins 
hem på Östermalm beskrivs som tyst och folktomt. Miljöbeskrivningen 
är fram till Slussen lantlig. I Kungsträdgården är gräsmattorna ”grå av 
dagg” och ”där kvittrade en fågel i pilarna kring Molins fontän”. ”Vad 
Stockholm var underbart så här tidigt! Luften kändes så frisk och len, 
och Strömmen låg i ett enda solglitter.” Vid Slussen däremot står folk i 
kö och spårvagnen fylls av människor: ”Män i arbetsdräkter och flickor 
i ljusa bomullsklänningar med väska eller smörgåspaket. Också äldre 
kvinnor, frodiga och robusta eller med trötta, slitna ansikten”. Malin är 
ovan vid att se den typen av stadsbor och nervös över att lämna Öster-
malm: ”Med en liten suck såg Malin det sista av den underbara utsikten 
försvinna, då vagnen svängde in mellan Hornsgatans grå stenmassor. Nu 
gällde det att samla sig till det som förestod.” (Lindegren, 58f) 

Rörelsen från norr till söder är framför allt en resa från flickbokens 
vanliga handlingsrum till något helt annat. Från och med att Malin sät-
ter sig i spårvagnen försvinner de detaljerade beskrivningarna av stads-
landskapet och istället är det stadens människor som står i narrativets 
centrum. Malin blir för första gången till en del av ett stort kollektiv: ”Så 
underligt bara att gå där som en liten prick i denna ström av människor, 
som vällde nerför trappan.” (Lindegren, 65) Lindegren skildrar hur Ma-
lin med ens får tillgång till en ny värld av trånga arbetarhem, stora fa-
brikssalar och grå stenmassor. 

Författarna till Ord och bilder för barn och ungdom menar att Ma-
lin Burmans sommarferier är en tidig flickboksskildring av arbetarklas-
sens villkor men berättad utifrån ”den utanförståendes perspektiv”.111 
I ett kapitel byts emellertid huvudpersonen ut och läsaren får följa 
fabriksarbeterskan Tyras tankar, drömmar och livshistoria under loppet 
av en middagsrast (Lindegren, 74–83). Att Lindegren i avsnittet om Tyra 
frångår utifrånperspektivet uppmärksammas inte. Avsnittet om Tyra är 
skrivet i presens och skiljer sig därmed från textens preteritum genom 
boken i övrigt. På så vis kan berättelsens ”det var en gång” övergå till att 
gestalta ett verkligt och vardagligt här och nu i 1920-talets Stockholm. 
Flickbokens gängse form överges för att berätta något om arbetarklas-
sens liv och förutsättningar. Avsnittet belyser den markanta skillnaden 
mellan Malins tillfälliga besök i arbetarklassens vardag och Tyras hela 
liv. 

I Malin Burmans sommarferier handlar klassresan främst om att in-
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hämta kunskap, vilken kan tas med tillbaka till Östermalm. Malin löper 
aldrig någon risk att behöva stanna kvar på fabriken. När sommaren är 
slut återvänder hon till sitt borgerliga hem rik på nya erfarenheter. Hen-
nes värld beskrivs som att den blivit ”stor och vid och rik” (Lindegren 
114). Malin Burmans sommarferier följer bildningsromanens rörelse från 
villfarelse till sanning, där hjälten ger sig ut på en resa, utvecklas av det 
upplevda, för att slutligen återvända till hemmet som: ”En vuxen flicka” 
(Lindegren 164).

En hemmets prydnad

Också i Ullabella skildras en omvänd klassresa. När Ullabellas faster 
upptäcker de hemliga träffarna med Emil kastar hon ut sin brorsdotter. 
Ingen frågar efter Ullabella och ingen ser henne när hon ”försiktigt slöt 
tamburdörren efter sig” och ”trädde ut på Strandvägen”. Ullabella blir 
hemlös: ”Nu hade det värsta hänt som kunde hända, nu stod hon allt-
så på gatan ändå.” Ullabella ”önskade att hon åter varit ett litet barn” 
(Stiern stedt, 296f). 

Det är hon inte längre. Förlusten av det tredje hemmet och önskan 
om att åter vara liten markerar Ullabellas mognad. Hemlösheten funge-
rar som en frigörelse. Ullabella har inte trivts i den konservativa miljön 
hemma hos fastern. Om hon stannat där skulle hon inte blivit annat än 
en, som fastern uttrycker det, ”hemmets prydnad” (Stiernstedt, 230). 
Vistelsen i storstaden har planterat helt andra idéer i Ullabellas huvud. 
Redan när hon är tretton år drömmer hon om att flytta tillbaka ut på 
landet: ”För Ullabella gick framtiden egentligen baklänges, tillbaka till 
det förflutna […].” (Stiernstedt, 175f) Men drömmen om det förflutna 
rör enbart platsen Lindängen och inget annat. Ullabellas kamrat Ada 
konstaterar att: ”– Numera kan en flicka bli allt […].” (Stiernstedt, 176) 
Det är 1920-tal och att bli en prydnad för hemmet är ett förlegat ideal. 
Ullabella kommer att återvända till Lindängen som en modern ung 
kvinna. 

Strax efter att Ullabella konstaterat att det värsta hänt som kunde 
hända, att hon stod på gatan, träffar hon faderns vän Röster som hjälper 
henne och dessutom sammanför henne med sin framtida make Tore 
(Stiernstedt, 297). Timmen utan hem framstår som nödvändig för att 
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Ullabella ska hitta rätt. Röster tar henne tillbaka till Lindängen och väl 
där är det tydligt att Ullabella genomgått en utvecklingsprocess. Sti-
ernstedt beskriver ingående hur Lindängen förändrats under Ullabellas 
bortavaro. Bryggan ”är ny och tre gånger större än förut”, den gamla 
rosenbusken har vuxit till ”en hel väldig bukett”, varvet har blivit ”en 
hel hamn”, bakom ”de små husen […] voro hela fabriksbyggnader” och 
bäcken ”var uppdämd och bildade ett litet vattenfall” (Stiernstedt, 303ff). 

Lindängen har helt enkelt industrialiserats under Ullabellas uppväxt-
år och detta beskrivs i ytterst positiva ordalag av berättaren. Precis som 
allt kring barndomshemmet vuxit, utvecklats och dämts upp har Ulla-
bella gått från flicka till kvinna. Hennes utveckling speglar landsortens. 
Ullabella gestaltas som ett barn av en ny tid där ingenjören, precis som 
hos Wallander, är idealet. Talande för detta är att något av det första 
Ullabella lägger märke till är en ny skylt, ”L i n d ä n g e n s   m o t o r 
e r, i stora bokstäver”, på det utbyggda varvet för motorbåtar och motorer 
(Stiernstedt, 303). Motorerna är en bild för det moderna samhället och 
för den framtid, vilken Ullabella kommer att bli en del av. När Ullabella 
återvänder till Lindängen har hon bestämt sig för att hon vill gå teknisk 
skola. Hon sägs ha ”fallenhet för båtkonstruktioner” och i väntan på 
hösten åker hon motorcykel med Tore, ”ett utomordentligt och ovanligt 
nöje, i vilket Tore och Ullabella högeligen funno varandra” (Stiernstedt, 
310). Motorcykeln var ännu inte en symbol för någon särskild ungdoms-
kultur men den är en modernitetsmarkör. 

Såväl staden som Ullabellas födelseplats utgör grundläggande aspek-
ter av konstruktionen av hennes identitet som vuxen: 

Men den dag hon stått så gott som på gatan, utstött av fastern, vilken 
ämnat henne till en prydnad efter sitt sinne och funnit henne ovärdig, 
då hade hon övertygande känt att så beroende, så hjälplös ville hon 
aldrig bli mer […]. (Stiernstedt, 320) 

Efter dessa ord slutar romanen med att Ullabella och Tore förlovar sig. I 
framtiden ska de tillsammans ta över ledningen för Lindängen. 

Stiernstedt, Lindegren och Nyblom använder sig av hemmet och 
andra kvinnligt kodade rum som utgångs- och slutpunkt i sina gestalt-
ningar av vuxenblivande. Narrativen bildar en cirkulär rörelse vilken 
börjar i ett hem och slutar i ett annat. Samtidigt är det angeläget för 
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protagonisterna att lämna uppväxtmiljön. De måste inta Stockholms 
offentliga rum för att kunna utvecklas. Den oväntade klassresan fung-
erar då som ett medel med vars hjälp de unga kvinnorna kan lämna 
det borgerliga hemmet och emanciperas. Förvärvsarbetet utvecklar dem 
till en ny generation med nya värderingar samtidigt som det förmedlar 
kunskap om det moderna, urbaniserade samhället till läsaren. Storsta-
dens utvecklingsmöjligheter framstår som direkt länkade till idéer om 
fostran och mognad. Så tillfredsställdes behovet av berättelser för unga, 
vilka  bejakade modernitetens möjligheter och skildrade andra subjekts-
positioner än medelklassens. 





3.
efterkrigstidens 

nya tonårskonsument
Och när hon gick vidare uppför de slitna och avskavda trapporna, där 
den oidentifierbara lukten av generationers liv och matos satt sig fast 
i väggarna, kände hon att det var sant – i de här trapporna hade hon 
sprungit färdigt. Hon skulle aldrig kunna vända tillbaka, och det var 
underbart att ha kommit härifrån.1 

Citatet är hämtat från den sista av Martha Sandwall-Bergströms ung-
domsromaner om familjen Oskarsson: Aldrig en lugn stund hos Oskars-
sons (1952), Allt händer hos Oskarssons (1953) och Majken Stolt, född Oskars-
son (1954). I trilogin skildrar Sandwall-Bergström efterkrigstidens nya 
urbana tonårskultur och accentuerade generationsskillnad. Skillnaden 
är framför allt gestaltad som materiell och länkas till ägodelar, utseende, 
kläder och mode. Den unga kvinnan som går upp för de slitna och av-
skavda trapporna heter Majken Stolt men är född Oskarsson. Trapphuset 
leder upp till hennes barndomshem: den trånga och dåligt planerade 
vindslägenhet hon delat med mor, far och elva syskon. Till det yttre finns 
det inte längre något som knyter Majken till miljön. Hon är välklädd, 
luktar gott och har flyttat till en nybyggd, ljus och luftig lägenhet. Maj-
kens frigörelseprocess gestaltas genom urbana motiv, som liknar de som 
diskuterades i föregående kapitel. Hon tar plats på Stockholms gator, gör 
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en klassresa och inleder en yrkeskarriär. Men till skillnad från i verken 
från tidigt 1900-tal understryks förbindelsen mellan hennes erfarenheter 
och idén om det urbana och moderna. 

Inom ungdomskulturforskning, etnologi och sociologi har man 
delat upp efterkrigstidens unga i två kategorier: en som består av nya 
tonårskonsumenter orienterade mot en ny tonårsmarknad, en andra 
som består av ungdomsgrupper, vilka placerats vid sidan av och utan-
för vuxen samhället. Dessa grupper har i viss utsträckning könskodats. 
Den kvinnliga konsumenten och den manliga rebellen är två stereotyper 
inom såväl äldre ungdomskulturforskning som populärkultur.2 

Majken tillhör den första gruppen och behandlas i föreliggande ka-
pitel. Jag kommer att analysera Sandwall-Bergströms trilogi, flickboken 
Sem kommer till varuhuset (1945) av Cissela Krok (pseudonym för Brita 
Krokstedt), Bitte Elmquists Christin går till reklamen (1949) samt Astrid 
Lindgrens första Katibok, Kati i Amerika (1950). De fyra verken skildrar 
en ny typ av urban konsumtionskultur utifrån ett feminint perspektiv. 
Den centrala frågan är hur förvärvsarbete samt ett kvinnligt kodat rum 
som varuhuset och relaterade praktiker som konsumtion, kläder, smink 
och spegling används för att gestalta de identitetsfrågor som väckts av 
efterkrigstidens högkonjunktur och tonårskultur. 

Dessa motiv och denna kategori tonåringar negligerades till en 
början av ungdoms- och subkulturforskningen, vilken fokuserade på 
maskulint kodade aktiviteter och uttryck. Två arbeten där fokus ligger 
på det offentliga rummets manliga rebeller är den brittiska sociologen 
Dick Hebdiges Subculture: The Meaning of Style (1979) och svenska Er-
ling Bjurströms Generationsupproret: Ungdomskulturer, ungdomsrörelser 
och tonårsmarknad från 50-tal till 80-tal (1980). I deras verk behandlas 
främst typiska mansdominerade subkulturer, motorkultur och musik-
stilar.3 Sedan tidigt 1980-tal har fältet kritiserats från feministiskt håll, 
vilket lett till en omvärdering av ungdomskulturbegreppet. Även unga 
kvinnors kulturer uppmärksammas i studier från tiden kring millennie-
skiftet. Man har bland annat studerat flickors konsumtion, mode och 
idoldyrkan samt feminint kodade rum som flickrummet, provhytten 
och skönhetssalongen.4 

Svensk flickboksforskning har expanderat parallellt med utveck-
lingen inom ungdomskulturforskningen. I antologierna Om flickor för 
flickor och Flicktioner: Perspektiv på flickan i fiktionen (2013) uppmärk-
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sammas skönlitterär flickkultur i både flickböcker och annan litteratur.5 
Andra studiers flickboksanalyser vilar fortfarande på en äldre syn på 
ungas kulturer. Till exempel stödjer sig Birgitta Theander i sin avhand-
ling om flickboken i Sverige från 1940–60-tal på Bjurströms definition 
av kulturbegreppet. Detta resulterar i att hon hävdar att ungdomskul-
turen syns till ”mycket liten grad” i efterkrigstidens flickbok samt att 
”ungdomskulturen i verkligheten var en manlig angelägenhet”, som inte 
innebar ”något positivt för flickornas del”.6 Theander förbigår därmed 
alla de uttryck för unga kvinnors kulturer som efterkrigstidens litte-
ratur fylldes av. De flickböcker från 1950-talet, vilka jag behandlar, är 
rika på ungdomskulturella referenser, framför allt från det framväxande 
tonårsmodets sfär. Skillnaden är att tonårsuppror och generationsskill-
nad ofta gestaltas med hjälp av andra motiv än i berättelser om unga 
män. Färgen på läppstiftet kan vara lika mycket av en provokation som 
James Deans fadersuppror i Nicholas Rays film Rebel Without a Cause 
(1955).7

Efter andra världskriget utvecklades allt fler åldersspecifika möjlighe-
ter till identitetsskapande mellan barndom och vuxenliv för såväl män 
som kvinnor. Tonåringen kom att placeras i främsta ledet i sviterna av 
den ekonomiska blomstring som följde på kriget. För första gången i 
svensk historia blev det möjligt för fler samhällsklasser att spendera peng-
ar på fritid, nöjen och utseende, vilket ledde till att ungdomskulturen 
demokratiserades. Generationsskillnader framhävdes som en identitets-
bestämmande faktor i västvärlden och ungas kulturer framställdes som 
allt mer självständiga i förhållande till vuxenvärldens. Tonåringarna 
framstod som en egen kategori i samhället, vilket gjorde att också deras 
fördärv och lycka tedde sig åldersspecifika. Unga kvinnor som Majken 
blev konsumtionssamhällets kulturbärare och kom att styra över stora 
delar av marknaden. De blev en primär målgrupp för nytt mode, nya 
produkter och kulturyttringar.8 Betecknande är att många av de sam-
mansatta ord, vilka under 1900-talet kombinerades med ”tonår” börja-
de användas just på 1950-talet, till exempel ”tonårsgäng”, ”tonårsidol”, 
”tonårskläder” och ”tonårsmode”.9 I den storsäljande rådgivningsboken 
för flickor i tonåren Boken till dig (1959) noterar Kerstin Thorvall: ”En 
vuxen kvinna ser med vemod och avund på allt vad tonåringarna i dag 
har att välja på och minns sin egen flydda ungdom, då tonåringen inte 
var riktigt officiellt accepterad.”10
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Men det var inte bara musik, kläder och mode som riktades till mål-
gruppen. Till de nya 1950-talsorden hör även ”tonårsbok” och ”tonårs-
roman”. Parallellt med utvecklingen av en allt mer tydlig ungdomskultur 
växte vad som kallats den moderna ungdomsboken fram. Sonja Svensson 
skriver i Den svenska litteraturen III om 1940- och 50-talets ungdomslit-
teratur: ”Efterkrigstidens unga var på sitt sätt likt 1800-talets borgerskap 
en uppåtstigande klass, som drev fram och bar upp sin egen litteratur.”11 
Under andra halvan av 1900-talet får tonåringens vardag och problem ta 
mer plats i litteraturen. Flick- och pojkbokens gestaltningar av mognad 
utvecklas mot ett från föräldragenerationen mer självständigt ideal.12 

I Thorvalls Boken till dig finns ett samtal mellan författaren och bib-
liotekarien Elsa Olenius om ungdomars läsning återgivet. Olenius menar 
att unga med böckernas hjälp kan leva ut ”sina egna olösta problem”. 
Hon fortsätter: 

Man kanske inte törs tala om det som är svårt för en själv – ja, man 
kanske inte ens vågar tänka på det – men om bokens flicka har samma 
bekymmer, kan man liksom diskutera dem och undra och fundera 
och på det viset få svar på sina egna stumma frågor.13 

Olenius tipsar sedan bland annat om Sandwall-Bergströms böcker om 
familjen Oskarsson. Perspektivet är uteslutande tonåringens. Det är inte 
en vuxen som genom texten ska ge den unga kvinnan råd utan en flicka 
i samma ålder och med samma bekymmer. Den unga läsaren ska få 
svar på sina frågor från en röst, vilken ter sig jämlik.14 Vägen till det 
jämlika tilltalet går i samtida flickböcker och rådgivningslitteratur via 
den expanderade konsumtionskulturen, via blusar, nagellack, läppstift, 
smycken och allt annat som återfinns i Stockholms moderna varuhus.

Flickan kommer till varuhuset

Hon önskade att hon haft pengar att köpa sig något vackert själv, de 
där öronclipsen i fönstret till exempel, de var av gulmetall i form av 
en snäcka och de blänkte så fint. […] Om hon haft pengar skulle hon 
gått in och köpt dem och desperat struntat i vad de kostat. Kanske 
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skulle hon köpt armbandet som låg därbredvid också, ja, det skulle 
hon gjort.15 

I trilogins första del, Aldrig en lugn stund hos Oskarssons, har Majken 
ännu inte börjat sitt nya arbete på varuhuset. Skyltfönstret symboliserar 
därför allt det som en lågavlönad arbetarklassflicka inte kan få. Gestalt-
ningen av motivet skiljer sig på flera punkter från Helena Nybloms och 
Maja Jäderin-Hagfors, behandlade i föregående avsnitt. Majken skapar 
inga vackra skyltningar, hon står utanför och längtar. Majken visar inte 
att hon är redo för äktenskap eller kommer att bli en utmärkt husfru 
genom att arrangera blommor eller leka dockskåp. Hon dekorerar sig 
själv. Identitetsframställningen har flyttat närmare kroppen. Majken 
själv är den som ska förändras. Skyltfönstermotivet är i denna version 
inget bevis på Majkens mognad till kvinna eller på hennes duglighet 
som hustru utan en bild för hennes längtan efter självständighet. Majken 
kommer att nå den efterlängtade självständigheten och hon kommer att 
köpa öronclipsen. Några kapitel senare börjar hon nämligen arbeta som 
gräddstrutförsäljerska på Centrala varuhuset. 

Sandwall-Bergström debuterade 1945 med flickboken Kulla-Gulla, 
den första delen i en serie om sju böcker (1945–1951). Författaren fick utstå 
mycket hård kritik framför allt för de senare delarnas alltför ”sockrade” 
innehåll. Recensenterna frågade efter berättelser, vars gestalter och motiv 
låg närmare den samtida ungdomens verklighet.16 Det var fortfarande 
ont om ungdomslitteratur fokuserad på andra än medelklassens barn. 
1945 efterlyser Eva von Zweigbergk och Greta Bolin i Barn och böcker 
flickböcker om arbetarfamiljer och deras vardag: ”Ännu saknas dock 
i stort sett flickböcker, som berättar om arbetarfamiljers liv eller hant-
verkarklassens tillvaro.” 17 Sandwall-Bergström försökte med trilogin om 
Majken ge kritikerna de efterfrågade vardagsmiljöerna och serien fick 
också ett positivt bemötande.18 ”Ingen utom Harry Kullman har tidigare 
berättat så bra om det slags vanliga ungdomar, som man var dag ser på 
stan utan att lägga märke till dem”, skrev Zweigbergk 1965.19 I romanerna 
om familjen Oskarsson finns en rad ligapojkar och folkskolestudenter, 
biltjuvar och varuhusexpediter representerade. 
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Nya ungdomsyrken

En vital aspekt på utvecklingen av en specifik tonårskultur är ungdomars 
ekonomiska oberoende. Det ekonomiska oberoendet var inte enbart ”en 
avgörande materialistisk premiss” för den Nya Kvinnan, utan också för 
tonåringen.20 Brita Åkerman beskriver i en av de första svenska socio-
logiska bostadsvaneundersökningarna, Familjen som växte ur sitt hem 
(1941), hur huvudstadens ”offentliga nöjesliv florerar”. Detta beror i hen-
nes ögon på att: 

Stockholm i så hög grad är en stad för ungdom, som är ute i erotikens 
ärenden, kanske ibland i en lek som tar sig vulgära och utmanande 
former, men som i grunden inte syftar till något annat än att hitta 
någon att gifta sig med.21 

Orden är talande för hur ungdomar, deras förvärvsarbete och fritid 
framställs under perioden efter andra världskriget. Även om kärnfamiljen 
fortfarande utgör målet har de unga helt andra möjligheter till approprie-
ring av stadsrummet än dessförinnan. Framemot 1900-talets mitt kunde 
arbetarungdomar använda lönen till annat än familjens försörjning. Det 
fanns gott om arbetsmöjligheter och det var snarare regel än undantag 
för såväl unga kvinnor som män att arbeta ett par år innan de gifte sig 
och bildade familj.22 Åkerman visar att ungefär hälften av alla lite äldre 
ungdomar förvärvsarbetade redan vid 1940-talets början.23 

Vad ungdomarna arbetade med förändrades också. Historikern Ulla 
Wikander beskriver hur kvinnors arbetsuppgifter och yrken förändrades 
fram till 1950 samt hur vissa yrken feminiserades. Andelen arbetande 
kvin nor ökade framför allt inom sektorer som kontor och handel.24 1944–
1960 gav man ut uppföljare till de tidigare nämnda rådgivningsböckerna 
Inför valet av levnadsbana respektive Flickornas yrkesval: Ungdomens yr-
kesbok. Utbudet av yrken har i de nya versionerna förändrats och flera helt 
nya arbeten beskrivs av författarna, till exempel ”champoneringsflicka”, 
”bilelektriker”, ”lackerare (bil-)” och ”reklam fotograf”.25 Dessa och lik-
nande arbeten tar samtidigt också plats i skönlitteraturen.

Redan under 1930-talet var det centralt för kvinnodebatten att synlig-
göra kvinnors arbetsinsats, en strategi som enbart förstärktes i och med 
det andra världskriget.26 Som en konsekvens därav blir yrkeslivsmotivet 
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allt vanligare i böcker för ungdomar och då framför allt i flickboken. I 
nära hälften av de undersökta flickböckerna från 1945–60 i Theanders 
avhandling har huvudpersonen ett yrke eller när en dröm om ett yrke. 
Förvärvsarbetet är dessutom huvudmotiv, inte som hos Nyblom eller 
Stiernstedt ett motiv bland andra.27 

Många av de i flickboken förekommande yrkena är förbundna med 
en urban livsstil, till exempel journalist, kontorist, reklamare, mode-
tecknerska och varuhusbiträde, vilket gör att yrkesskildringarna många 
gånger också är stadsskildringar.28 Flera nya arbetsplatser kommer då 
inta en framskjuten position i ungdomslitteraturens gestaltning av urba-
nitet och av urbana tröskelkronotoper. Varuhuset är en av dem. 

Varuhuset

Varuhuset har allt sedan den moderna storstadens uppkomst på 
1800- talen en plats i skildringar av urbana miljöer. Varuhuset är ett 
 semioffentligt rum, vilket rymmer många möjligheter till gestaltningar 
av identitetsfrågor. Miljön innehåller därtill flera av de komponenter 
som sammantaget bildar den nya tonårskulturen: konsumtion, reklam, 
mode och skönhetsvård. Olika typer av varuhus och konsumtionsmotiv 
återfinns bland annat i Sandwall-Bergströms trilogi om Majken, Cissela 
Kroks Sem kommer till varuhuset, Bitte Elmquists Christin går till rekla-
men, Signe Sjöbergs Vivi i varuhuset (1939), Eva Linds Nu börjar livet, 
Lena (1957) och Kerstin Thorvalls Flicka i april (1961). Varuhuset utgör 
i dessa flickböcker en sinnebild för unga kvinnors drömmar om ett liv 
långt från föräldrarnas. Platsen fungerar som en tröskelkronotop ut i ett 
vuxenliv fjärran från den äldre generationens. 

Det finns ett starkt samband mellan varuhusmiljön och intersektio-
nerna kön, klass och ålder. Om vi ser till den historiska och sociologis-
ka ungdomsforskningen innehar varuhuset en alldeles särskild position 
inom flickforskningsfältet.29 Varuhuset kom redan under 1800-talet att 
bli en ny typ av rum för allmänheten där framför allt kvinnor kunde ta 
plats. Det har bland annat kallats för det ”första moderna offentliga kvin-
norummet”, på grund av att det gav borgerliga kvinnor ett nytt offentligt 
rum som de kunde besöka ensamma eller tillsammans med väninnor.30 
Inom feministisk forskning från sent 1900-tal används ofta varuhuset 
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som exempel på hur relationen mellan kön, sexualitet, konsumtion och 
produktion kommit att utvecklas i det kapitalistiska samhället.31 

Sociologen Richard Sennett, som i Simmels efterföljd undersökt 
stadslivets inverkan på individen, menar att utvecklingen av varuhusmil-
jön är avgörande för synen på den enskilda människan som ansvarig för 
sin personlighetsutveckling.32 Varuhuset utgör därför en lämplig plats 
för skildringar av generationsskillnad, modernitet och urbanitet. Man 
brukar säga att varuhuset säljer identiteter och livsstilar. Redan i skylt-
fönstret visas otaliga variationer på identiteter upp för att locka kunder 
till bekräftelse eller förändring.33 Inne i själva varuhuset bjuds sedan 
varor ut för alla möjliga livsstilar.34 I likhet med många av konsumtio-
nens platser är det centralt i myten om det moderna.35 I Sjöbergs Vivi i 
varuhuset tänker protagonisten Vivi: ”Vilka väldiga lokaler här är. Det är 
som att gå i kulisserna på en teater.”36 För den som har pengar finns där 
allt som behövs för att förändra det yttre jaget i grunden: smink, krämer 
och parfym, kläder, skor och möbler. Ur den synvinkeln ger expedityrket 
tonåringar makt. Varuhuset blir en plats för gestaltningar av nya sorters 
klassresor. En anställning på NK i Stockholm innebär ett steg uppåt i 
samhällshierarkin för arbetarklassens unga kvinnor.37 I en historisk av-
handling om Sveriges Epa-varuhus skriver Cecilia Fredriksson: 

För de unga biträdena var en anställning på Epa ofta förenad med ett 
uppbrott från barndomstiden. Man tjänade egna pengar och kunde 
eventuellt få en egen bostad genom Epas försorg. Personalrabatten gav 
också möjlighet till billigare inköp av kläder och kosmetika.38

Fredriksson menar vidare att varuhuset ”var en arbetsplats som på 
många sätt etablerade en ny typ av kvinnlighet”. ”I den offentliga mil-
jön var kvinnan synlig dagen lång”, vilket gjorde utseendet viktigt.39 
Inom flickboksgenren finns en utpräglad tradition i att skriva om kläder 
och utseende, vilken varit så framträdande att man tidigare irriterat sig 
på den. Bolin och Zweigbergk beskriver den europeiska flickboken som 
besatt av det yttre: 

Man skildrar med realistisk skärpa, nästan detaljerat kläder, upp-
förande, utseende, mat, fester och presenter, men själva handlings-
mönstret är så orealistiskt, som tänkas kan […] kring så mystiska ord 
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som sergeklänningar, kattunsförkläden och satinrockar spann fanta-
sien skimrande trådar.40 

I och med varuhusmotivet gavs en god möjlighet till att fördjupa dessa 
teman och placera intresset för kläder i en vardaglig och samtida miljö. 

Åsikterna kring huruvida konsumtionskulturen, så som den ut-
vecklades i passagerna och på varuhusen, ska förstås som förtryckande 
eller emanciperande för kvinnor går isär i tidigare forskning. Om man 
ser till den negativa bilden av varuhusen menar exempelvis historikern 
Gail Reekie att de ”skapade, förstärkte och institutionaliserade stereotypa 
bilder av manligt och kvinnligt”. I dialog med Benjamin hävdar hon att 
kvinnan blev till en vara bland andra i den framväxande konsumtions-
kulturen eftersom hon från början sexualiserades i såväl skyltning som 
reklam.41 Rita Felski skriver i The Gender of Modernity (1995) att idén 
om det moderna från 1800-talets mitt och framåt lieras med en pessi-
mistisk bild av en på samma gång oförutsägbar och passiv femininitet. 
Den kvinnliga konsumenten kom att bli en central figur i berättelser 
om modernt storstadsliv, samtidigt som hennes habegär många gånger 
demoniserades. Kvinnor porträtteras som ”köpmaskiner” drivna av im-
pulser, vilka de inte själva kan kontrollera.42 

Samtidigt gavs kvinnan ett större inflytande och mer makt att välja 
genom konsumtionskulturens utbredning i och med att den så ofta rikta-
de sin reklam och sina varor mot just henne. Nina Björk menar, med stöd 
i Felski, att moderniteten ”födde en längtande konsument som erkände 
de begär som varorna väckte i henne – och som just genom att följa sina 
begär blev en modern figur”.43 Varuhusen gjorde det därtill möjligt för 
fler att ta del av samtida mode. Orsi Husz beskriver i sin avhandling om 
svensk konsumtionskultur hur varuhusen har varit centrala för en urban 
klassutjämning och för spridningen av borgerlig smak och livsstil.44 Så 
har unga kvinnor likt Majken eller huvudpersonerna i Jäderin-Hagfors 
flickböcker spritt och/eller tagit in medelklassens stilideal. 
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Expediten

Såväl Reekie som Felski diskuterar endast positiva och negativa aspekter 
av den kvinnliga konsumenten. Deras perspektiv är medelklassens. De 
bortser från att varuhuset också är en ny kvinnligt kodad arbetsplats. De 
stora varuhusen var på ett tidigt stadium en plats där kvinnor kunde göra 
karriär, och redan på 1870-talet börjar en allt större del av de anställda 
på Paris varuhus utgöras av kvinnor.45 I Sverige var majoriteten av alla 
försäljare inom detaljhandel kvinnor vid början av 1930-talet.46 

Det är svårt att diskutera varuhus utan att nämna Émile Zolas Au 
Bonheur des Dames (1883). I romanen skildras livet i ett nybyggt och mo-
dernt varuhus i 1800-talets centrala Paris. Zolas roman är stilbildande 
och hans gestaltning av platsens interiör, varor och konsumenter går 
igen både i senare skönlitterära varuhusskildringar, som svenska Sigfrid 
Siwertz Det stora varuhuset (1926), i massmedias bild av platsen samt i 
varuhusens egen marknadsföring. Där finns flera exempel på kvinnli-
ga köpmaskiner och på utbredningen av borgerlig smak.47 Men fram-
för allt är Zolas roman en skildring av en ny yrkesgrupp. Verket är en 
typisk bildningsroman men istället för staden är det framför allt varu-
husmiljön som bildar den unga huvudpersonen Denise. Denise kommer 
utan tillgångar från en småstad på landet till Paris och blir anställd på 
”Damernas paradis” som varuhuset kallas. Arbetet förändrar hennes liv. 
Hon får en yrkesidentitet, en möjlighet att försörja sig och pengar över 
att spendera på sig själv. Hon blir en konsument.

Denises historia går igen i de flickböcker jag tidigare nämnt. Varu-
huset är ett urbant rum som möjliggör protagonisternas mognad. Det 
har en socialiserande funktion och det är där som klassresor inleds. På 
varuhuset får de unga kvinnorna bra betalt, blir mer självständiga och 
utvecklar sin identitet och sin stil – något som varuhusmiljön verkar vara 
särdeles väl lämpad för. Dessutom är den spännande. I Jäderin-Hagfors 
andra bok om tvillingarna Marianne och Anne-Marie, Anne-Marie gif-
ter sig, men Marianne… (1935), jämförs varuhuset med kontoret, en an-
nan arbetsplats där unga kvinnor kunde inleda sitt vuxenliv. Marianne 
tänker: 

På kontor… arma krakar, hur kunde de välja något så mördande trå-
kigt? Det var naturligtvis bara för att det ansågs för litet ”durablare” 
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att sitta på kontor än att stå bakom en disk och göra affärer. Det var 
bekvämare, fordrade mindre anpassningsförmåga och mindre intres-
se. Tänk, de visste inte vilken spänning det är att göra affärer och 
vilken människokännedom det gav. (Jäderin-Hagfors 1935, 127f) 

Jäderin-Hagfors beskriver sedan ingående lyckan i att betjäna kunder. 
Just den ”anpassningsförmåga” som expedityrket kräver framställs i 
flickböckerna som en del i en utvecklingsprocess. Att ha ”människokän-
nedom” är å andra sidan en aspekt av att vara storstadsbo. Till skillnad 
från kontorsarbete så leder expedityrket Marianne ut i det offentliga 
rummet med allt vad det innebär av spännande möten och konfronta-
tioner, av att se och synas, av spegling och utveckling. 

Expedityrket erbjöd även en lösning på ett samtida ungdoms-
problem. Det fanns i Sverige alltsedan seklets början en utbredd oro för 
att de större varuhusen skulle locka till stölder. Den borgerliga kvinnliga 
tjuven, som snattar enkom för spännings skull, återfinns i Au Bonheur 
des Dames. Hon kom att ingå i den allmänna och litterära bilden av 
varuhusmiljön. I 1900-talets Stockholm ansågs emellertid främst ton-
åriga arbetarklasskvinnor vara i farozonen för snatteri. När en ung-
domsvårdskommitté tillsattes för att undersöka tidens problem med 
ungdomsbrottslighet och urartat nöjesliv såg man ”en fara för flickornas 
ekonomi”, då de ”påverkade av bland annat film och veckopress […] 
skruvat upp sina krav i fråga om kläder så högt”.48 Rädslan levde kvar 
och den snattande arbetarklassflickan ingick också under 1950-talet i 
samtal om ungdomsproblem.49 Expedityrket tillfredsställde på sätt och 
vis både oron och behovet. Flickorna tjänade pengar till kläder med hjälp 
av försäljning av kläder.

Spegelstaden

Förutom karriärspotentialen finns det ännu en aspekt av varuhusmiljön 
som är framträdande i gestaltningen av mognad i mina exempel. Varu-
huset erbjuder många möjligheter till spegling. Spegeln är ett urbant 
motiv med anor. Storstaden i sig är en, av konsten flitigt utnyttjad, plats 
för gestaltningar av reflexiva processer. Walter Benjamin beskriver Paris 
som en spegelstad på grund av de oändliga möjligheter till spegling som 
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staden bjuder på i form av människors ögon, av skyltfönster, glasrutor 
och andra blanka ytor. Själva stadens arkitektur är också den utformad 
kring spegeltemat.50 Ingenstans är det emellertid så fullt av speglar som 
i anslutning till varuhuset. Cecilia Fredriksson berättar om arbetet 
på Epa-varuhusen: ”Speglarna gav många tillfällen att konfirmera sin 
kvinnlighet som sedan kunde utprovas på både kunderna och den man-
liga personalen.”51 Och apropå dagens shoppinggallerior skriver Johan 
Fornäs att: ”Köpcentrumet är rikt på speglar, reella såväl som metafo-
riska.” Där finns dels verkliga speglar, glasytor och videoskärmar, dels 
bilder där besökarna representeras symboliskt i form av skyltdockor och 
modeller. Allt detta öppnar för ”olika former av reflexiva processer” och 
för ”identitetsprövning”.52

I Cissela Kroks flickbok Sem kommer till varuhuset flyttar huvudper-
sonen Sem från landsbygden till Stockholm för att komma ”ut i livet och 
stå på egna ben och skaffa sig ett arbete”.53 Sem kommer till varuhuset är 
Kroks första och enda skönlitterära verk. Romanen kom ut i två uppla-
gor, den andra redan 1947, vilket indikerar viss popularitet. Sem beslutar 
sig för att söka arbete på huvudstadens flottaste varuhus: ”Geves”. Mötet 
med varuhusmiljön blir från början del i ett reflexivt förlopp. När hon 
tar hissen upp till husets chef är dess väggar täckt av spegelglas. Sem kan 
inte undvika att studera sig själv i helfigur: 

Hon blev lite skär om kinderna när hon såg sig exponerad så där. 
Hemma i prästgården fanns det ingen spegel där man kunde se sig i 
helfigur på en gång. Först speglade man överdelen, ansågs det sedan 
nödvändigt med en mer ingående granskning, lyfte man ner spegeln 
från kroken och ställde den på en pall. (Krok, 38)

Varuhusmiljön möjliggör, till skillnad från prästgården på landet där 
hon vuxit upp, rent bokstavligen förändring och spegling av jaget, två 
viktiga aspekter av Sems identitetsutveckling. 

Motivet kvinna framför spegel har länge, och framför allt under den 
senare delen av 1800-talet, kombinerats med gestaltningar av kvinnlig 
sexualitet och narcissism. I konst och litteratur har kvinnan som fördju-
par sig i sitt eget yttre framställts dels som ett åtråvärt objekt, dels som 
ett hot. Att som Sem bli medveten om sig själv och sitt yttre tedde sig i 
tidigare konst och litteratur som skrämmande för (den manlige) betrak-
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taren. Spegelmotiv är därtill vanliga i gestaltningar av samkönat begär. 54 
I skildringar av mognad ges emellertid motivet en annan innebörd. 

Att spegla sig relateras då till olika identitetsskapande processer. 1949 
lanserade psykologen Jacques Lacan idén om spegelstadiet, ett stadium 
i barns utveckling då de plötsligt får syn på sig själva i spegeln och upp-
fattar sig som en enhet, skild från de andra familjemedlemmarna. Mia 
Franck och Kristin Hallberg har uppmärksammat spegling som en cen-
tral metafor för utveckling i flickskildringar. Spegeln upprättar en blick 
på det egna jaget och möjliggör självreflektion.55 Spegeln framstår som 
ett privat rum för förändring, en tröskelkronotop i miniatyr. Symto-
matiskt för framställningen av spegelmotivet är att förlägga det till en 
plats utanför föräldrahemmets privata sfär. I Kroks version blir motivet 
urbant. Möjligheten till spegling och emancipation situeras till varu-
husets semioffentliga rum. Sem kan inte utveckla sin självbild förrän hon 
lämnat prästgården och flyttat till Stockholm. 

Lackerade tånaglar

Också Majken i Sandwall-Bergströms trilogi måste lämna sin familj för 
att få tillträde till spegelstaden. Hennes vuxenblivande är överlag gestal-
tat som en rörelse ut i Stockholms moderna nöjesliv och bort från det 
arbetarklasshem hon vuxit upp i.56 Efter ett bråk med sin far blir Majken 
utkastad från det Oskarssonska hemmet. Hon flyttar in hos väninnan 
Rose och hennes kusin Elly i en lägenhet som påstås tillhöra en sjöman 
vid namn Per-Abel. Senare ska det visa sig att Rose lurat de två andra 
flickorna och att hon helt enkelt olovandes ockuperat en främmande 
mans hem. Hon gestaltas berättelsen igenom som självsäker och van 
att föra sig i Stockholms offentliga rum, antingen hon gör det i form av 
arbetssökande, butikskund eller restauranggäst, men också som högst 
opålitlig och kriminell.

En av de första möblerna Rose skaffar till lägenheten är en riktigt 
stor spegel. Majkens ”blickar sögs oemotståndligt till denna rena, blanka 
yta med djupet inunder, som återgav varje rörelse och minspel” (Sand-
wall-Bergström 1952, 102). Till skillnad från den lilla glasbiten hemma 
hos familjen Oskarsson är den stor och klar:
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Majken erfor ikväll en känsla av att hon såg sig själv för första gången, 
och att hon var helt annorlunda än hon uppfattat sig förut, då hon fått 
sin person glimtvis presenterad i butiksfönstrens och affärslokalernas 
speglar. Hon skulle velat stå riktigt länge och nära framför spegeln 
och lära känna sig själv, men hon vågade inte för de andra två. (Sand-
wall-Bergström 1952, 102) 

Som för att ytterligare poängtera skillnaden mellan Majkens gamla och 
nya boende beskrivs hur Rose lackerar såväl finger- som tånaglar samt 
hur hon sedan ”krökte tårna framför spegeln och betraktade dem från 
olika håll. Det är en snygg färg den här med lila i, tycker du inte? fråga-
de hon” (Sandwall-Bergström 1952, 114). Majken vet hur hon ter sig ute 
i det offentliga rummet, i butiksfönstrens speglar, men har ännu inte 
haft en chans att fördjupa sig i sig själv. För Rose, som är lite äldre och 
långt mer erfaren, är speglingen ett sådant självklart privilegium att till 
och med tårnas reflexion granskas ingående. Det finns något dekadent i 
scenen, där den tonåriga arbetarflickan speglar tånaglarna. Lacken fram-
står som en sinnebild för efterkrigstidens utbredda konsumtionskultur. 
Den och spegeln ingår i trilogins modernitetstema. För att få plats och 
råd med spegeln samt en del andra nya och moderna möbler köpta på 
avbetalning, säljer Rose alla de gamla tunga ekmöbler vilka fanns i bo-
staden när de flyttade in. Uppköparen är först misstänksam men Rose 
lyckas dupera honom.

Det är i sällskap av Rose som Majken vågar söka arbete på Centrala 
varuhuset. Hon blir anställd och inleder sin karriär som gräddstruts-
försäljerska på gallerians bottenplan. Sandwall-Bergström kontrasterar 
Majkens bakgrund, hennes mor och familjehem mot varuhusmiljön.57 
Det nya arbetet innebär att Majken ”ska sitta finklädd i en glasbur och 
sälja gräddstrutar” (Sandwall-Bergström 1952, 81) inne bland glasdiskar 
för parfym, handskar, smycken och trikåer. Arbetsuppgifterna skiljer sig 
mycket från de hon tidigare haft på ett gammeldags kafé i förorten. Det 
är ”minsann inget grovgöra” Majken ”ska uträtta, ingen flottig disk och 
inget spring med mat- och kaffekorgar”. Samma expedieringsglädje som 
i Jäderin-Hagfors Marianne och Anne-Marie finns återgiven också här. 
Ju större trängseln är framför Majkens disk ”desto angenämare tyckte 
hon det var, för då fick hon en känsla av att fylla en högst betydelsefull 
plats och att vara till stor nytta i världen” (Sandwall-Bergström 1952, 
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116f). Varuhusmiljön beskrivs som fylld av rörelse, ljud och ljus, vilket 
sammantaget ”skapade en atmosfär av fest och spänning, som hjälpte 
Majken att glömma bort det som var obehagligt”. När mamman Hulda 
för första gången ser sin dotter på varuhuset utbrister hon: ”där sitter ju 
jäntan som en annan prinsessa i glashus” (Sandwall-Bergström 1952, 121). 
Majken är skyltningen. Hon har själv blivit något av allt det som alla 
längtar efter och begär, en bild för andra att spegla sig i. 

Expediten skulle på sätt och vis fylla samma funktion som skylt-
ningen. Hon representerade varuhuset och varorna. Både NK och Epa 
gav ut personalhandböcker och tidningar där man noggrant reglerade 
försäljarnas klädsel och uppträdande. Expediterna skulle representera 
varuhuset och måste se vårdade ut. I NKs handböcker visades avskräck-
ande exempel upp med hjälp av skämtteckningar av alltför pråliga eller 
extravaganta biträden.58 I yrkesvägledningsboken Vad ska du bli? står det 
att expediten behöver ”en ganska säregen begåvning”. Hon ”skall göra ett 
behagligt intryck både genom personlig älskvärdhet, vårdat språk och 
god omvårdnad om sin yttre människa”.59 I porträttet av Majken visar 
Sandwall-Bergström hur detta ska gå till i praktiken. Majken gestaltas 
som en naturbegåvning. Hon har vuxit upp med affärslokalernas speglar 
omkring sig och vet hur hon ter sig i andras ögon. Denna egenskap är en 
del av hennes urbana identitet. 

I skildringen av Majkens yrkeskarriär sker en förskjutning av makt-
positionerna, vilket kan påminna om när Ragge i Wallanders pojkbok 
De fyra gick från att vara cykelbud till att bli ingenjör. Det är inte enbart 
det egna utseendet som Majken ges möjlighet att förändra. I och med 
sitt arbete som expedit på varuhuset hamnar hon i en position där hon 
har makt över andras förvandling. Sandwall-Bergström gestaltar detta 
som något högst positivt: 

Uppriktigt sagt, tänkte Majken, så glömde hon ofta nog bort att hon 
stod på varuhuset för att sälja, hon tänkte bara på att kunden hon 
fått hand om skulle gå ut igen med något som passade riktigt bra och 
gjorde sig. (Sandwall-Bergström 1953, 45) 

I gestaltningen av Majkens mognad ingår inte enbart en utveckling av 
den egna identiteten utan också av andras. Plötsligt har Majken till och 
med inflytande över vad som säljs inne på Centrala varuhuset: ”fastän 



Nyårsfirande flickor på ungdomsgård, 1950-tal
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hon var yngst på hela avdelningen frågade [avdelningschefen] alltid efter 
hennes omdöme vid inköpen. Och han tog med allvar fasta på de ytt-
randen hon fällde” (Sandwall-Bergström 1953, 48). 

De egenskaper som krävs för expedityrket speglar de ideal som 
flickboksgenren gestaltar under mellan- och efterkrigstiden. Såväl 
det inre som det yttre ska formas, vårdas och utvecklas som en del i 
vuxenblivande processen. Yrket fungerar också som en väg bort från den 
arbetarklasstillvaro som så många unga människor lade bakom sig under 
1950-talet. Som expedit på Centrala varuhusets klädavdelning personi-
fierar Majken framtiden. Det är hon som har makten över hur morgon-
dagens stockholmare ser ut. 

Gör om mig

Hans tränade ögon stämplade obönhörligt hennes uppenbarelse med 
de nedlåtande orden ”från landet”; den anspråkslösa hemmagjorda 
bomullsklänningen, den smårutiga kappan som hängde på armen, 
det litet gammalmodiga paraplyt, allt talade sitt tydliga språk. (Krok, 
30) 

När prästdottern Sem, i Cissela Kroks Sem kommer till varuhuset, an-
länder till sin faster Julia i Stockholm blir hon utsatt för en ingående 
granskning. Fasterns betjänt dömer omedelbart ut henne. Kroks text 
är en bruksanvisning för hur en ung kvinna absolut inte bör klä sig i 
Stockholm år 1945. Att storstadens sociala regler och klädkoder skiljer sig 
från landsbygdens är tydligt. Flytten till staden blir modemässigt en flytt 
framåt i tiden. Sems paraply är med ens gammaldags och att klänningen 
är enkel är inte längre positivt. Men så är Sem också i Stockholm för att 
söka arbete på reklamavdelningen på det nybyggda varuhuset Geves.60 
För att lyckas i sitt nya yrke måste Sem bli mer lik det hon ska göra re-
klam för. Hur detta ska gå till lär hon sig ner på detaljnivå. Flickboken 
fungerar på så sätt inte bara som en beskrivning av ett yrke, utan även av 
hur en ung kvinna bör sköta sitt yttre. Sems bildningsresa går via yttre 
attribut som smink och kläder, med andra ord via skönhetssalongen. 

Berättelsen om askungens transformation eller den fula ankungens 



k apitel 3102 

förvandling till svan är en etablerad litterär och populärkulturell stereo-
typ. Under 1900-talet knyts den allt tätare till konsumtion och bruk av 
smink och kläder. Exempel återfinns i svenska romaner som Agnes von 
Krusenstjernas Helenas första kärlek (1918), Vera von Kraemers De nya 
döttrarna (1929), Eugénie Söderbergs Studentfabriken (1936) och Elsa Ny-
bloms Flickan som inte sa nej (1954). Särskild laddning får kosmetikan i 
skildringar av unga kvinnors mognadsprocess. Sminket är då en del i ett 
slags övergångsrit.61 Att utseendet är något man formar själv och därmed 
också kan förändra, utgör en betydande del av innehållet i damtidningar 
och självhjälpsböcker för unga kvinnor från perioden kring andra världs-
kriget och framåt.62 Inflikas bör också att det var 1949 som Simone de 
Beauvoir i Le Deuxième sex hävdade att: ”Man föds inte till kvinna, man 
blir det”.63 Tanken om könet som en social konstruktion har länkats till 
flickboksgenrens ökade intresse för utseendet.64 Genren har delvis sina 
rötter i äldre rådgivningslitteratur och dess konkreta tips kring smink, 
hår och kläder kan därför betraktas som en utveckling av ett redan eta-
blerat tema.65 Det finns fortfarande många TV-program av typen ”gör 
om mig” och en majoritet av dem riktar sig enkom till en kvinnlig och 
många gånger också ung publik. Omvandlingen är i såväl saga som rea-
lity show förknippad med ålder och klass. I Sem kommer till varuhuset 
relateras förändringen även till modernitet. Sem är från landsbygden och 
dotter till en präst, hon har med andra ord en gammaldags bakgrund. 

Peter Stoneley driver i sitt arbete om 1800- och 1900-talets ameri-
kanska flickbok testen att konsumtion är en oumbärlig del i vuxen-
blivandeprocessen. Han menar att protagonisterna konsumerar sig till 
kvinnlighet. Som exempel tar han upp den typiska framgångssagan om 
lantflickan som gifter sig med en miljonär och därmed förflyttas 50 år 
framåt i tiden, från ett gammeldags familjehem på landsbygden till ett 
modernt liv som gift. Han kallar berättelsen för en av den amerikanska 
nationens allra mest centrala myter. Dylika klassresor är ett sätt att ge-
stalta pågående sociala förändringsprocesser i samhället.66 

Detta är emellertid inget unikt för flickboken. Konsumtion är en 
del i iscensättningen av ett mer vuxet och framför allt mer modernt 
jag i kulturen i stort. Sociologen Mike Featherstone menar att en ny 
personlighetstyp utvecklas i den moderna konsumtionskulturen. Han 
kallar den för ”det uppträdande jaget” och härleder den till det faktum 
att kläder och stil kommit att bli allt mer viktigt för hur man uppfattas 
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av omvärlden.67 I en bok om sin klassresa i 1950-talets Sverige redogör 
idéhistorikern Ronny Ambjörnsson för hur klassöverskridandet kunde 
gå till: ”Inträdeskortet hette stil, en förening av kläder, klippning, sätt 
att gå, sitta, prata, som jag sökte tillägna mig men som jag aldrig helt 
lärde mig behärska.” 68 Allting beror på hur du presenterar dig själv för 
världen, på att du har stil. I Sandwall-Bergströms trilogi konstaterar Rose 
att ”allting beror på uppträdandet, ett säkert och flott uppträdande det är 
hela saken” (Sandwall-Bergström 1953, 111). Till uppträdandet hör också 
kläder, frisyr, hållning, nagellack. 

En riktig reklamkvinna

I Sem kommer till varuhuset fortsätter Krok på samma gör om mig-tema 
som hos Sandwall-Bergström. När Sem kommer in i sin faster Julias 
eleganta stadsvåning är toalettbordet det första hon lägger märke till: ”På 
spegelskivan stod några burkar och flaskor; Sem brann av nyfikenhet att 
se vad de innehöll och få veta hur de användes.” (Krok, 31) Faster Julia 
rymde till Stockholm som ung, startade en annonsbyrå när hennes man 
dog och är ”nu chef för landets största företag i den branschen”. Hennes 
motto är: ”’Gör det oväntade, var annorlunda’” (Krok, 26). I Asklund 
och Wikboms rådgivningsbok Brytningstid framställs den flicka som 
”vågar skapa ett mode själv” som modig och självständig, med ”en säker 
och personlig smak”.69 Faster Julia är med andra ord en synnerligen mo-
dern kvinna och fungerar som en förebild för Sem. Sem har till skillnad 
från fastern varken smink eller parfym på sig. När hon packar upp sina 
kläder skäms hon, framför allt över sina rejäla underkläder, för ”vilka un-
derkläder skulle hon [Julia] inte ha!” (Krok, 32). Det är anmärkningsvärt 
hur nära kroppen Krok förlägger Sems behov av förändring. För att passa 
in i stadsmiljön måste lantflickan förändras in på bara skinnet: 

Julia köpte kläder åt henne som om hon kommit naken till Stock-
holm. Höfthållare, silkesstrumpor, två par skor, tre klänningar, en 
kappa och – som kronan på verket – en strikt skräddarsydd dräkt, en 
dröm i ljusgrått tyckte Sem, med tre söta blusar till. (Krok, 34) 
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Sem är bokstavligen avklädd och allt hon har på sig behöver bytas ut. 
Efter klädinköpen får Sem håret ordnat: ”Hårvård var en okänd lyx för 
Sem, men hon njöt så obeskrivligt där hon satt och fick olja och var-
ma handdukar på huvudet att hon kände sig nästan syndig.” (Krok, 35) 
Betecknande för konsumtionssamhället är att konsumtion är liktydigt 
med njutning.70 Här, som i gestaltningen av Roses tånaglar i Aldrig en 
lugn stund hos Oskarssons, relateras den även till dekadens: Sem känner 
sig syndig. 

Också i Bitte Elmquists Christin går till reklamen finns ett exempel på 
hur efterkrigstidens nya arbetsmöjligheter och konsumtionskultur ställt 
det yttre i fokus.71 Christin berättar i ett kapitel för sin far om hur hon 
föregående dag inte blev insläppt av en vaktmästare när hon skulle träffa 
en av reklambyråns kunder. ”Han gick efter sitt eget omdöme, trodde jag 
var ett bud”, förklarar hon. ”Nu vet jag hur det känns att bli överlägset 
behandlad, en upplevelse som kanske är vardagsmat för många spring-
flickor och pojkar.” Efter den händelsen byter Christin frisyr så att hon 
ser ut som ”en riktig reklamkvinna”. ”Kan du redan från början konsten 
att ’sälja dig själv’, så går allting lättare”, säger en mer erfaren kvinnlig 
kollega till Christin.72 Att sälja sig själv är detsamma som att vara modern 
och moderiktig. 

Samma motiv anträffas redan i Marika Stiernstedts Ullabella från 
1920-talet. När huvudpersonen flyttar in hos sin rika faster på Strand-
vägen är det första den äldre kvinnan gör att klä om Ullabella: ”Fastern 
förde omkring Ullabella i stadens bästa butiker och skaffade henne nya 
kläder. Hon såg noga på henne och talade om hennes ansikte och figur 
[…].” (Stiernstedt, 224) Hon anmärker på Ullabellas hår, figur, händer, 
fötter och konstaterar sedan: ”I femton år har du försummats, det är inte 
litet. Men det ska bli mig en glädje att göra en liten fulländad ung dam 
av dig – så småningom.” (Stiernstedt, 225) Också här går förändringen in 
på bara skinnet: ”Alla de av Malin sydda och lagade underkläderna kas-
serades […].”(Stiernstedt, 225) Likheten med Sem kommer till varuhuset 
är slående. Sem och Ullabella genomgår en radikal förändring.

Det finns dock en markant skillnad mellan skildringarna. Ullabella 
görs om för att passa in i fasterns borgerliga hem och i flickskolans stäng-
da miljöer. Hennes nya utstyrsel handlar mer om klass än om moder-
nitet. Hennes faster vill framför allt annat att hon ska bli ”en hemmets 
prydnad” (Stiernstedt, 230). Sem och Christin å sin sida byter klädstil 
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för att passa in i Stockholms offentliga värld och i sina framtida yrkesliv. 
Att bry sig om det yttre framstår därmed i Stiernstedts tappning som 
omodernt i enlighet med en traditionell borgerlig miljös tankar om unga 
kvinnors vuxenblivande, i Kroks och Elmquists som modernt och som 
en del av en samtida urban livsstil. 

Sem lär sig också, steg för steg, hur hon bäst presenterar sig själv 
i Stockholm. Hon söker med framgång arbete på Geve och får plats 
på reklamavdelningens egen tidning. I och med sitt nya yrke ges hon 
till och med en möjlighet att skapa idealbilder för andra människor att 
spegla sig i. Arbetet har med andra ord samma funktion som expedit-
yrket där den unga kvinnan hjälper andra att klä sig. Featherstone menar 
att reklamen under 1900-talet bjöd in alla människor till ”att delta i 
konsumtion av varor och upplevelser”, vilka ”tidigare varit förbehållna 
överklassen”. Reklamen inspirerade individen till ”att förbättra sig själv 
inom alla aspekter av sitt liv” och blev ”den nya moralens beskyddare”.73 
Reklamen övertog ur den aspekten till viss del den tidigare rådgivnings-
litteraturens uppgift. Den skapade nya idealbilder för unga kvinnor att 
spegla sig i och sträva mot. 

Skönhetssalongen

Som första uppdrag för Geves reklamtidning ska Sem besöka varuhu-
sets skönhetsavdelning ”Salongen”. Varuhusmotivets potential utnytt-
jas genom att själva byggnaden, precis som Sem, står under utveckling. 
Varu huset är alldeles nytt och ”undan för undan byggdes avdelningar ut 
och nya kom till” (Krok, 37). Chefen på Geve vill bygga ett ”damernas 
paradis” (Krok, 46). Det är en klar blinkning till Zolas roman. Sems chef 
förklarar tanken bakom avdelningen och jämför den med ett franskt 
konstevent: 

I Paris talade man om Salongen och menade då det årliga evenemang, 
där konstnärer som fått sina tavlor antagna ställde ut dem offentligt. 
Här i Stockholm skulle man, när man talade om Salongen, mena den 
plats där kvinnor av alla åldrar och utseenden med konstlade medel 
förvandlades till – konstverk. (Krok, 155) 
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Också kvinnorna blir förvandlade för att, om inte ställas ut, så i alla fall 
synas och bli sedda offentligt. Det finns en underliggande diskussion 
kring ideal kontra praktik här. Krok visar hur en viss typ av ideal skapas 
och blottlägger det artificiella i deras natur. Att omvandla utseendet med 
alltför konstlade medel framstår inte som eftersträvansvärt. 

Efterkrigstidens tonåringar sminkade sig överlag mer än tidigare 
generationers unga och till skillnad från dessa hade de tillgång till 
produkter, vilka skapats enkom för dem. Vissa färger på läppstift och 
lack, vissa ögonskuggor och puder marknadsfördes direkt mot ålders-
gruppen.74 Bland representanter från vuxenvärlden upplevdes detta som 
problematiskt. I samtida rådgivningsböcker uttrycks en rädsla för att 
sminkningen ska gå fel, te sig överdriven och vulgär. Med hjälp av råd-
givningsböcker som Vi tonåringar (1955), Tolv brev till Tonina (1958) och 
Thorvalls Boken till dig försökte man vägleda unga kvinnor med goda 
råd. I Brytningstid: En bok om ungdom och samlevnad (1959) beskrivs ett 
bråk mellan mor och dotter om längden på dotterns kjol som en vanlig 
generationskonflikt.75 De utseenderelaterade motiven används många 
gånger för att parodiera de kvinnor, vilkas konsumtion, utseende och 
klädsel inte lever upp till normen. De etablerar gränserna för det tillåtna. 
I Vi tonåringar står det att ”meningen med makeup är […] att skapa en 
illusion av naturlighet, inte att ge en uppvisning i ofrivillig komik”.76 

Sem ogillar den skönhetsbehandling hon genomgår på Salongen 
framför allt eftersom det nya utseendet hindrar henne i hennes arbete för 
”hur skulle hon kunna sitta och hamra på maskin med dessa underbara 
naglar”. Inte heller vågar hon le då ”hon fruktade att makeupen skulle 
spricka i tusen små nålfina streck”. Sem känner sig obekväm: ”Med en 
känsla av att vara ett kolli av något slag som skulle skuras av, putsas upp 
och målas om i en bättre och trevligare färg hade Sem givit sig i händer-
na på Salongens skickliga fröknar och fruar.” (Krok, 156) Här skildrar 
Krok var gränsen för unga kvinnors förändring av sitt yttre går. När 
Sem fick nya kläder gestaltades det som något enkom positivt, i vilket 
hon deltog aktivt, medan denna upplevelse är högst negativ. Sem kan 
varken arbeta eller skratta med sina nya naglar och makeup. Sminket 
passiviserar henne. 

Ett exempel på en liknande tematik finner vi i Astrid Lindgrens för-
sta Katibok, Kati i Amerika, där berättarjaget besöker New York. I den 
amerikanska metropolen, vida mer än i Stockholm, är utseendet viktigt. 
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Det är värre att vara en grå och tråkig ”grålleflicka” där, än hemma.77 Det 
första Kati beskriver från den amerikanska metropolen är skyltfönstren 
på Fifth Avenue. Dessa, i kombination med alla de vackra kvinnor Kati 
passerar på sin promenad genom staden, får henne att för första gången 
vilja besöka en skönhetssalong. Efter behandlingen, vilken framstår som 
minst sagt våldsam, utbrister Kati: 

Och alla himlar vad jag var vacker! Fast jag kunde förstås inte röra an-
siktet något vidare. Det stramade kring munnen när jag skulle skratta, 
men så pass mycket sorgligt fanns det väl att tänka på så man kunde 
hålla sig allvarsam. (Lindgren 1950, 32) 

Att passa in i en stereotyp kvinnomall går inte ihop med att ha roligt 
eller vara sig själv: ”Och, för all del, jag begrep ju själv att för att ta sig 
igenom det kompakta skalet över mitt ansikte behövde min inre skönhet 
allra minst en konservbrytare…” (Lindgren 1950, 30)

Uppfattningen om skönhetsvård är fylld av moraliska implikationer i 
flickboken.78 Såväl tonårsflickornas kvinnoblivande som deras urbanitet 
är en fråga om konsumtion, men det är samtidigt av största vikt vad 
som konsumeras. Att bli kvinna på ”rätt” sätt är en balansakt. Andræ 
beskriver hur ”den artificiella flickan” blev utsatt för mycket kritik i 
tidens ungdomslitteratur, en roll vilken hon övertagit från storstaden 
själv.79 Detta sätt att resonera genomsyrar även samhället i stort. Om det 
under 1800-talet var karaktären man intresserade sig för så blev under 
1900- talet personligheten av större vikt. Om man tidigare värdesatte 
människor för deras arbete, pliktkänsla, heder och moral gör man det 
senare för deras stil, smak och förmåga att konsumera rätt.80 Ungdomar 
framträder efter andra världskriget som en konsumentgrupp med speci-
fika behov. Rädslan för att unga kvinnor ska hamna snett och råka illa 
ut är nära knuten till deras utseende.81 I Krok och Lindgrens flickböcker 
fördöms det artificiella, allt som är för överdrivet, för konstgjort. 

I Sandwall-Bergströms trilogi är gestaltningen av ungdomars stil 
långt mer problematiserad än i de andra behandlade verken. Det finns 
tre typer av unga kvinnor i Aldrig en lugn stund hos Oskarssons och Allt 
händer hos Oskarssons, representerade av Sigvards syster Birgit, väninnor-
na Rose och Lilian samt av Majken själv. Dessa tre kvinnotyper är därtill 
rumsligt situerade. Birgit kommer från lilla Vaskerum i Småland, Rose 
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och Lilian rör sig hemtamt i Stockholms innerstad och Majken är på 
väg in i det framväxande folkhemmet. Hon har växt upp i ett  eftersatt 
förorts område och flyttar i trilogins sista del åter utanför tullarna.  Birgit 
klär sig gammaldags och beskrivs som klumpig. Roses och Lilians klädsel 
är å sin sida överdrivet utstuderad. De beskrivs som fåfänga och falska. 
De byter också hårfärg under berättelsens gång. Särskilt Lilian fram-
står som urtypen för en bedagad ung stockholmska, hemmahörande i 
nattlivsvärlden. Hon har först ”svart hårburr”, senare kopparrött, och 
nagellack i samma färg som rödvin. När de går ut på restaurang ”skrat-
tade allesammans utom Lilian, som bara satt och rökte och tittade under 
halvslutna ögonlock” (Sandwall-Bergström 1953, 29). Majken befinner 
sig någonstans på mitten av skalan. Hon får dåligt samvete när hon är 
för fin eller spenderat för mycket pengar på sig själv. Majkens måttfullhet 
utgör verkets och kanske också det svenska folkhemmets ideal. 

Läppstiftet

Det var inte ovanligt att man i samtida barnavårdsutredningar upp-
märksammade och tolkade tonårsflickors makeup.82 I Allan Svantessons 
debattbok Ungdomens fiende nummer ett: Den offentliga moderna dansen 
(1941) beskrivs en typisk besökare på en danslokal i Stockholm: 

En liten flicka […] är nästan vit i ansiktet, inte av blekhet men av 
puder. Ögonbrynen äro korpsvarta och läpparna karmin. Hon ”gick” 
kring lokalen så tätt tryckt till sin kavaljer som möjligt är. Hennes 
ögon voro halvslutna. Munnen litet öppen. Cigaretten hade hon hela 
tiden i handen och tog då och då ett bloss.83 

Hon liknar onekligen Lilian. Det Svantesson beskriver är en typ av de-
kadent och klart urban tonåring, till vars skara flickbokens hjältinnor 
absolut inte bör sälla sig. ”Dåligt sällskap”, konstaterar Majken om Lilian 
och hennes gäng (Sandwall-Bergström 1953, 187).

Just läppstiftet är laddat. Traditionellt sett har framför allt röda 
läppar förknippats med sexualitet och frigjordhet. Marknadsföring av 
läppstift riktade till ungdomar kom därför i konflikt med en stark opi-
nion som ansåg att unga kvinnor skulle se naturliga ut. Detta ledde till 
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att inställningen till läppsminket i litteratur för unga kvinnor länge var 
ambivalent. Det var viktigt att följa munnens linjer och färgen skulle 
helst vara så nära den naturliga som möjligt. Framemot 1950-talet änd-
ras detta. Läppstiftet blir då en av de viktigaste, ja i vissa fall den enda 
nödvändiga, kosmetiska produkten för unga kvinnor.84 

I mina exempel utgör läppstiftet en symbol för feminin urbanitet, 
såväl av vardagligt som mer provocerande slag. Efter att ha besökt skön-
hetssalonger tvättar såväl Kati som Sem av sig det mesta av sminket 
efteråt. Men de behåller läppstiftet: För ”det måste man faktiskt när man 
bor här i Stockholm, annars är man hopplöst bakom” (Krok, 163). Ett fak-
tum som bekräftas även i andra flickböcker. I Eva Berlins skildring av en 
flicka som flyttar till Stockholm för att bli modetecknerska, Nu börjar 
livet, Lena (1957), appliceras läppstiftet redan på tåget och det med ”en 
min som hon försökte göra världsvan”: 

Men tåget skakade, så läppstiftet for i väg ovanför munnen. Man 
måste tydligen ha övning. Och hon hade bara målat läpparna en gång 
förut, i morse när tåget kört ut från Söderhamn.85 

Genusvetaren Beverly Skeggs presenterar i sin undersökning Formations 
of Class and Gender: Becoming Respectable (1997) en tes om vita arbe-
tarklasskvinnors identitetskonstruktion. Hon menar att dessa kvinnor 
framför allt strävar efter att vara respektabla. Att vara hel, ren och or-
dentlig är en medelklassmarkör. Arbetarklassens kvinnor ser sig själva 
genom medelklassens ögon och skäms över sin oförmåga att leva upp 
till normen.86 Med stöd i Skeggs hävdar Kristin Järvstad att Majken, på 
grund av sin fåfänga och nöjeslystnad, positioneras som en representant 
för ”den icke-respektabla unga kvinnan, som inte heller mödar sig om 
respektabilitet”.87 Jag menar att Majken snarare framstår som en högst 
respektabel ung människa, särskilt vid en jämförelse med Rose och Lili-
an. Hon ser vid upprepade tillfällen på sig själv med andras ögon. Hon 
skäms över fattigdomen i hemmet, över fläckar på kläderna och ouppfos-
trade småsyskon. Trots att Majken dras till ytliga nöjen är hon gestaltad 
som en i grunden ordentlig person. Detta blir tydligt i en skildring av 
just läppstiftets funktion. 

Sandwall-Bergström använder sig av samma tema som Berlin i Nu 
börjar livet, Lena. Birgit och Majken möter Lilian på danssalongen Mia-
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mi någonstans i närheten av T-centralen. Lilian är där tillsammans med 
en grupp ungdomar, vilka direkt börjar göra narr av Birgit: ”Vaskerum, 
Vaskerum” upprepar en ”yngling med friserad lugg” så att alla skrattar. 
Lilian själv står och speglar sig och motivet konnoterar denna gång en-
bart fåfänga. Hon vägrar svara på Majkens och Birgits frågor och går 
sin väg: 

Kvar på spegelhyllan stod henne läppstift, och den blonde med luggen 
som tycktes mest upprymd av dem, tog det med sig för att ge det åt 
henne, men i ett plötsligt infall stannade han framför Birgit, lyfte upp 
hennes buckliga hattbrätte och försökte i en hastig rörelse färga över 
hennes bleka mun.

– Hör nu, lilla lantbrudis, sa han, får vi lov att demonstrera dagens 
mod… (Sandwall-Bergström 1953, 186)

Längre hinner han inte innan Majken rycker till sig läppstiftet och 
”ursinnigt” ritar honom i ansiktet. Läppstiftet som i mina tidigare ex-
empel användes som en symbol för urbanitet är här förvandlat till ett 
vapen. Det omvandlas till sinnebilden för en negativt framställd fixering 
vid ytan. När Birgit efteråt tackar för hjälpen säger hon att Majken är 
”en riktig människa” (Sandwall-Bergström 1953, 187). Majken gestaltas 
 genomgående som en riktig flicka, som hederlig och respektabel.

Konfektionsavdelningen

Utöver skönhetsavdelningen förknippas även varuhusets konfektions-
avdelning med en snabb omvandling av jaget. Med hjälp av kläder kan 
det yttre lätt transformeras. Parallellt med att kläder blir allt billiga-
re att producera framställs de i större utsträckning som förmedlare av 
personlighet och historia.88 I Kroks roman blir Sem i och med flytten 
till Stockholm och arbetet på varuhuset allt mer medveten om vilken 
berättelse hon förmedlar. I Sandwall-Bergströms trilogi innehar Majken 
redan denna förmåga. Den framställs som en urban egenskap. Den re-
flexiva process som Sem genomgår då hon anländer till Stockholm har 
Majken vuxit upp med. Hon har hela sitt liv speglat sig i Stockholms 
butiksfönster och de bilder av femininitet de presenterar. Majken har 
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även lärt sig läsa av andra. Likt flanören behärskar hon stadsrummet. 
Hon kan avkoda dess folkmassor. Arbetet på Centrala varuhuset har 
ytterligare förstärkt dessa egenskaper. I den andra delen av trilogin, Allt 
händer hos Oskarssons, har Majken avancerat till expedit på varuhusets 
klädavdelning. Den osäkerhet hon tidigare känt inför människor från 
andra socialgrupper har i och med det nya arbetet minskat. 

Strax efter sin befordran träffar Majken Sigvard – kallad Peck-
an på grund av att hans ögonfransar är svarta och långa precis som 
på skådespelaren Gregory Peck. Sigvard är vid det första mötet ele-
gant i en löst hängande kostym och blå polotröja. Själv har Majken 
på sig en ny ljusblå dräkt och en smultronfärgad hatt, en tidsenlig 
klädsel då babyfärger som ljusblått, ljusgult och rosa var utmärkande 
för 1950- talets nya tonårsmode.89 Majkens möte med Sigvard förflyttar 
henne för andra gången till en helt ny värld, milslångt från familjens 
trånga förortslägenhet. Tillsammans åker de till en restaurang som pryds 
av en stor ”lysande neonskylt i form av ett stjärnskott”. Majken känner 
att hon inte är fin nog. Precis som i beskrivningarna av Majkens första 
arbetsdagar på varuhuset är restaurangen fylld av rörelse, ljud och ljus. 
Det lyser, gnistrar, blänker, sorlar, klirrar och ”en doft av fest kom sve-
pande förbi” (Sandwall-Bergström 1953, 27). Efter ett par timmar lämnar 
Sigvard Majken, som måste hem och ska upp och arbeta nästa morgon. 
Själv åker han vidare ut i natten: 

Det verkade fantastiskt, tyckte Majken, att mitt i natten fara i väg 
på nya nöjen, att inte behöva ta hänsyn till mörker och sovtid och 
de regler som vanligt folk har för sina liv! […] Det måste vara något 
särskilt med sådana ungdomar som hon träffat ikväll, inte bara det 
att de naturligtvis hörde hemma i helt andra miljöer […]. Det var nog 
det att man rörde sig ute, som gjorde att man blev van och säker och 
ledig. (Sandwall-Bergström 1953, 30f)

Sigvard och hans vänner representerar en typ av ungdomskultur där 
generationsskillnaden har skärpts. De har inte sina föräldrars generation 
som ideal, varken vad gäller stil eller framtid. De vill inte bli en del av 
folkhemmets vardag, av att arbeta på dagen och sova på natten. De fram-
står som helt friställda från hemmet, skolan och arbetsplatsen. De rum 
de istället hör till är restaurangerna, nattklubbarna, danspalatsen – och 
så bilarna förstås. 
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Den rosa blusen

En dag kommer Sigvard upp till Majkens avdelning på varuhuset. Innan 
Majken hinner känna igen honom uppfattar hon att han bär ”skräd-
darsytt, helsidenslips och orlonskjorta”, eftersom tiden som expedit har 
gett henne ”branschkännedom”. Hon kan ”bedöma kläder i ett enda 
ögonsvep”.90 

Här ska det emellertid visa sig att 1950-talet utjämnande av klassklyf-
torna samtidigt gjort det svårare att bedöma människor. Sigvards elegans 
har inget med hans bakgrund att göra, han kommer från en by på landet 
och hans familj är jordbrukare. Den har heller inget med hans arbete 
att göra, Sigvard har inte gjort någon regelrätt karriär i Stockholm utan 
är kriminell. Skildringen utgör en varning för den makt som kläderna 
innehar i ett samhälle där stor vikt fästs vid yta och stil. 

Exakt hur Sigvards bedrägeri går till får läsaren snart veta. Sigvard 
frågar efter en ”söt blus åt en söt flicka” och Majken tar fram den dyraste 
rosa sidenblusen de har, i tron att den är avsedd för Sigvards väninna 
Lilian (Sandwall-Bergström 1953, 47). Det visar sig dock att Sigvard köpt 
blusen med Majken i åtanke, och trots att mamma Oskarsson väntar 
”med maten därhemma, onsdagens bruna bönor och fläsk sen tisdagen”, 
åker de unga tu direkt till restaurang ”Guldporten” (Sandwall-Berg-
ström 1953, 50f).

Precis som varuhuset är restaurangen en urban plats rik på såväl verk-
liga som symboliska speglar: ”Majken satte på sig den nya rosa blusen 
i toalettrummet innan hon gick in och de många speglarna gjorde sitt 
bästa att tala om hur klädsam den var och dämpa hennes ramp feber.” 
(Sandwall-Bergström 1953, 51) Också de andra restaurangbesökarna be-
kräftar Majken: 

Det fanns en spegel mittemot dem och hon satt och såg sin bild i den 
mot bakgrunden av blommor och duktyg och välklädda människor. 
Hon bröt inte alls av, hon passade redan precis in i ramen, och om 
man tittade på henne så var det för att alla tyckte att det var något 
särskilt med henne. (Sandwall-Bergström 1953, 52)

Att passa in i ramen framstår som en fråga om utseende. Precis som 
Sigvard avancerar Majken socialt genom sitt yttre. Sandwall-Bergström 
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gestaltar ett samtida Stockholm där klassbakgrund inte bestämmer den 
unga individens möjligheter. Klassresan framstår som relativt enkel. En 
rosa sidenblus är nästintill allt Majken behöver för att passera som medel-
klass.91 Sigvard säger till henne att ”av dig skulle man kunna göra något 
mycket fint” (Sandwall-Bergström 1953, 51). Han uppmuntrar henne att 
försöka som mannekäng eller fotomodell och tipsar om en ”hållnings-
skola” för flickor. Men Majken behöver ingen hjälp. Den rosa sidenblu-
sen, som gör att Majken smälter in på restaurang Guldporten, har hon 
till exempel själv valt ut. Hon hade kunnat köpa den för sin egen lön. 

Det finns ännu en stor skillnad i vad som utgör målet för förändring-
en av utseendet i de behandlade verken. I alla nämnda exempel från tiden 
före 1950 strävar konsumtionen mot ett borgerligt vuxenideal.  Ullabella 
gjordes om av sin moster för att bli en prydnad för det borgerliga hem-
met. När Christin gör om sig för att passa in i reklambranschen är hen-
nes mål visserligen inte knutet till hemmet men hon vill fortfarande se ut 
som en dam, om än en dam i karriären. Detsamma gäller för Sem som 
görs om för att smälta in i Stockholm och den marknadsföringsvärld som 
hennes mycket äldre faster redan är en del av. Men när Majken klär om 
sig har ungdomen fått sina egna ideal. Under 1950-talet blev orden ”tan-
tigt” och ”damigt” synonymer med ett utbrett missnöje med det rådande 
klädutbudet för tonåringar. För att tillfredsställa den nya kundkretsens 
behov satsade man till exempel på NK stort på mode för unga kvinnor.92 
Thorvall skriver 1959: 

Tonårsmodet, som sådant, är idag cirka tio år gammalt, och det kom 
den gången från Amerika. – Parismodet är för damer. […] I varje 
veckotidning kan man läsa klädråd och skönhetsråd till tonåringar-
na. Större delen av den svenska konfektionen riktar sig till den unga 
publiken.93

Tonåringen har fått sitt egna mode och damen är inte längre en bärare 
av kvinnokultur. Smink och kläder har blivit en tydlig generationsskill-
nadsmarkör.

I början av Aldrig en lugn stund hos Oskarssons möts mor och dotter 
i trapphuset. Majken är på väg ut och Hulda är på väg hem. De möts i 
översta trappan. Majken har ”sin brokiga chiffonscarf knuten om hakan. 
Klänningen med den moderna linjen hängde en bra bit under kappan, 
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som var av äldre datum”. När Majken får syn på sin mor, hennes trötta 
kropp och slitna kläder, fylls hon av blandade känslor av ilska, medli-
dande och skuld: 

– Du kunde åtminstone tänka på att byta skor, när du ska visa dej ute, 
ropade hon och tårarna trillade över de flammande kinderna, springa 
ut på gatan så där i farsans gamla schabbor… folk skrattar ju åt dej… 
och åt oss allihop… det gör dom…” (Sandwall-Bergström 1952, 37f)

Hulda frågar inte efter vart Majken är på väg, det syns på kläderna att 
hon ska långt bort från barndomsmiljön, att hon redan i viss utsträck-
ning lämnat den. Majken uppdaterar och förbättrar sitt yttre så fort den 
nya lönen på varuhuset gör det möjligt. Till exempel köper hon sig de 
snäckformade örhängena från skyltfönstret, vilka hon tidigare stått och 
trånat efter, då familjen hade glömt hennes födelsedag. De ”kostade sju 
och femtio” (Sandwall-Bergström 1952, 28). 

När hon sedan avancerat till expedit på varuhusets klädavdelning har 
hon också fått råd att ändra sitt yttre: ”Hon var nöjd med dräktens snitt, 
den satt hårt i midjan och den uppslitsade kjolen var snäv och gjorde hen-
ne smalare och längre än hon egentligen var.” (Sandwall-Bergström 1953, 
14) Blott ett år tidigare utgjordes hennes ”bästa klänning” av en egen-
händigt färgad och omsydd ”gammal morgonrock, kvarglömd hemma 
av någon äldre syster” (Sandwall-Bergström 1952, 34). Nu, med den nya 
dräkten, känner sig Majken i föräldrahemmet istället ”för elegant för sitt 
sammanhang, som om hon tagit för mycket för egen del och avstått för 
litet åt de andra” (Sandwall-Bergström 1953, 15). Smycken och kläder för-
vandlar Majken och utgör ett första steg mot ett nytt, mer glamoröst liv.

I samma del av trilogin upptäcker Majken att Rose har bytt identitet 
och numera driver en skönhetsskola under namnet ”Yvonnes Parisiska 
Hållningsskola”. Majken beger sig efter ett tips från Sigvard till sko-
lan för att ”lägga en tum till sin personlighet”. En ”lång slank elegant 
uppen barelse med ett platinablont hår svept i grekisk ögla i nacken och 
små lustiga sneda glasögon med pärlemorbågar”, ”blekt syrenblå inne-
dräkt” och silverfärgade naglar (Sandwall-Bergström 1953, 109) öppnar 
dörren och Majken upptäcker strax att den blonda kvinnan är hennes 
gamla väninna Rose, som alltså bytt både namn, hårfärg och klädstil. 
Anne-Marie Alfvén-Eriksson beskriver Rose som en person helt utan 
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ansvarskänsla.94 Redan när Majken först flyttar ihop med väninnan i 
Aldrig en lugn stund hos Oskarssons ges en föraning om det falska i Roses 
karaktär: ”Huset där Rose och Elly bodde såg riktigt stiligt ut utanpå. 
Men när man kom in i trappan, var där avskavt och slitet och ganska 
trångt.” (Sandwall-Bergström 1952, 99) På samma sätt är det eleganta i 
Roses uppenbarelse enbart en fråga om yta. Hon är en bedragare och 
hennes transformation har inget med mognad att göra. 

Trots att Rose utmålas som kriminell och osympatisk är hennes håll-
ningsskola ett exempel på de möjligheter som Stockholms arbetarung-
domar hade i Sandwall-Bergströms 1950-tal. Rose har aldrig varit i Paris. 
Hennes klassöverskridande är enbart en fråga om stil. Förmågan att kon-
sumera rätt är en del i den unga kvinnans mognadsprocess. Majken blir 
expedit och väljer själv ut den blus som sedan får markera en förändring 
av hennes subjektsposition och Sem får efter sin transformation skriva en 
reklamartikel för Geves skönhetssalong. Att vara expedit på varu husets 
konfektionsavdelning eller reklamare på dess reklamavdelning är två 
sätt att ta kontroll över andras uttryck och utseende: kläder, smink och 
så vidare. De behandlade verken illustrerar en tydlig vilja att uppfostra 
unga kvinnliga protagonister, och därmed även deras läsare, i hur de som 
konsumenter bör forma sitt och i sin yrkesroll andras yttre.

Varuhuskulturen är intimt förbunden med det svenska folkhemmets 
utveckling, inte bara på grund av att kvinnor som Majken blev själv-
försörjande utan också för att de förmedlade smak och stil åt folket. 
De billigare varuhusen gav många människor deras första verkliga möte 
med det moderna Sverige.95 Vid en tillbakablick konstateras att Majken 
lämnat det slitna trapphuset bakom sig och det med hjälp av arbetet 
på och lönen från varuhuset. Arbetsplatsen är en ny tröskelkronotop, 
en essentiell del av Majkens och Sems bildningsresa och frigörelse från 
föräldragenerationen. 





4.

1950-talets 
urbana raggarkultur

Mannen i bilen satte sökarljuset rätt mot Majken, det strök från hen-
nes ansikte ned mot hennes ben. Där dröjde det flera sekunder. 

– Det skulle ju varit synd på så rara ärter om det hänt nåt, sa han 
med ett lätt skratt, ett par såna ben går inte många omkring på. Har 
fröken lust att stiga in och åka? (Sandwall-Bergström 1953, 24) 

Mannen i bilen är alltså Sigvard och det är han som blir Majkens för-
sta kärlek i andra delen av Sandwall-Bergströms trilogi Allt händer hos 
Oskarssons. Bilen är dyr och förmodligen stulen, dess säten är klädda 
i rött läder och den kör nästan på Majken en vårkväll när hon är ute 
och flanerar. I sista stund lyckas han ”kasta bilen åt sidan och undvika 
en olycka” (Sandwall-Bergström 1953, 24). Motivet med det oväntade 
mötet på gatan tar sig tack vare det faktum att mannen är bilburen ett 
nytt uttryck. Bilen fungerar som en narrativ motor. Det är på grund av 
den som det oväntade mötet sker och det är dess sökarljus – istället för 
Sigvards blick – som fästs på Majken.1 Den är intrigskapande och ger 
uttryck för sexuell spänning. 

Scenen med mannen i bilen och kvinnan på gatan är mer än någon 
annan en bild för 1950-talets Stockholm och dess ungdomar. Ett av de 
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fenomen som rönt stor uppmärksamhet i såväl vetenskapliga som popu-
lärkulturella berättelser om tidens generationsuppror är motorkulturen 
och alla de teman och gestalter som hör till den: kriminalitet och sexua-
litet, raggare, kravallpojkar och deras flickor.2 Dessa utgör exempel på 
den kategori rebelliska ungdomar, vilka till skillnad från det föregående 
kapitlets förvärvsarbetande konsumenter placerades vid sidan av och 
utan för vuxensamhället.3 Majken och Sem är två exempel på den första 
gruppen medan Sigvard och 1950-talets alla andra kriminella pojkar, 
tillsammans med flickor som Rose och Lilian, hör till den andra. 

Motorfordonen är i Allt händer hos Oskarssons det fenomen som får de 
två grupperna att mötas. De symboliserar den modernitet, makt och gla-
mour, vilken båda ungdomsgrupperna längtade efter. Under 1950 -talet 
kom ungdomsrelaterade fenomen och problem allt oftare att länkas till 
den nya motorkulturen. Bilar och motorcyklar ansågs locka till stöl-
der, sexuella utsvävningar och vagabonderande. De förknippades med 
brottslig verksamhet, berusning och missbruk. Hans Swärd talar i sin 
avhandling om 1900-talets ungdomsproblem och barnavårdsreformato-
rer om utvecklandet av en ”raggardiskurs” inom svensk massmedia och 
politik.4 

Föreliggande kapitel behandlar spår av denna diskurs i Sandwall-Berg-
ströms trilogi, Harry Kullmans Den svarta fläcken (1949), Disa Netter-
ström-Jonssons Inga och livet (1951) och Anna Lisa Lundkvists Du och 
jag (1957). Jag kommer att undersöka bil- och motorcykelmotiv utifrån 
mannen i bilens respektive kvinnan på gatans perspektiv. Inledningsvis 
kommer jag att undersöka skildringen av de bakomliggande orsakerna 
till varför unga män som Sigvard hemfaller åt kriminalitet, och avslut-
ningsvis behandlas tre ungdomslitterära presentationer av en lösning på 
problematiken, Gustav Lindwalls Pojkarna i Gamla stan (1944), Sven 
Wernströms Flickan från landet (1954) samt Sonja Bergs Ulla griper in.

I verken används raggarmotivet för att på ett mer explicit sätt behand-
la frågor som kriminalitet, sexualitet och generationsuppror. Med rag-
garmotiv syftar jag på den av Sandwall-Bergström beskrivna situationen 
samt de förutsättningar som skapat den: trångboddheten som tvingade 
ut ungdomarna på gatorna, längtan efter den spänning och skönhet som 
fordonen tillfredsställde. Raggarkulturen var tydligt klasskodad och be-
stod av arbetarungdomar. Under 1950-talet började svensk dagspress att 
rapportera om raggare, skinnknuttar och spättor.5 Raggare kallades så 



1950-talets urbana r aggarkultur  119

för att de raggade upp unga kvinnor i sina bilar. Spätta var ett annat ord 
för de unga kvinnor som umgicks med raggarna och knuttarna. De är 
eventuellt döpta efter en plattfiskliknande förlängning av avgasröret på 
vissa motorcyklar och bilar, vilken var vanlig på 1950-talet.6 Idag förknip-
pas subkulturen med landsbygdens folkparker och rondeller men tidiga-
re var den långt mer urban. Kungsgatan i Stockholm har benämnts som 
startplatsen för den svenska raggarrörelsen. Den var under kvällarna på 
1950- och det tidiga 1960-talet fylld av bilar och ungdomar.7 Uppmärk-
sammade vuxenlitterära verk om raggar- och/eller ligistungdomar, som 
Per Anders Fogelströms Ligister (1949), Birgitta Stenbergs Chans (1961) 
och Lars Görlings 491 (1962), utspelar sig i huvudstaden. 

Raggarkulturen relaterades under decennierna efter andra världskri-
get till andra urbana ungdomsproblem som gatukravaller och hemlös-
het. Den kom att bli en symbol för allt som ansågs vara fel i det moderna 
samhället. I massmedia, ungdomspsykologi och sociologi, i rapporter 
och debattinlägg förknippades den med kriminalitet, osedlighet, våld 
och missbruk.8 Så även i Alf Spångbergs dokumentära debattbok Rag-
gare (1962). Spångberg skriver: ”När jag kallat denna lilla studie Raggare, 
så är det därför att jag velat skildra en grupp ungdomar som på senare år 
erbjudit en ganska slående illustration till det problematiska samhälls-
läget och till de svårigheter som möter just ungdom.”9 

Fenomenet har emellertid sina rötter i amerikansk populärkultur. 
Efter andra världskrigets slut influerades man starkt av den allmänna 
oron över ungdomens förfall. En mängd filmer på temat ungdom på 
glid i storstadsmiljö producerades i såväl USA som i Sverige. De unga 
filmstjärnorna Marlon Brando och James Dean figurerade i filmer som 
The Wild One (1953) och Rebel Without a Cause. Filmens manliga hjältar 
ägnade sig åt slagsmål, fylla och bilstölder, kvinnorna blev förledda el-
ler lät sig förföras. På den östra sidan om Atlanten filmatiserades bland 
annat Fogelströms roman Ligister under titeln Medan staden sover (1950) 
samt Görlings 491, vilken i Vilgot Sjömans filmatisering 1964 väckte stor 
uppståndelse för sina explicita sexscener. Vuxna institutioner – såsom 
poliser, socialassistenter, lärare och föräldrar – bildade i filmens värld 
en pol mot vilken man riktade sitt förakt och hat. Bilar, motorcyklar, 
nya möjligheter till arbete, studier och resor, placerade frigörelsen från 
föräldragenerationen i centrum av narrativen.10 

I rådgivningsboken Brytningstid: En bok om ungdom och samlevnad 
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(1959), skriven av de då kända sexualupplysarna och radioprogram-
ledarna Lis Asklund och Torsten Wickbom, nämns ”fartdåren” som en 
typiskt omogen tonårstyp: ”Fartdåren lever också ut aggressioner och be-
svikelser genom att trampa gaspedalen i botten och upplever kanske för 
tillfället en falsk känsla av att trycket lättar.” 11 Han framstår som farlig 
både för sig själv och andra, inte minst för jämnåriga kvinnor. En inter-
vjuad präst i Spångbergs bok kallar de bilar fyllda av ungdomar, vilka ef-
ter andra världskriget fyllde Stockholms gator, för ”rullande bordeller”.12

Som fenomen angår motorfordonen såväl unga män som kvinnor 
och till skillnad från varuhus- och konsumtionsmotivet återfinns bi-
larna, motorcyklarna och raggartyperna i såväl flick- som pojkböcker, 
om än med varierande perspektiv. Den miljö och de gestalter som Sand-
wall-Bergström beskriver i citatet ovan kom att bli en tacksam utgångs-
punkt för en mer samtida och problemorienterad ungdomslitteratur. 
Sigvard med sina stulna bilar fyller i andra delen av Sandwall-Bergströms 
trilogi samma funktion som varuhuset. Raggarens eller knuttens, många 
gånger stulna, bil eller motorcykel är en ny typ av tröskelkronotop, vil-
ken ändrar ungdomarnas relation till det offentliga rummet samtidigt 
som den skänker dem nya möjligheter att synas och bli sedda. 

Kravallpojken

Men jag vill inte åka fast – jag vill inte förhöras och undersökas och 
granskas och stämplas – med en svart fläck.13 

Förstaupplagan av Harry Kullmans Den svarta fläcken slutar med att en 
av romanens fyra tonåringar, Daniel, bestämmer sig för att försöka ar-
beta sig till ett bättre liv genom att mönstra på en båt. Tillsammans med 
sin syster Barbro, vännerna Figge och Stöten har Daniel gjort inbrott i 
en butik. Han ser inga möjligheter mer i Stockholm. Han vill inte ”upp-
fostras på anstalt eller få villkorligt”, inte ”kontrolleras och analyseras 
och insorteras i socialkillarnas fack”, inte stämplas med en svart fläck 
(Kullman 1949, 158). Han lyckas fly. 

Att Daniel kommer undan blev hårt kritiserat av den samtida kriti-
ken och vissa bibliotek ville inte låna ut Den svarta fläcken till ungdomar 
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på grund av det kontroversiella slutet.14 Till den andra upplagan av ver-
ket, vilken gavs ut 1963, skrev Kullman om det sista kapitlet.15 Kullman 
arbetar med flera äldre urbana motiv, vilka han sedan modifierar för 
att bättre passa tidens unga. Hans huvudpersoner bor på Södermalm 
och är arbetarklass. Likt de flesta ungdomar i arbetarskildringar har 
de full tillgång till gatans värld. Båda syskonen arbetar eller har arbetat 
som springpojke respektive flicka. Södermalm har varit på samma gång 
arbetsplats och vardagsrum för dem och spelar en viktig roll i deras mog-
nadsprocess, så långt liknar de Wallanders pojkar i De fyra. Kullman gör 
emellertid den kriminella till huvudperson istället för biroll. Berättelsen 
söker skapa förståelse för brottslingens motiv. 

Den svarta fläcken har även kallats för ”den första socialrealistiska 
ungdomsboken”.16 Kullman skildrar hur syskonen Barbro och Daniel 
tillsammans med sina vänner Stöten och Figge stjäl bilar, bryter sig in 
i en villa och slutligen i en affär. De autentiska miljöerna och det an-
gelägna ämnet har framställts som verkets största kvaliteter. ”Den tar 
upp ett så brännbart ämne som ungdomsbrottslighet och gestaltar en 
storstadsmiljö på ett för ungdomslitteraturen nytt, autentiskt sätt”, skri-
ver Vivi Edström i Ungdomsboken (1984).17 Kullman tilldelades också 
ett hedersomnämnande i Rabén & Sjögrens pristävling om årets bästa 
ungdomsbok för romanen. Motivationen löd som följer: 

Tävlingsnämnden har velat utmärka detta bidrag, som är en initierad 
och spännande skildring av stockholmsungdom i den vanskliga över-
gångsåldern mellan folkskolan och förvärvsarbetet. Författaren har 
på ett kunnigt och trovärdigt sätt belyst ett viktigt socialt problem.

På baksidan av originalupplagan står juryns utlåtande citerat samt yt-
terligare några ord om hur ärligt Kullman behandlar ”problemet om en 
rotlös storstadsungdom, som genom diverse eskapader försöker ge sin 
torftiga tillvaro lite innehåll”.18 

Publiceringen av romanen ledde till en livlig debatt.19 Birger Hedén 
beskriver i sin avhandling om Kullman hur recensenter, bibliotekarier, 
lärare och andra vuxna läsare precis som vid Nick Carterdebatten ett 
halvt sekel tidigare, oroades för att ungdomarna skulle låta sig inspireras 
av Kullmans gestaltning av unga kriminella. Huvudpersonen Daniel 
straffas ju inte för sina kriminella handlingar utan går fri. Dock får den 
grövsta brottslingen i dramat, Stöten, sitt straff. 



Skånegatan 68: Påskkravaller på Södermalm 1948
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Ungdomsbrottslighet

Kullman skrev många ungdomsböcker och en stor del av dem skildrar 
arbetarklassungdomars vardag på Södermalm i Stockholm. De flesta är 
emellertid retrospektiva och återger framför allt 1930-talets Stockholm. 
Att samtidsromanen Den svarta fläcken blev till har med en serie verk-
liga händelser i Stockholm att göra. Under påsken 1948 utbröt kraval-
ler på Götgatan på Södermalm. Senare samma höst var det nya bråk i 
Berzelii park i centrala Stockholm. ”Rasande folkhop välter polisbil” 
och ”Ligistupplopp på Stureplan”, löd rubrikerna.20 Barnpsykiatern och 
professorn i socialmedicin Gustav Jonsson, som drev barnbyn Skå på 
Färingsö för missanpassade och kriminella ungdomar, skrev en artikel 
om kravallerna 1951: ”Det intresse kravallerna väckt kan man ta som till-
fällig utlösning för en spänning som vi alla känner inom oss. Vi bär alla 
en ligist inom oss och vi vill lufta honom ibland, åtminstone i fantasin 
eller från trottoarkanten.”21 

Jonsson beskriver senare, i arbetet Det sociala arvet (1969), såväl verk-
lighetens ligist som massmedias och den samtida debattens bild av ho-
nom. Kravallpojkar och andra vanartiga ungdomar var under 1950- talet 
ett vanligt tema i pressen och gängbildning diskuterades livligt av lä-
kare, psykologer, präster och ungdomsledare. Rädslan var inte ogrun-
dad. Parallellt med att levnadsstandarden steg ökade den kända ung-
domsbrottsligheten kraftigt under 1950-talet i Sveriges större städer. Det 
går att se en liknande utveckling över hela Europa. Två orsaker lyftes 
fram: trångboddheten och stadsmiljöns alla frestelser. I den allmänna 
debatten framställdes även den stora inflyttningen från landsbygden 
till Stockholm som en grundläggande anledning. Man talade även om 
”välståndskriminalitet”. Jonsson beskriver hur det ökade välståndet i 
efter krigstidens Sverige ansågs ge ungdomar högre anspråk. Hemmens 
auktoritet försvagades när frestelserna ute i det offentliga rummet blev 
allt fler. Ägodelar med högt statusvärde, som bilar och motorcyklar, var 
dessutom vanligare och därför lättare att stjäla än tidigare.22 

Kullman har i en intervju i månadstidningen Vi (1970) beskrivit hur 
händelserna på Götgatan 1948 inspirerade honom till att skriva Den svar-
ta fläcken. Här är det den urbana miljöns bristande förmåga att sysselsät-
ta arbetarungdom som utgör problemets kärna: 
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Det var påsk. Allting var stängt. Då fanns inte ungdomsgårdar, inte 
TV. Ingenting. Söderungdomarna strövade omkring på gatorna, tra-
kasserade kanske några bilister, hade tråkigt. […] Någon kallade på 
polis. Och ”söderkravallerna” var ett faktum. […] Det var dagens 
verklighet jag ville skildra. Den hårda sociala verkligheten på Söder 
som jag kände så väl till.23 

Den syn på ungdomskriminalitet som Kullman ger uttryck för och Jons-
son beskriver är inte ny.24 Retoriken kring kravallernas bakomliggande 
orsaker känns igen från tidigare beskrivningar av ligapojkar. Samma 
förklaringsmodell användes i det tidiga 1900-talets debatt och inom 
ramarna för 1896 års ligapojkskommitté. I utredningen Om ungdoms-
kriminalitetens orsaker från 1915 skriver David Lund att det i regel inte 
är ”saknaden av det allra nödvändigaste för livets uppehälle, som leder 
en person till brott”. Då utpekades arbetarklassens hemförhållanden, 
trångboddhet och bristande moral i kombination med storstadens alla 
frestelser som de underliggande skälen till kriminalitet bland unga.25 

I ligapojkskommitténs efterföljd diskuterades sedan ungdomsproble-
met inom organisationer, i tidningar, i kommunala församlingar och 
ända upp i riksdagen. Bland annat tillsattes en ny ungdomsvårdskom-
mitté 1939, där bland andra tidigare nämnda Jonsson var med, för att 
granska ungas levnadsförhållanden och fritidsliv. Bostadsbristen till-
sammans med för slappa och fria uppfostringsmetoder ansågs återigen 
ligga till grund för problemet. Värt att ta i beaktande är att utredning-
en inleddes innan en faktisk ökning av ungdomsbrottsligheten kunde 
skönjas.26 Debatten är med andra ord ett exempel på vad Stanley Cohen 
kallat för moralisk panik.27 Oron överensstämde inte med verkligheten 
utan verkade snarare ingå i en allmän och historiskt oföränderlig diskurs 
kring storstadsungdomar. Rädslan för ungdomens förfall användes för 
politiska syften, vilka hade mer med utbyggandet av folkhemmet än med 
ungdomar att göra.28 
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Trångboddheten

Kullman behandlar samma ämne och orsakerna bakom ungdomsbrotts-
ligheten i Den svarta fläcken är de samma som i den allmänna debatten: 
trångboddhet, bristande moral i hemmet och ett offentligt rum fyllt 
av frestelser. I romanens första kapitel har Daniel förlorat jobbet som 
”springschas” (springpojke) på grund av en stöld av några tior och sitter 
sysslolös i familjens lägenhet: ”– en liten enrummare på nedre botten 
över gården på Krukmakargatan – en lägenhet som var för liten för 
familjen redan för femton år sedan…” (Kullman 1949, 8). Daniel har 
tråkigt:

Daniel suckade, sträckte på sina långa ben och fick syn på en bord-
tennisboll vid värmeelementet. Han plockade upp den och började 
knäppa den mot väggen. Den lätta bollen studsade mot väggen – mot 
bordet – och fångades upp av hans hand. Om och om igen upprepades 
den monotona bollningen. (Kullman 1949, 5)

Daniels lek med bordtennisbollen tecknar en bild av de inskränkning-
ar som den överfyllda hemmiljön, ”möblerad som ett skyltfönster för 
en möbelaffär” (Kullman 1949, 9), förlänar sina hyresgäster. Känslan av 
begränsning och fångenskap förstärks av bollens monotona rörelse. Det 
är för trångt för Daniels långa ben, för trångt för bordtennis. ”Låt bli 
och sitt och bolla!”, skriker Daniels mor som blir irriterad av ”det regel-
bundna dunk-dunket” (Kullman 1949, 6), samt av det faktum att hennes 
make är ute och spelar bort lönen. Varken hon eller fadern har förmått 
uppfostra sina barn. Kullman beskriver Södermalms offentliga rum som 
viktigare för syskonens uppfostran än både hem och skola. Barbro och 
Daniel har ”lärt sig en hel del av sådant som inte står i skolböcker under 
sina uppväxtår som huvudsakligen tillbringats i den skyddande Tanto-
lunden, uppe på höjderna vid Högalidskyrkan och nere bland vedstap-
larna på Söder Mälarstrand” (Kullman 1949, 8). Lärdomarna är till viss 
del negativa. Liknande beskrivningar av Söderungdomars uppväxtvill-
kor återfinns tidigare i exempelvis Norlanders Anderssonskans Kalle och 
Wallanders De fyra. I den förstnämnda är trångboddheten en källa till 
komik, Kalle leker med möblerna och busar med grannarna, i den andra 
innehar hemmet en mycket marginell position. 
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Kullman däremot använder familjens lägenhet som utgångspunkt 
för de konflikter vilka utgör intrigens själva kärna.29 När Daniel bråkar 
med sin far sker det med det stora matbordet som en sköld emellan dem: 

Fadern snurrade runt bordet efter honom, men Daniel var snabbare 
och höll hela tiden bordet mellan sig och fadern. Plötsligt stannade 
fadern och tog tag i bordskanten för att skjuta in bordet mot skåpet 
och klämma fast Daniel mellan de två möblerna. (Kullman 1949, 11) 

Hemmet är bokstavligt talat skildrat som kvävande, Daniel kläms fast 
mellan dess möbler. Hemmets brister tvingar ut honom på gatan. Ibland, 
när bråken hemma går för långt, sover han och systern Barbro på några 
gamla ”resårmadrasser” uppe på vännen Figges vind: ”Vinden var kall 
och mörk och tyst och genompyrd av damm och damm och damm. 
Den såg inte särskilt inbjudande ut, men de tre ungdomarna fann en viss 
tjusning i att ’äga’ hela vinden […].” (Kullman 1949, 29) 

Den samtida kritiken mot tidens urbana boendemiljöer gällde inte 
enbart socialt utsatta familjer som Daniels, utan storstadens boendefor-
mer i stort. I bostadsvaneundersökningen Familjen som växte ur sitt hem 
beskriver Brita Åkerman ett grundläggande problem med Stockholms 
hemmiljöer: 

I denna fridsamma, ordentliga, noggrant inhägnade och avgränsade 
miljö, blir barnen klämda. De får det för trångt. De kommer till en 
värld, där stora stadiga möbler står orubbliga på sina platser och står 
kvar på samma platser under hela deras uppväxt. […] Och vi måste 
ge familjerna bostäder som inte pressar samman dem.30 

Åkerman syftar på medelklassens hemmiljöer och uppfostringsmetoder. 
Detta får Kullmans skildring att framstå som en extremvariant av vad 
man såg som ett grundläggande problem med staden som uppväxtmiljö. 
I Den svarta fläcken blir metaforen om de klämda barnen verklighet. 
Hemmet är dessutom inte bara trångt och fyllt av tunga möbler, föräld-
rarna bråkar, spelar bort lönen, dricker. Utifrån Kullmans perspektiv 
framstår det snarast som provocerande att klaga över mer välsituerade 
familjers ”klämda” barn. 
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Porträttet i sommarvillan

Barbro, Daniel, Stöten och Figge blir också provocerade när de för första 
gången vistas i en fridsam, ordentlig och noggrant inhägnad bostad. 
Tonåringarna har stulit en bil, men kraschat en bit utanför Stockholms 
innerstad. Där har de sedan brutit sig in i en sommarvilla, tillhörande 
”direktören för en grossistfirma i kolonialbranschen” (Kullman 1949, 
78). Huset är fyllt av fina möbler och prydnadssaker och med ens grips 
de fyra ungdomarna av en ”våldsam lust att förstöra och rasera”: ”De 
njöt på förhand av ägarens vrede och ursinne när han kom och fann allt 
förstört – de njöt av att kunna förstöra, krossa i hemlighet, utan risk för 
att bli upptäckta.” (Kullman 1949, 83) 

I essäsamlingen Spiken i pianot: Uppfostringsdebatt och socialvård 
1930–1980 (1983) beskriver Gustav Jonsson hur ungdomarna från barn-
byn Skå ägnade sig åt snarlika aktiviteter som Kullmans unga. Inbrott 
i tomma sommarstugor var mycket vanliga och ofta var det främst in-
redningen som förstördes. Jonsson skildrar en samtida barnpsykologiskt 
orienterad socialdebatt, vilken i stort framställde ungdomarna på unge-
fär samma sätt som Kullman gör: de handlar på ren instinkt, utan en 
tanke på konsekvenserna.31 

I Den svarta fläcken uppstår raseriet vid konfrontationen med det situ-
erade överflöd som andra har. Klasskillnad gestaltas dels i form av ting: 
bilar, villor eller ett eget ombonat rum, dels geografiskt med Södermalm 
som tillhörande arbetarklassen. Tillvägagångssättet är vanligt men till 
skillnad från i mina tidigare exempel utgår Kullman från arbetarung-
domarnas version av Stockholm och låter den vara sig själv nog. Det sker 
aldrig något möte mellan Södermalmsungdomarna och människor från 
andra socialgrupper. Den enda jämförelsepunkten uppstår i och med 
tonåringarnas kriminella handlingar: när de stjäl dyra bilar samt bryter 
sig in i villan. 

Barbro vänder sig till en början emot våldet, men när hon kommer 
upp till villans flickrum grips även hon av en stark lust att förstöra: 

Ett plötsligt hat vällde upp inom Barbro. Hat mot den okända flickan 
som hade eget rum. […] Reste – njöt – levde ett bekymmerslöst, luxu-
öst och ombonat liv! Inga bilfärder i stulna vagnar för henne! 

Åh, ditt lilla fina våp! Vad vet du om fattigdom och slapp moral? 
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Vad vet du om brådmogna uppväxtår bland Södermälarstrands ved-
staplar? (Kullman 1949, 85) 

Den okända flickans liv ställs i skarp kontrast till Barbros. Hon får njuta 
av alla de möjligheter till resor och upplevelser som gavs Västeuropas 
medelklassbefolkning efter andra världskrigets slut. Hennes föräldrar 
äger de bilar som Barbros vänner drömmer om och stjäl. Hon har till 
och med ett eget rum i sommarvillan, till skillnad från Barbro som vissa 
nätter helt saknar hem. 

Det är emellertid ett porträttfoto av den okända flickan som orsakar 
Barbros vredesutbrott. De känslor som flickrummet river upp i Barbro 
resulterar i ett spegelmotiv mycket olikt de jag tidigare beskrivit: 

Barbro såg svagt sin egen bild i porträttets glas. Ett brett ansikte, höga 
kindknotor, dunkla, mörka ögon, en bred generös mun – nu med bit-
tert sammanpressade läppar. Ett helt annat ansikte än det glada, lyck-
liga runda ansikte som porträttet visade av flickan. (Kullman 1949, 85) 

Barbro passar bokstavligen inte in i ramen. Hennes utseende skiljer sig 
från idealet. Hon har den breda, generösa munnen gemensamt med L. M. 
Montgomerys Anne på Grönkulla, Astrid Lindgrens Pippi Långstrump 
och Ester Blenda Nordströms rackarunge Ann-Mari. Denna spegelscen 
konfirmerar enbart skillnad, inte kvinnlighet eller mognad. Speglingen 
i den andra ger ingen bekräftelse. Däremot leder den till kännedom om 
den egna ofullkomligheten. Men i Barbros insikt finns inget av lantbons 
vilja till snabb anpassning. Hon slår sönder porträttet, river fotografiet 
av den ”fina flickan […] i tusen småbitar” (Kullman 1949, 85). Sedan 
går hon loss på en byrås innehåll som bland annat består av ”fina kläder 
– vilken baddräkt, vilken kvalitet” (Kullman 1949, 86). Inte heller Sand-
wall-Bergströms Majken hade till en början råd med några fina kläder 
men avsaknaden gestaltades enbart som skam och motivation, som en 
anledning att sy om gamla plagg, byta till ett mer välbetalt arbete och 
göra allt för att lämna sin klassbakgrund. Betecknande är att Barbro inte 
stjäl någonting från den andra flickan. I henne finns ingen strävan efter 
ägande och det som medelklassflickan har, endast ilska.
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Snatta på Epa

Kullman använder sig även av varuhusmiljön för att åskådliggöra de fyra 
ungdomarnas fattigdom. Tidigare samma vecka har Barbro gått inne på 
varuhuset Epa och trånat efter billiga strumpor. Epa var en varuhuskedja 
med lägre priser och enklare kvalitet än exempelvis NK. Ur det perspek-
tivet var lågpriskedjan en del av folkhemstanken. Alla skulle ha råd att 
uppdatera hem och garderob.32 Det har dock inte riktigt alla. Barbro har 
inte råd med något och besöket slutar med att Stöten stjäl block, pennor 
och suddgummin åt henne med motiveringen: ”Epa – dom har miljoner 
– för dom spelar det ingen roll” (Kullman 1949, 46). 

Enligt Cecilia Fredriksson var att ”klara av att stjäla något på Epa 
[…] detsamma som att lyckas med en svår bedrift”.33 Kullman traderar 
äldre borgerliga 1930-talstankar om att varuhusen lockar till stöld genom 
att visa upp sina varor men kritiserar samtidigt det samtida klassamhäl-
let.34 Barbro tänker att det Stöten säger är sant och tar emot stöldgodset. 
Handlingen är ett slags maktövertagande eller ett uttryck för ett uppror 
mot en kommersialiserad stadsmiljö utan plats för arbetartonåringar. 

Det finns en parallell mellan denna gestaltning och den hos Martha 
Sandwall-Bergström. Stöten resonerar på samma sätt som Rose när hon 
utan samvetsbetänkligheter ockuperar en tom lägenhet eller när hon 
byter identitet. Därtill hyser också Rose ett hat mot tunga möbler, det 
är därför hon slänger ut möblemanget i Per-Abels lägenhet och köper 
nytt. I både Sandwall-Bergström och Kullmans skildringar är ett äldre 
svenskt hem, med sina klumpiga och/eller värdefulla möbler, något som 
tonåringarna på olika sätt flyr ifrån och gör uppror mot. Det finns ing-
en trygghet bakom Barbro och Daniels fönster: ”[Daniel] stängde tyst 
tamburdörren efter sig. När han kom ut på gården hörde han genom de 
stängda fönstren föräldrarnas höga röster, skrik och svordomar.” (Kull-
man 1949, 13) Avsaknaden av stabila hemmiljöer driver tonåringarna ut 
på gatan, till våldshandlingar, till kriminalitet och frestelser.
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Gatans konung 

Vid Stureplan klungades folk som vanligt på de smala refugerna. En 
del trängdes för att pressa sig upp på vagnarna till Djurgården, andra 
trampade runt tidningskiosken i nervös väntan och andra åter – mest 
unga män – stod lutade mot skyddsräckena eller hängde kring soffor-
na och väntade på att något skulle hända – vad som helst, bara det var 
något, ett gräl, ett slagsmål, en kollision… […] Bilarna stannade otå-
ligt då någon fotgängare var djärv nog att våga sig över gatan mellan 
de gula strecken utan att låta gatans konung först passera. (Kullman 
1949, 52)

Redan tidigt i Den svarta fläcken kontrasterar Kullman arbetarklassung-
domarnas vardag mot olika symboler för modernitet, makt och fart. 
Trottoarens människor och Birger Jarlsgatans bilar skildras som varan-
dras motpoler. Flanörgestalten är inte längre gatans kung. Stockholm 
har blivit motoriserat och gatans villkor förändrats. Ju vanligare bilen 
blev desto större blev skillnaden i hur bekvämt och stilfullt människor 
kunde ta sig fram. I citatet ovan får fotgängarna klungas, trängas, pressa 
sig upp, trampa runt, hänga, vänta och – om de är djärva nog – skynda 
sig över gatan. Det är både besvärligt och tråkigt att befinna sig på trotto-
aren. Stämningen är laddad med undertryckt våld, illustrerat av de unga 
männens väntan på något, ett gräl, ett slagsmål, en kollision. 

Stockholms offentliga rum förändrades radikalt under perioden kring 
andra världskriget. Många unga arbetarklassmän arbetade fortfarande 
som cykelbud men konkurrensen om utrymmet på gatorna hade hårdnat. 
Efter andra världskriget motoriserades Sverige och stadskärnorna anpas-
sades efter bilismen. Äldre grusvägar asfalterades, man breddade och 
rätade ut, byggde nya broar och planerade motor vägar, vilket i sin tur 
ledde till att avstånden krympte. Faktum är att Sverige var det biltätaste 
landet i Europa när 1950-talet tog sin början samtidigt som antalet mo-
torcyklar ökade stadigt.35 För många, inte minst för Stockholms arbe-
tarklassungdomar var bilen eller motorcykeln dock blott en dröm och 
en provokation. 

Att använda bilar eller motorcyklar för att gestalta ett modernitets-
motiv är ett utbrett grepp. Trots att motorcykelkulturen i praktiken varit 
dominerad av män finns det många exempel på kvinnor som kör inom 
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film och litteratur. Redan Ullabella i Stiernstedts 1920-talsflickbok lärde 
sig köra motorcykel som en del i avståndstagandet från ett begränsande 
borgerligt kvinnoliv. Samma motiv återkommer i författaren Ester Blen-
da Nordströms flickbokstrilogi om Ann-Mari samt i Lisa Eurén-Berners 
flickboksserie om ”fröken Sprakfåle”, i delen Susanne i Vällingby (1953).36 

På 1950- och 60-talet kom framför allt motorcykeln att i allt stör-
re utsträckning bli en del av en subkultur. Istället för modernitet blev 
den synonym med frihet och flykt undan ett konventionellt samhälles 
normer. Dennis Hoppers film Easy Rider (1969) och dess skildring av 
två mäns resa genom USA på varsin Harley Davidsson är ett välkänt 
exempel, ett annat är Jack Cardiffs The Girl on a Motorcycle (1968), med 
Marianne Faithfull i huvudrollen, där huvudpersonen flyr sin äkta man 
på en Norton. Att hon kör själv signalerar uppror mot konventionen. 
Motorcykelns maskulina kodning används för att porträttera kvinnlig 
emancipation.

Också bilen är traditionellt sett maskulint kodad. Redan i F. T. Ma-
rinettis futuristiska manifest från 1909 riktas manligt begär mot bilar 
 istället för kvinnor i formuleringar som den om en automobil ”vackrare 
än Nike från Samothrake”.37 Bilen fungerade som en förlängning av 
såväl manligt begär som manliga blickar.38 Detta hindrar emellertid inte 
bilen från att vara ett vanligt inslag även i flickböcker. Marika Andræ 
visar att bilar förekommer i de flesta svenska flickböcker utgivna mellan 
1922 och 1943 i B. Wahlströms serie. Hon tar upp Annika lär känna livet 
(1936) av Sigrid Adams-Klingberg, som ett exempel på att bilen snabbt 
blir till en del av vardagen för flickbokens unga. I Adams-Klingbergs 
verk har till exempel en ung man utan särskilda inkomster en bil utan 
att det väcker någon uppmärksamhet och i Barnen på Böljenäs (1922) av 
Kerstin Wenström tycker de unga protagonisterna att bilåkning är lika 
roligt och spännande ”som att vara på biograf”.39 Liknelsen är talande. 
När det är en vuxen som kör och fordonet inte är stulet, har bilen på 
sätt och vis samma egenskaper som biografen, ett rent nöje. I ungdoms-
litteratur om medelklassungdomar blev helt enkelt bilen ett nytt rum 
bland andra.



k apitel 4132 

Billånet

I en ungdomsbok om arbetarklass däremot synliggör bilen kategorierna 
klass- och ålder. Daniel i Den svarta fläcken är 17 år. Han är äldre än 
många av pojkarna i tjuvpojksböckerna men ändå för ung för att köra bil. 
Han har heller inte råd. Berättaren fortsätter: ”Gatans konung – ja, san-
nerligen om inte nästan varenda bil såg majestätisk ut i majmörkret med 
blänkande stötfångare och strömlinjeformade karosserier som blixtran-
de reflekterade gatans otaliga ljuspunkter.” (Kullman 1949, 53) Fordo-
nen är en källa till spänning såväl som en ögats och kroppens njutning. 
Samtidigt som de är stängda för de flesta av de ungdomar som klungas 
på Stureplan. Kullman beskriver bil efter bil som rör sig i området: ”där 
gled en aristokratisk Packard”, ”en blåskimrande Chrysler rusade”, ”en 
rödlackerad Studebaker” och så slutligen kommer en svart Buick, en 
”rymlig, sju-sitsig bil i moderat strömlinjeform” (Kullman 1949, 53). Det 
visar sig att Daniel, Stöten och Figge befinner sig i den sistnämnda bilen. 
De har ”lånat” den. 

I samtida massmedia menade man att den ökande motorismen lock-
ade ungdomar till kriminella handlingar och till så kallade billån.40 I 
polisernas egen tidning Polistidningen (1947) beskrivs den billåneepidemi 
som bröt ut i Stockholm hösten 1947:

Den billåneepidemi, som brutit ut med våldsam kraft i höst, är ett 
hot mot ansträngningarna att höja trafikkulturen. Billånen leda till 
”vrålåkning” och sluta ofta med olyckor. Anmärkningsvärt är att bil-
tjuvarna som regel äro ungdomar, ibland 13–14-åriga pojkar och – 
flickor!41 

I Kullmans version är det Stöten, den av ungdomarna som tar initiativen 
till alla brott, som kör: ”Att köra bil var för honom en intensiv njutning, 
det gav honom en känsla av makt, oberoende, frihet.” (Kullman 1949, 
43) Lefebvre har beskrivit akten att köra bil som ett makt övertagande. 
Framför allt på grund av att bilen ”är en statussymbol” som ”lovar sin 
ägare komfort, kraft, auktoritet och snabbhet”. Den är starkt identitets-
skapande.42 Den förvandlar den arbetslöse arbetarpojken till en raggare, 
en biltjuv, en James Dean eller Marlon Brando. I den stulna Buicken 
känner sig Stöten för första gången i kontroll över omvärlden. När han 
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accelererar och kör ”förbi en Årstabuss, som hade stannat för att plocka 
in några passagerare vid en hållplats” (Kullman 1949, 63) framhäver 
Kullman skillnaden mellan att åka bil och buss. Bilen kan förändra 
stadens makthierarkier.

Också som rum är bilen mångfacetterad. Den uppmanar till privatliv 
och intimitet samtidigt som den emanciperar och förmedlar känslor av 
frihet. Den kommunicerar både våra begär och våra rädslor. Lefebvre 
skriver att bilen förutom ”det rent praktiska användandet, konsumeras 
[…] som ett tecken, en symbol, bilen är magisk och en inbyggare från 
drömmarnas land”. Framför allt så förändrar bilen individens relation 
till gaturummet.43 Det går att se på bilens inre som ett ”rörligt revir”, ett 
privat område som bilföraren hela tiden för med sig.44 

Vagnen, dragen av hästar och styrd av en namnlös kusk, har ofta 
fungerat som en tillflyktsort i äldre skönlitterära stadsskildringar. Man 
har kunnat fly gatans överflöd av intryck och betrakta människorna i 
lugn och ro genom droskans fönster. Bilen däremot har kommit att spela 
en helt annan roll i litteraturen. De oväntade möten på gatan, som är en 
sådan essentiell del av flanörlitteraturen, sker oftast i form av en krock. 
Bilkörande skildras nästan alltid från förarens eller de i körningen en-
gagerade medpassagerarnas perspektiv och inte från en isolerad position 
långt från kusken.45 Detta säger något om fordonets klasskodning. Det 
är inte längre förbehållet arbetarklassen att styra färden genom staden, 
alla vill sitta bakom ratten. Till skillnad från droskans tömmar symbol-
iserar ratten makt. 

Alla dessa egenskaper gör bilen till ett unikt skönlitterärt rum, vilket 
framkallar en viss typ av motiv. Lieven Ameel beskriver i sin avhandling 
om finska stadsskildringar 1920-talets impressionistiska gestaltningar av 
snabba bilfärder genom storstadsnatten. Han menar att bilen framställs 
som ett på samma gång privat som publikt rum, vilket konnoterar trans-
gression, sensualitet och sexualitet. I flera narrativ symboliserar bilen en 
ny och modern relation mellan man och kvinna.46 

I Den svarta fläcken representerar bilen också något annat. För Stö-
ten, Barbro, Daniel och Figge utgör den dels en tröskelkronotop, dels 
en temporär autonom zon. Den står fortfarande för allt det som Ameel 
beskriver men åldern på föraren tillsammans med det faktum att den är 
stulen förändrar villkoren. Ameel menar att den nattliga bilturen under 
första halvan av 1900-talet övertar boulevardpromenadens funktion i 
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finsk skönlitteratur och förvandlas till en borgerlig helgritual.47 Kull-
mans version av motivet skiljer sig på alla punkter från de av Ameel 
beskrivna. Stöten har stulit sig till farten, det nya perspektivet på staden 
och möjligheterna till flört, även om han faktiskt har körkort, i alla fall 
enligt egen utsago (Kullman 1949, 47). Skillnaden i hur bilmotivet an-
vänds beror på målgrupp. Den svarta fläcken är en skildring av ungdomar 
skriven för ungdomar. Dessa kan inte konsumera bilen på samma sätt 
som de vuxna ägarna. Särskilt inte om de står utan tillgångar. 

Däremot är skildringen av bilens magi sig lik. Det är den som gör 
den så stöldbegärlig. När Barbro kliver in i den stulna bilen skildras det 
som en rörelse in i en frizon: 

Bilen med de fyra ungdomarna gled framåt. Barbro sjönk behagligt 
ner på baksätets mjuka dynor och tyckte sig förflyttad till en annan 
värld, mjuk, skön, lyxig – och helt avskild från den obekväma yttre 
världen. (Kullman 1949, 55) 

Skillnaden mot beskrivningen av Barbros och Daniels föräldrahem är 
stor. Trots att bilen utan tvekan är mindre till ytan beskrivs den som 
rymligare än hemmet. Baksätets mjuka dynor står i djup kontrast till 
den kantiga och hårda resåren på madrassen på Figges vindsförråd där 
Barbro tillbringat föregående natt. Bilen är därtill, vid sidan av vinden, 
den enda privata plats ungdomarna har att tillgå. Ur den synvinkeln 
tillfredsställer den två behov, vilka framstår som grundläggande för stor-
stadsungdomar: avskildhet och bekräftelse. Den är på samma gång ett 
avskilt rum och något som väcker uppmärksamhet så att ungdomarna 
både syns och ser. Därtill är bilen ett rum i rörelse, vilket speglar deras 
position i livet. 

Kraschen

Den känsla av att vara privat som bilen skänker innefattar dock ing-
en trygghet, särskilt inte med ungdomar involverade. Till skillnad från 
andra semiprivata rum är bilen förknippad med kraschen och med den 
snabba, unga döden.48 Mycket snart efter att Stöten, Barbro, Daniel och 
Figge satt sig i Buicken förvandlas nöjesåkningen till en livsfarlig bil-
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jakt. De fyra ungdomarna blir jagade av polisen. Jakten går att följa 
genom Stockholm, från Östermalm till Mälarhöjden. Kullman fyller 
texten med utropstecken, vilka bidrar till att förmedla en känsla av upp-
rymdhet och frihet: ”Södergatan! / Full fräs! Rena autostradan! Gasen 
i botten, oh boy!” (Kullman 1949, 63) Polisen hamnar långt efter och 
stämningen i bilen lättar allteftersom ungdomarna drar ifrån dem: ”Den 
höga farten och den breda, öppna gatan gav dem en känsla av trygghet.” 
(Kullman 1949, 64) Bilens egenskaper skrivs över på omgivningen och 
den förändrar perspektivet på staden: ”Bakom dem drunknade stadens 
enskildheter i ett virrvarr av ljus och mörker – framför dem växte Johan-
neshovhusen fram.” (Kullman 1949, 64) Hastigheten låter ungdomarna 
triumfera över rummet och tiden.49 På sätt och vis triumferar de även 
över stadens sociala gränser. Från bilfönstret är skillnaden mellan Öster- 
och Södermalm omvandlat till ett enda virrvarr. 

Biljakten slutar emellertid som förväntat: med en krasch. Ungdomar-
na krockar nästan med en långtradare, vilken tillsammans med Buicken 
och en polisbil åker av vägen. Polisbilen börjar brinna. Ungdomarnas 
bil hamnar upp och ner men de klarar sig: ”tillskrynklade, omskakade, 
lite virriga – men helt oskadda” (Kullman 1949, 71). I och med kraschen 
förlorar Buicken sina egenskaper och upphör att vara en gatans konung: 
”I diket bakom dem låg Buicken, så underligt naken och hjälplös med 
de fyra hjulen i luften.” (Kullman 1949, 72) Den makt och kontroll som 
bilen skänkt de fyra ungdomarna framstår som bräcklig när bilen på 
detta sätt förlorar sin aura. Illusionen är bruten. Den kraftfulla maskinen 
avslöjas som det tomma skal den är. 

Likväl finns det något lockande i bilkraschen. Författaren J.C. Bal-
lard kallar det i The Atrocity Exhibition (1970) för: ”Bilolyckans latenta 
sexuella innehåll”.50 Till skillnad från andra katastrofer är det människor 
som orsakar dem och därtill med hjälp av ”den mest kraftfullt annon-
serade kommersiella produkten under 1900-talet, en ikonisk företeelse 
som kombinerar egenskaperna hastighet, kraft, drömmar och frihet”.51 
Den som orsakat och överlevt en bilolycka kan med all rätt känna sig 
mäktig. Det är efter kraschen som Kullmans huvudpersoner gör inbrott 
i sommarvillan. Inbrottet gestaltas delvis som en ”reaktion efter kvällens 
upplevelser”, efter biljakten och olyckan. När de fyra ungdomarna kom-
mer in i huset ”släppte nervspänningen, de blev högljudda, pratsjuka, 
oroliga och rastlösa” (Kullman 1949, 79).
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Förutom att hetsa upp ungdomarna återställer kraschen ordningen. 
Stöten, Barbro, Daniel och Figge får ta sig tillbaka in till stan till fots 
och med tåg. Det hindrar dem emellertid inte från att strax därefter 
stjäla ännu en bil. Denna gång för att göra inbrott i en förortsaffär. Men 
inbrottet misslyckas och ungdomarna tvingas för andra gången att ta 
sig hem utan bil. Återigen skildras Stockholms buss- och spårvagns-
trafikanter som olyckligt lottade: ”Trötta och ledbrutna travade de över 
Liljeholmsbron och fram till Hornsplan, som låg öde och tom i regnet, 
så när som på en huttrande skara trafikanter som trängdes i regnskyd-
dets hörna.” (Kullman 1949, 157f) Senare uppmanar Figge Daniel att 
spotta på ”tians spårvagn” (Kullman 1949, 160). Det gör han inte. Men 
han kommer undan sitt straff och lyckas fly. Betecknande är att medan 
Daniel flyr stiger Barbro och Figge på spårvagnen. ”Två plåtar snälla 
g-g-goa herrn. Till Hornsgatan, fönsterplatser, hihihi…” (Kullman 1949, 
174), stammar Figge när de ska stiga på – plåtar är slang för biljetter. 
Ungdomarna har återbördats till sin ursprungliga position. Det är ett 
på många sätt pessimistiskt slut. Det verkar inte finnas någon laglig väg 
bort från lokaltrafikens trängsel.

Planka på bussen

Också Martha Sandwall-Bergström använder sig av bilen för att för-
ändra de maktstrukturer, vilka vanligtvis präglar stadsrummet. De två 
första delarna av trilogi om barnen Oskarsson är kollektivberättelser, 
där Majkens upplevelser varvas med de andra syskonens. Ett genomgå-
ende motiv i Aldrig en lugn stund hos Oskarssons och Allting händer hos 
Oskarssons är lillebror Sverres problematiska erfarenheter av bilar, vilka 
på olika sätt accentuerar hans marginella position. Sverre är alldeles för 
ung för att köra bil, blott tretton år, och eftersom familjen Oskarsson 
dessutom bor i en förort är relationen till stadens olika färdmedel än mer 
laddad än i Kullmans roman. Sverre är beroende av lokaltrafik, av bus-
sar och spårvagnar, för att lämna hemmet och ta sig in till innerstaden. 
Tillgången till Stockholms varierande kommunikationsnät är emellertid 
beroende av klass och ålder. Sverre skildras som längst ned i Stockholms 
trafikhierarkiska system. Han äger inte ens en cykel. För att ta sig in till 
Stockholms nöjen måste Sverre vara påhittig. Han måste planka:52
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Men annars fanns det ju andra sätt att ta sig in till stan på, massor av 
sätt om man var påhittig… Man kunde be att få åka med bilar, man 
kunde osedd hänga sig bakpå lasten, man kunde åka styckvis med 
dem som hade cyklar, man kunde åka med de bussar där trängseln 
var som störst och där man kunde slinka undan konduktörens upp-
märksamhet. (Sandwall-Bergström 1952, 41) 

Begreppet planka kommer ursprungligen från bruket att hoppa över 
plank eller andra stängsel för att ta sig in någonstans utan att betala före-
skriven avgift.53 När Sverre, tillsammans med grannpojkarna Ingmar 
och Ola, ska på motortävling har han inte heller råd att gå in utan får 
stå utanför och försöka titta in genom stängslet. Han klättrar tillslut upp 
i ett träd för att se (Sandwall-Bergström 1952, 46).

Sverres plankning är ett exempel på hur ungdomar skriver om sta-
den och skapar en egen urban geografi. Som rumslig aktivitet är den 
förbunden med åldersgruppen.54 Det är trettonåriga Sverre som saknar 
pengarna och innehar de fysiska och psykiska förutsättningarna för att 
planka. Storasyskonen Majken och Emil betalar för sig. Sverre gestal-
tas som modig och smidig då han hänger sig bakpå bilar, slinker förbi 
konduktörer och klättrar över staket. Hans plankning kan läsas som en 
subversiv handling och som en protest mot de styrande rumsliga prak-
tikerna. Han rör sig i Stockholms dominerade rum utan att följa en 
av dess viktigaste principer, den att betala för sig. Han tillgodogör sig 
stadsrummet utifrån egna villkor. Likt färden i den stulna bilen upp-
häver plankningen de strukturer, vilka utestänger vissa invånare från 
kollektivtrafiksystem och nöjesvärld. 

I Aldrig en lugn stund hos Oskarssons får bristen på busspengar ödesdigra 
konsekvenser. Efter motortävlingen, på väg hem till fots, ser pojkarna en 
bil där nyckeln sitter i. Sverre och Ola hoppar in och Ingmar kör. De 
blir strax påkomna av bilens ägare, Ingmar grips av panik och kör iväg. 
Biljakten förhöjer spänningen i narrativet och utgör en central del i ro-
manen. Sandwall-Bergström skildrar den först från pojkarnas perspektiv 
och sedan från Majkens. Majken befinner sig på trottoaren när de kör 
förbi och berättar sedan med stor entusiasm om den spännande till-
dragelsen för sin familj (Sandwall-Bergström 1952, 65). Kanske har hon 
precis som ungdomarna på Stureplan, i det inledande citatet från Den 
svarta fläcken, väntat på att något skulle hända, ”ett gräl, ett slagsmål, 
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en kollision” (Kullman 1949, 52). Biljakten beskrivs utförligt och det är 
tydligt att stölden ändrat maktbalansen i stadsrummet. Ingmar, Sverre 
och Ola kör bland annat rätt in i en skara spårvagnspassagerare, snuddar 
vid en annan bil, kör nästan över en poliskonstapel, är nära att krocka 
med en buss och svänger slutligen upp på trottoaren bland åskådare och 
fotgängare (Sandwall-Bergström 1952, 52). Alla de företeelser i stadsrum-
met som pojkarna vanligtvis måste anpassa sig efter tvingas nu väja för 
dem. Sverre är den som normalt sett brukar vänta på bussen, den som 
väjer för bilar och för polisen, den som går på trottoaren. I den stulna 
bilen blir situationen den omvända. 

I såväl Kullmans som Sandwall-Bergströms romaner citeras de fikti-
va löpsedlar som ungdomarnas handlande gett upphov till. När Sverre, 
Ingmar och Ola så småningom blir tagna av polisen ”kom alla husets 
ungar utspringande och ställde sig att titta på dem som om de varit 
främmande och farliga djur – man stod i klungor på behörigt avstånd 
och allas ögon var uppspärrade och skrämda” (Sandwall-Bergström 1952, 
140). Att stjäla en bil förändrar tonåringarnas position i stadsrummet 
på flera nivåer. Det synliggör dem dels på en rent fysisk gatunivå, dels i 
Stockholms offentliga rum och samtal. Brottet bekräftas av tidningen, 
de inblandade blir berömda och bemötta med ökad respekt. Det för dem 
från bakgårdar och förortslägenheter till händelsernas centrum. 

 När Sverre i Allt händer hos Oskarssons för andra gången råkar i dåligt 
sällskap är det återigen på grund av att han saknar tillgång till kollektiv-
trafiken. I brist på pengar måste han ”gå genvägen över fälten mot sta-
den”. På vägen råkar Sverre se några män slänga två stulna motorcyklar 
i sjön (Sandwall-Bergström 1953, 35f). Detta leder i sin tur till att han blir 
involverad i en serie brottsliga aktiviteter, bland annat tillsammans med 
Majkens kärlek Sigvard. 

Rörelsen från hemmet går i Den svarta fläcken och trilogin om Os-
karssons via de stulna bilarna, spänningen och farten. Bilarna skänker 
nya erfarenheter. De för ungdomarna till platser långt från hemmet och 
vidgar deras rörelsemönster. Drömmen om att bygga en bro över Rid-
darfjärden har omvandlats till verkliga resor över klassgränser och andra 
gränser. Trots att även Sandwall-Bergström till en början skildrar bilen 
som en oemotståndlig lockelse, ligger hennes poäng någon annanstans. 
Den utlösande faktorn i båda de fallen då Sverre hamnar i klammeri med 
lagen är bristen på spårvagnspengar. I Allt händer hos Oskarssons finns en 
tydligare kritik mot trafikmaktordningen.
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På bönpallen 

Du måste absolut fara med mig, sa han och vände rätt in mot stan. 
(Sandwall-Bergström 1953, 50)
 

Efter att nästan ha blivit påkörd av Sigvard väljer Majken ändå att kliva 
in i hans bil. Detta blir inledningen på trilogins kärlekshistoria, kring 
vilken handlingen i Allt händer hos Oskarssons kretsar. Romanen inleds 
med att de två ungdomarna möts och slutar med att Sigvard omkom-
mer i en bilolycka. Den avslutande delen, Majken Stolt, född Oskarsson, 
behandlar delvis Majkens sorgearbete efter Sigvards död. 

Anne-Marie Alfvén-Eriksson menar, i sin avhandling om brottsling-
en i barn- och ungdomsboken, att personteckningen av Sigvard är mer 
sammansatt än den av andra brottslingar.55 Han framstår som en projek-
tionsyta för alla de mansmyter vilka är länkade till stadsmiljön. Han är 
gatans opålitlige förförare, ligisten eller brottslingen och bildningsresans 
unge man som flyttar till staden för att söka lyckan. Det är framför allt i 
hans relation till Majken som bilden av Sigvard får ett större djup. Liga- 
eller kravallpojken, raggaren eller brottslingen har en annan funktion i 
berättelser om kärlek. 

När Majken faller för Sigvard och stiger in i bilen behandlar Sand-
wall-Bergström ett för efterkrigstiden högaktuellt ungdomskulturellt 
problemområde. Under perioden efter andra världskriget var man djupt 
oroad över flickorna i bilarna och på motorcyklarnas bakpallar. Oron 
var tidstypisk och helt ny.56 Den ledde slutligen till att riksdagen 1963 
gjorde ett tillägg i barnavårdslagen, vilket gjorde det möjligt för de so-
ciala myndigheterna att tvångsomhänderta unga flickor direkt i bilarna 
och föra bort dem från raggarmiljöerna utan egentlig rättslig prövning.57 

En händelse i Stockholm sommaren 1949 bidrog inledningsvis starkt 
till moralpaniken. Elva unga motorcyklister våldtog en femtonårig flicka 
och i samband med sökandet efter förövarna uppdagades även en mängd 
stölder av motorcyklar. Händelserna väckte stort uppseende i svensk me-
dia under rubriker som ”Motorerotik – nytt socialproblem”, ”Åksugna 
flickor lätt ligabyte” och ”våldtäkt bagatell för motorbitna sexualjäga-
re”.58 Egil Holmsens långfilmsdebut Farlig kurva (1954) bygger delvis på 
denna våldtäkts- och motorcykelstöldhärva.59

Spångberg beskriver i rapportboken Raggare ingående hur unga ton-
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årsflickor i jakt på ”spänning och en smula romantik” följer med i bilar 
där inget är gratis: ”’Skarru hänga me, så måste du pröjsa – i natura”, 
säger en av Spångberg citerad raggare till en tonårsflicka.60 I Disa Net-
terström-Jonssons flickbok Inga och livet låter det så här: ” – Å nej, sa 
Bigge med ett hårt skratt, så lätt släpper jag dej inte, du ska väl betala för 
åkturen.” 61 Bilar och motorcyklar förknippas i såväl ungdomslitteratur 
som i massmedia och allmän debatt med en typ av förförelse där den 
unga kvinnan ofta befinner sig i en offerposition. Det är ingen slump att 
sätena i Sigvards bil är röda. Rött symboliserar kärlek och erotik. 

Birgitta Stenbergs Chans är ett inlägg i debatten. I romanen presen-
terar Stenberg en alternativ och mer nyanserad bild av raggarflickans 
vardag. Romanen skildrar Mari som har rymt från en ungdoms anstalt. 
Hon beskriver orsaken: 

Men sen blev Money förbannad på mej så jag fick inte va med i hanses 
kärra längre och det var då jag lånar mej en kärra själv för att visan att 
jag klarar mej utan han. Och sen torskar jag och det var det.62 

Mari är inget offer. Hon har på eget bevåg stulit bilen och ångrar sig inte. 
1950-talets starka oro har inverkat på det sena 1900-talets etnogra-

fiska subkulturforskning. Fram till 1980-talet ägnade sig forskare som 
Heb dige och Bjurström enbart åt män och mäns kulturer men med 
ett undantag: flickan på bönpallen. Ordet bönpall kommer från slang-
uttrycket ”böna” för ung kvinna, pallen syftar på passagerarsätet på 
motorcyklar. Angela McRobbie var en av de första som anlade ett ge-
nusperspektiv på ungdomskulturer. I artikeln ”En feministisk kritik av 
subkulturforskningen” visar McRobbie att unga kvinnor i studier som 
Hebdiges Subculture: The Meaning of Style inte ges ”mycket mer plats 
än bakpallen på en blåsig motorcykel”.63 Svensk tidig forskning följer 
samma linje. Bjurström nämner enbart flickor en enda gång i sitt arbete 
om ungdoms kultur, Generationsupproret, och då i en bisats: ”raggarna 
kallades så för att de ’raggade’ upp flickor i sina bilar”.64 

Inom ett flickbokssammanhang är emellertid dessa unga kvinnor 
långt ifrån några bisatser. De är huvudpersoner och bönpallen står därför 
i centrum. Att ungdomskultur, som Theander hävdar, skulle ha varit en 
manlig angelägenhet är en fråga om perspektiv.65 Flickbokens kvinnliga 
protagonister har en egen relation till raggarkulturen och motorfordo-
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nen, en relation där de unga männen många gånger objektifieras. Mari 
i Chans kan både köra och laga bilar men Stenberg använder sig av bön-
pallen för att gestalta den känsla av frihet och lycka som Mari känner då 
hon rymt från anstalten:

Sen går det fint och jag får den härliga gamla känslan av att hålla på 
att vinna över nåt. Jag vill skrika högt så jävla glad är jag att va tillbaks 
på en båge igen, i min stad igen.66 

Trots att hon sitter bakpå är känslan av makt och kontroll lika stor. Den 
unge mannen som kör nämns heller aldrig vid namn. Han är skildrad 
som en del av motorcykeln, ett medel med vars hjälp Mari kan uppnå 
det hon saknat på skyddshemmet. I sina försök att ta plats i Stockholms 
offentliga rum hör männen och deras maskiner till de urbana frestelser 
som unga kvinnor drömmer om och söker sig till. Attraktionen är för-
bunden med såväl möjligheter som problem. 

I flickboken har förförarens arena länge utgjorts av stadens offentliga 
rum.67 De män som Anna, Louise och Ullabella i Nybloms och Stiern-
stedts romaner möter i staden gestaltas samtliga som opålitliga. Anna 
och Louise blir till exempel uppvaktade av den obehaglige ”sol och vå-
raren” Jacob Hiller, som enbart visar sig vara ute efter den förstnämndas 
pengar och den sistnämndas dygd, och Ullabella får problem på grund 
av bohemen Emil. 

Att gestalta gatans manliga flanörer som farliga för unga kvinnor är 
ett motiv med lång historia. Exempel på unga kvinnor som förförs åter-
finns i en majoritet av de klassiska stadsskildringarna. Charles Baude-
laire och Honoré de Balzac, Hjalmar Söderberg och August Strindberg 
ger utifrån olika perspektiv exempel på det. Under 1900-talets första 
hälft blir förföraren i allt högre grad motorburen. När protagonisten i 
Elin Wägners Stockholmsskildring Norrtullsligan (1908) längtar efter att 
slippa den kalla och blåsiga promenaden hem önskar hon sig till exempel 
”en bil och en älskare”.68 
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Killen i läderkofta

I och med raggarkulturen blir den bilburna mannen mindre en bild för 
trygghet och mer en för spänning. I bildreportagetidskriften Se skriver 
Rune Moberg 1949 om manliga motorcyklister: 

Killen i läderkofta har blivit de osnutnas manliga ideal. Hans popula-
ritet blir inte mindre därför att han tillhör en kår som idogt decimerar 
sig själv mot telefonstolpar och illa placerade husgavlar. Tvärtom, det 
ska stå en doft av blod och bensin omkring honom för att han ska få 
flickornas ögon att lysa med den rätta glansen.69 

Återigen gestaltas en ungdomstyp vilken står i en konfliktställning till 
den omgivande interiören: han decimerar sig själv mot telefonstolpar 
och husgavlar. 

Samtidigt representerar killen i läderkofta en typ av manlig ideal-
bild. Det går att hitta spår av denna typ i Den svarta fläcken. Stöten 
skildras som en typisk Hollywoodinspirerad antihjälte. Första gången 
Barbro möter honom inom berättelsens ramar står han ”lutad mot en 
huspelare med en cigarettstump fastklistrad i mungipan och en ljus hatt 
med stukad kulle, litet på sned” (Kullman 1949, 31). Det är Stöten som 
kör. Barbro sitter i baksätet och på flera ställen i romanen framgår det 
att Stöten och andra unga män tycker att hon ser bra ut och att hon är 
någon som man gärna imponerar på med en bil. 

Senare samma kväll i den stulna Buicken ges en än mer sensuell bild 
av protagonisten: 

Stötens smala, seniga händer behandlade ratten och växelspaken med 
nästan kärleksfull omsorg, hans breda mun var halvöppen, de grön-
skimrande ögonen glödde och spanade vaksamt genom vindrutan. 
(Kullman 1949, 43)70 

Stöten och hans hantering av växelspaken sexualiseras. Bilen blir till ett 
medel med vars hjälp begäret efter den unge mannen kan åskådliggöras. 
Det åtråvärda hos Barbro beskrivs i uttalanden av textens unga män 
medan Stötens skildras indirekt och i relation till bilen som symbol för 
just begär. 
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Det inbrott som ungdomarna senare gör mot en förortsbutik är också 
relaterat till förförelse. Daniel vill stjäla ”nylonstrumpor” åt en ung kvin-
na, som han är förälskad i. Det i Den svarta fläcken eftertraktade nylonet 
var relativt nytt. Det introducerades på marknaden 1939 i USA men blev 
till en bristvara under andra världskriget.71 I Sverige började strumpor 
av nylon tillverkas 1945 på Malmö strumpfabrik. Begäret efter liknande 
lyxartiklar återkommer i andra verk. I Maj Ulvskogs flickbok Ingen tror 
på Britt (1947), snattar fosterbarnet Britt silkesstrumpor på Tempo och i 
Åsa Torgards En sommar på Smedsgård (1947) ägnar sig huvudpersonen 
åt varuhusstölder.72 

Trapphuserotik

Också i Disa Netterström-Jonssons flickbok Inga och livet utgör attrak-
tionen till bilen och dess förare samt de faror som förknippas med dem, 
huvudtemat. Netterström-Jonsson skrev under 1930-, 40- och 50-talet 
flera flickböcker, bland annat en serie om en ung kvinna vid namn Britt. 
På baksidan av Inga och livet kan man läsa att romanen angår dagens 
ungdom då den ”visar hur lätt det är att falla för falska gudar under den 
period av inre osäkerhet, håglöshet och olust som ofta kännetecknar pu-
berteten”.73 Inga är 16 år. Hon arbetar på kontor, bor fortfarande hemma 
hos sin familj och gestaltas som en allmänt håglös tonåring. Hemmet 
är trångt och fattigt, arbetet tråkigt. Romanen inleds med att Inga står 
och hänger mot staketet vid Vasaparken i Vasastan i norra Stockholm: 

Innerst inne ville Inga inte erkänna att hon vantrivdes med det här 
hängandet om kvällarna. Alla andra hängde där, och hon fick inget 
sällskap om hon inte gjorde det hon också. Och vad skulle man göra 
förresten? (Netterström-Jonsson, 5) 

Nej, det finns inte mycket att göra för en mindre bemedlad sextonåring 
i Stockholm anno 1950. Netterström-Jonsson är mån om att skildra sam-
tidens unga utan allt för mycket omskrivningar. Hon redogör ingående 
för vardagens monotoni: trängseln på spårvagnen, alla gånger Inga går 
genom porten, upp för trappan, in genom dörren, bara för att snart behö-
va gå ner igen, ut genom porten, vänta på spårvagnen och åka till arbetet.
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Det raggarmotiv som finns i romanen förändrar flera av de urba-
na flickboksmotiven som jag tidigare redogjort för. Trapphuset är till 
exempel fortfarande en symbol för Ingas position i livet och i staden. 
Som tonåring befinner hon sig någonstans mellan föräldrahem och det 
offentliga rummets vuxenliv. Men eftersom hon är förälskad i Bigge, en 
tidstypisk kille i läderkofta, blir trapphusmiljön erotiskt laddad. Det som 
tidigare varit outtalat i romaner för unga flickor – beskrivningen av Inga 
och livet på bokens baksida – ingår nu i gestaltningen av mognad. Ton-
åringens sexualitet tar under 1950-talet för första gången plats i glappet 
mellan barndom och vuxenliv eller rent konkret som här i trapphuset. 
Bigges kyssar beskrivs som fordrande och heta. Inga fångas först inte helt 
av hans iver eftersom hon är alltför medveten om sin omgivning: 

Hon kände den unkna trapplukten, doften nerifrån källaren, hon 
lyssnade omedvetet efter ljuden, skramlet från köket en trappa upp 
där någon höll på med disk, ett barn grät någonstans i en lägenhet, 
ja, till och med tassandet av en råtta ute på gården tyckte hon att hon 
hörde. (Netterström-Jonsson, 26)

De ljud som stör Ingas upplevelse hör vardagen till, skramlet från köket 
och det gråtande barnet påminner om familjehem och barndom. 

Att ge sig hän är däremot detsamma som att lämna barndomsmiljön 
bakom sig, att inte längre känna trapplukten, inte höra de välbekan-
ta ljuden. Netterström-Jonsson likställer begär med kontrollförlust och 
gestaltar förlusten med hjälp av rummet. Var gång Inga känner åtrå 
blir hon desorienterad. Känslan berövar henne hennes plats i världen. 
Längtan efter Bigge får Inga att planlöst driva runt på Stockholms gator 
i hopp om att möta honom och en kväll dricker hon ”damlikör” på en 
fest eftersom hon inte vill att Bigge ska tycka att hon är någon barnunge 
(Netterström-Jonsson, 62). Berusningen bidrar ytterligare till en situerad 
kontrollförlust: ”Plötsligt gungade rummet till, golvet liksom flöt undan 
och hon tog förskräckt ett hårt tag i Bigge.” (Netterström-Jonsson, 63) 

Bigge hjälper henne ut från festen och på gatan får han en impuls att 
låna en bil. Precis som Sigvards är dess interiör klädd i rött skinn. Inga 
stiger villigt in och därmed bryter hon med vardagens landskap: ”Ingas 
hela yrsel och illamående hade gått bort, nu kände hon bara en intensiv 
glädje. Det här var livet: spänning, fart, äventyr.” (Netterström-Jonsson 
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65) Kontrasten mot den tidigare monotona, upprepande gestaltningen 
av Ingas vardag är stor. Bilen förändrar allt. Att köra bil är att få en 
utökad kontroll över omgivningen. Aktiviteten gav exempelvis Stöten 
i Den svarta fläcken ”en känsla av makt, oberoende, frihet” (Kullman 
1949, 43).74 Men för Inga, som befinner sig i passagerarsätet, handlar 
bilfärden snarare om att släppa kontrollen. Bilfärden fungerar som en 
initiationsrit. Den är en tröskelkronotop, vilken leder Inga från barndom 
till vuxenliv. Efter bilfärden kysser hon Bigge på ett helt nytt sätt. Hon 
ger sig hän: 

När han kysste henne erfor Inga en alldeles ny känsla. Kvällens alla 
upplevelser hade på en gång gjort henne äldre, mer mogen, mer inten-
siv. Hon hängav sig åt hans smekningar och kyssar på ett sätt som hon 
aldrig gjort förr, hon var inte rädd längre varken för honom eller för 
vad hon kände själv. Nu ville hon inte längre vara barnslig och ”fånig”, 
nu ville hon visa att hon var fullvuxen. (Netterström-Jonsson, 67) 

Bilfärden och de nya erfarenheter den ger ingår i gestaltningen dels av 
Ingas sexuella uppvaknande, dels av hennes allmänna mognadsprocess. 
Desorienteringstemat förstärks av att Inga utestängs från föräldrahem-
met. Därmed blir hon hemlös och tvingas tillbringa en natt i ett vinds-
förråd. Hon driver sedan runt på Stockholms gator i ännu ett dygn, sitter 
på Centralstationen, på kafé, sover några timmar på vinden igen och 
vandrar gata upp och gata ner i timmar. Mognaden har ett pris. 

Motorprinsarna

Anna-Lisa Lundkvist gestaltar i flickboken Du och jag (1957) samma 
konflikt mellan förnuft och känsla genom ett raggarmotiv. De unga 
männen i hennes roman har dock motorcykel istället för bil. I Net-
terström-Jonssons Inga och livet är bilen gestaltad som en farlig plats 
där den unga kvinnan inte längre är i kontroll över sin sexualitet. Hon 
riskerar att gå för långt och göra något som hon sedan ångrar. Eftersom 
bilar bildar ett privat rum är risken en del av motivet. Att istället skildra 
kärlek och sexualitet med hjälp en motorcykelfärd kan vara ett sätt att 
undvika en alltför hotande situation. Så länge tonåringarna befinner sig 
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på motor cykeln framstår det som ett i viss mån tryggare alternativ för 
gestaltningar av fart, spänning och närhet. 

Andra kapitlet i Du och jag heter ”Motorprinsarna” och skildrar hu-
vudpersonerna Anna-Evas och Katjas möte med de motorburna vänner-
na Ocki och Sverre.75 Lundkvist skrev mellan 1945 och 1960 ett tiotal 
böcker för unga. Hon fick, tillsammans med bland andra Astrid Lind-
gren 1945, Svenska Dagbladets litteraturpris för debutboken Vägen till 
kanarieön (1945). Texten på baksidan av Du och jag talar om att det är ”en 
bok om modern storstadsungdom”. På framsidan står två unga kvinnor 
i trenchcoat, den ena med skärp om midjan och i rutiga byxor, den an-
dra med kappan hängande. I bakgrunden skymtar Katarina hissen och 
Skeppsbrons siluett, vilket betyder att flickorna står någonstans uppe 
vid Mosebacke. 

Titeln ”Motorprinsarna” är symptomatisk för den objektifiering av 
unga kriminella, motorburna män, vilken också återfinns hos Kullman, 
Sandwall-Bergström och Netterström-Jonsson. Fordonen gör pojkarna 
på samma gång åtråvärda och farliga. Ocki ”lånar” bilar och hans beve-
kelsegrunder är desamma som Stötens. Till Katja säger han: 

Det är för din skull jag skulle vilja ha bil – en flott kärra med swing-
linjer och med en motor som kunde gå upp i 150 knutar. […] När jag 
såg dig därinne på Taggen förut – när du stod på estraden och alla 
skrek ”miss Redtop”, då tänkte jag att du är den snyggaste flickan i 
stan! Du är skapad för att leva lyxigt, begriper du. (Lundkvist, 89)

Taggen är en lokal där man kan dansa, ”spisa jazz” och ibland lyssna på 
föredrag (Lundkvist, 84). Katja har tidigare gått upp på scenen för att 
önska ett extranummer av kvällens jazzband. Att stå på scen likställs med 
att äga en flott bil, med ”[a]tt hyllas, att synas, att lysa” (Lundkvist, 89).
Precis som smink och kläder används motorcykeln i Lundkvists roman 
för att gestalta ”bra” respektive ”dåliga” flickors egenskaper. Lundkvist 
kontrasterar de två flickornas personlighet och böjelser mot varandra. 
De egenskaper som väcker Katjas begär skrämmer Anna-Eva. Precis 
som i Netterström-Jonssons roman förändras kvinnorna av det nya sät-
tet att röra sig genom Stockholm men i disparata riktningar. Anna-Eva 
är negativt inställd: ”Hon hade alltid tyckt att de var otrevliga bullrande 
tingestar och aldrig i livet drömt om att sitta på en av dem.” (Lundkvist, 
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20) Hennes första färd på bönpallen liknar ett övergrepp. Hon lyfts mot 
sin vilja upp på cykeln: ”Det svindlade för Anna-Evas ögon, hon hade 
velat skrika, protestera, hon var arg och rädd och utom sig.” Efteråt fryser 
hon ”av upphetsning och förödmjukelse och rädsla” (Lundkvist, 22f). 

Katjas reaktion är den motsatta. Hon älskar spänningen, farten och 
närheten:

Under tiden satt Katja bakom sin motorprins och stornjöt av färden. 
Hon följde smidigt med i kurvorna, hon observerade lika snabbt som 
Ocki när en springa i trafiken tillät dem att smita in mellan större 
fordon. Hon storskrattade av hänförelse när hastigheten ökades på de 
bredare stråken vid Strandvägen och på Djurgården. (Lundkvist, 23) 

Katja deltar aktivt i körningen, hon följer med i kurvorna och i trafiken. 
Hennes upplevelse liknar Stenbergs huvudperson Maris. Lundkvist ritar 
ut geografin genom Stockholm och beskriver vägen, som för att ytter-
ligare poängtera att Katja till skillnad från Anna-Eva är i kontroll över 
situationen. Senare ser Anna-Eva hur Ocki och Katja dansar: ”På samma 
sätt som Katja förut ikväll smidigt följt med i motorcykelns kurvor, följde 
hon nu med dansrytmen.” (Lundkvist, 25) Skildringen av Katjas sexuella 
uppvaknande är inte mer explicit än så. 

Den skilda inställningen till motorfordonen leder till att kvinnornas 
vägar skiljs åt. Anna-Eva söker sig bort från gator och nöjesliv till hem-
met och till kyrkan medan Katja rör sig i allt farligare urbana miljöer. 
Bland annat deltar hon i en stöt mot en guldsmedsbutik. Intressant i 
sammanhanget är att Ocki och Katja bestämmer sig för att göra inbrott 
för att komma bort från sin fattiga hemmiljö. De bor grannar i samma 
nedgångna hus på Södermalm. ”Jag blir tokig varje gång jag går in på 
den här stinkande bakgården”, säger Ocki om sitt hem. ”Jag avskyr den 
här bakgården lika mycket som du!”, svarar Katja (Lundkvist, 91f). Bris-
ter i tonåringarnas hemmiljöer skrivs återigen in som en bakomliggande 
orsak till ungdomskriminalitet. 
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En svår men nyttig lärdom

I Du och jag, Inga och livet samt Allt händer hos Oskarssons används for-
donsmotivet för att rädda flickorna från att tillsammans med de motor-
burna männen råka än värre ut: kraschen. Jag har tidigare diskuterat 
förbindelserna mellan bilen och döden. Bilkraschen ingår i en stor del 
av 1950-talets narrativ. Sonja Svensson påpekar att den farliga, krimi-
nella tonåringen ofta oskadliggörs genom en olycka.76 Ocki, Bigge och 
Sigvard omkommer, likt James Dean 1955, i motorcykel- respektive bil-
olyckor. Det finns emellertid inget filmiskt i pojkarnas bortgång. Efter 
Ockis död i Du och jag tänker Katja: ”Och nu var filmromantiken sin 
kos. Livet själv hade blåst bort den och tryckt sin tunga allvarsstämpel 
på lättsinnet.” (Lundkvist, 174)

Inga möts av nyheten om Bigges död när hon hemlös vandrar runt i 
Stockholm. På ett konditori hittar hon en tidning med rubriken ”Fart-
dåre dödad vid olycka”. Hon läser att Bigge på flykt undan polisen kört 
av vägen: ”[…] bilen slog runt och förvandlades till en skrothög och ur 
den drogs en man fram död. Han hade fått huvudet krossat.” (Netter-
ström-Jonsson, 76) 

Olyckan blir en vändpunkt i Ingas liv. ”’Du har fått en svår men 
kanske nyttig lärdom, du har kommit underfund med att spänning och 
äventyr kan vara farligt. Nu får du väl försöka ta fatt i livet och göra nå-
got av det’”(Netterström-Jonsson, 93f), säger en äldre kvinna till henne. 
Inga förstår så småningom att kvinnan har rätt. På så sätt blir inte bara 
bilfärden utan också bilkraschen till en del av hennes utvecklingsprocess. 

Också Majken tvingas dra ”en svår men nyttig lärdom”. Efter Sig-
vards död gifter hon sig med Gunnar Stolt, som är trafikpolis. Hans 
yrke står i en tydlig motsatsställning till Sigvards illegala verksamhet. 
Sigvard omkommer på flykt undan polisen. Polisen är en av de få mas-
kulint kodade storstadsgestalter som inte utgör någon direkt fara för en 
ung kvinna trots att hans identitet är förbunden med gatan och andra 
offentliga miljöer. I Sandwall-Bergströms trilogi nyanseras emellertid 
bilden av yrkesgruppen. Gunnar är våldsam i hemmet och knuffar vid 
ett tillfälle till Majken så hon faller. Äktenskapet är fram till verkets sista 
sidor olyckligt. 

Sorgearbetet efter de unga männens död upptar en markant del av 
narrativet i flickböckerna. Förlustens alla stadier av chock, skuld, ilska, 
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depression, acceptans och nyorientering finns representerade i verken. 
Kraschen gör det möjligt för författarna att diskutera allvarliga frågor 
angående livet och döden, djup sorg och nytt hopp. Motivet ingår i den 
förändring av ungdomslitteraturen som förlagts till efterkrigstiden. Den 
uppmuntrar till gestaltningar av svåra ämnen utifrån ungdomarnas egna 
perspektiv. 

Ungdomsgården

– Det värsta är, hade konstapeln sagt, att pojkarna ingenstans har att 
ta vägen. De vantrivs i sina trånga hem, där fadern ofta är alkoholist. 
Visst finns det dåliga element bland pojkarna, men de flesta är präk-
tiga, och då man vet hurdan man själv var som pojke, så gäller det 
att förstå dem och inte se illvilja eller elakhet i allt vad de företar sig. 
Många s. k. brott kommer på tanklöshetens konto.77 

Citatet ovan är hämtat från Gustav Lindwalls pojkbok Pojkarna i Gamla 
stan (1944). Den är ett exempel till på hur man efter andra världskriget 
gestaltar ungas identitetsskapande som grundat i en generationskonflikt. 
Den problematik som gestaltas är densamma som i den samtida debat-
ten kring storstadsungdomens trångboddhet och kriminalitet, raggare 
och kravallpojkar. Storstadens ungdomsproblem har länge relaterats till 
bristen på lokaler där ungdomar kan umgås och därmed hållas från 
gatan. Kullmans, Sandwall-Bergströms, Netterström-Jonssons och 
Lundkvists protagonister stjäl bilar och hamnar i dåligt sällskap för att 
de bor trångt och för att de saknar någonstans att ta vägen. Lindwall 
presenterar i Pojkarna i Gamla stan en lösning på den i samtiden så om-
debatterade ungdomsproblematiken, vilken kan sägas prägla resterande 
delen av 1900-talet: ungdomsgården. 

Ungdomsgården har framhävts som ett sätt att lösa problem med 
kringdrivande urban arbetarungdom allt sedan seklets början. Redan 
1905 grundade Cecilia Milow, i anslutning till den samtida ligapojks-
debatten, en av Stockholms första pojkklubbar. Den hade till syfte att 
ta hand om pojkar i tonåren som annars skulle hålla till på gatan. På 
invigningen den 25 februari uppmanade hon de unga männen till att 
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känna ”broderskärlek” och hoppas att de ”fläckar och brister som vid-
låta oss kunna vändas i manliga dygder och fasta beslut”.78 I Våra pojkar: 
Kungsholms ungdomsklubbs historia (1927) skriver hon: 

Barn och ungdom […] behöva ordnat arbete under god och kärleks-
full ledning. Allt detta kan ungdomsklubben skänka. Den kan bliva 
hemmens bästa bundsförvant och har ingen ringa uppgift av fylla.79 

Hennes egen klubb, och de andra som bildades i dess efterföljd, kan 
betraktas som föregångare till senare tiders ungdomsgårdar. Natanael 
Beskows och Ebba Paulis kristna Birkagården hemgård i Vasastaden, 
grundad 1912, är ytterligare ett exempel. 

För att minska ungdomars brottslighet och ändra deras nöjesvanor, 
till exempel att gå på dansbanan, började man under 1930- och 40-talet 
starta kommunala ungdomsgårdar över hela Sverige, ofta i samarbete 
med kristna församlingar.80 Mycket av efterkrigstidens ungdomsverk-
samheter var dels, likt Birkagården, bundna till kyrkan, dels till poli-
tiska partier, nykterhets- eller idrottsrörelser. Dylika förbindelser lyftes 
fram som ett problem i samtida debatt. I essäserien ”Ungdomen och 
samhället”, från Svensk skoltidning (1952), skriver till exempel Per Anders 
Fogelström att det knappast är underligt att ”det finns mycken vantro 
och mycken likgiltighet i många föreningar” då ”ungdomar blir t.ex. 
kommunister på sommaren (klubben har ett så bra jazzband) och nyk-
terister på vintern (det är rätt trivsamt i ordenslokalen)”.81 Fogelström 
var själv aktiv ungdomsgårdsledare i Vitabergsklubben på Södermalm.82 

1940 öppnade den första regelrätta ungdomsgården i Stockholm: Ste-
fansgården. Den låg i stadsdelen Sibirien i Vasastan och där kunde man 
”lära sig fotografera, bygga modellflygplan, spela schack eller bordtennis, 
läsa, lyssna på radio eller gå i studiecirklar”.83 När sedan raggarkulturen 
tog över Stockholms gator presenterades raggarföreningar och särskilda 
motorungdomsgårdar som en god preventiv åtgärd av socialvårdsmyn-
digheterna.84

Ungdomsgårdsverksamhet framstår som en lämplig åtgärd även i 
ungdomslitteraturen. Lindwalls pojkbok handlar om en grupp arbetar-
pojkar boende i Gamla stan i Stockholm. Utgångsläget påminner om 
det i Den svarta fläcken med den skillnaden att Lindwalls protagonister 
aldrig hemfaller åt grövre brott som bilstöld. De är också ett par år yngre 
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än Kullmans huvudpersoner. I brist på utrymme i hemmet driver de runt 
på stadens gator, ibland stjäl de pengar för att kunna gå på bio eller kafé. 

Bordtennis

I Den svarta fläcken låter Daniel en boll studsa mot väggen i det trånga 
hemmet. Handlingen understryker hemmets brister, övermöbleringen 
och fattigdomen. En liknande scen utspelar sig i Pojkarna i Gamla stan 
där bordtennis, eller pingpong som det också kallas, används som en 
illustration för bristen på utrymme. När en av huvudpersonerna, Gurra, 
har stulit pengar är det första han gör att åka taxi till ”Jimmys pingpong-
hall” ”Apollo”, nära Ringvägen (Lindwall, 31f). Lindwall beskriver situa-
tionen: ”Men bordtennis kostade pengar. Pingponghallarna hade inte 
bara öppet för att roa pojkarna, utan för att tjäna pengar.” (Lindwall, 31) 

Doktor Hedskog, som talat med konstapeln i det inledande citatet, 
bestämmer sig för att starta en förening för att hjälpa pojkarna bort från 
gatan. Han döper den till ”S. T. U. F., (Sällskapet för tillvaratagandet 
av ungdomens fritid)” (Lindwall, 39). Tillsammans med sin sekreterare 
Berg öppnar han sedan en lokal för S. T. U. F., där stadsdelens tonåringar 
ska kunna dricka kaffe, spela spel och bordtennis, bygga modellflygplan 
och sjunga i kör. Med andra ord mer eller mindre exakt detsamma som 
på den reella Stefansgården. ”Vi tänker bilda klubbar för pojkar som är 
intresserade av olika saker, en idrottsklubb, en schackklubb, en musik-
klubb, bara för att nämna några förslag”, står det i Lindwalls roman 
(Lindwall, 43). 

Lindwalls verk innehåller emellertid en uttalad kritik mot ungdoms-
gården som form. För att tala med Hakim Bey och hans autonoma 
zonbegrepp kritiserar Lindwall institutionaliseringen av ungas kulturer. 
Ungdomsgårdsverksamheten är ett exempel på hur ungdomars egna fri-
hetliga rum tas i anspråk och domineras av vuxenvärlden.85 Hedskogs lo-
kal blir ingen succé. Pojkarna saknar respekt för det av vuxna utformade 
rummet. De uppför sig illa, slår sönder möbler och ett fönster. Därmed 
blir de portade från gården och är tillbaka på gatan utan någonstans 
att ta vägen. Framför allt är det pojkarnas brist på inflytande över ung-
domsgårdens utformning som ter sig problematisk. Doktor Hedskogs 
lokal blir bara ännu en plats i staden där ungdomarna saknar självbe-
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stämmanderätt. Enda sättet att appropriera den blir att bryta mot dess 
regler, till exempel genom att planka eller som här revoltera. Pojkarnas 
uppförande är ett exempel på hur de försöker utöva motmakt. S. T. U. F. 
är precis som de övriga miljöerna protagonisterna rör sig i utformat av 
vuxenvärlden. Ungdomsgården har ”inte bara öppet för att roa pojkar-
na”, utan också för att fostra och övervaka dem. 

Fjorton år senare presenterar Sonja Berg ett liknande förslag på åtgärd 
i B. Wahlströmboken Ulla griper in. Nu har emellertid problematiken 
ändrat karaktär. De unga männen i berättelsen driver inte omkring på 
gatorna i Gamla stan utan lånar bilar och kör motorcykel. Deras behov 
är av helt annat slag än Lindwalls pojkars. Här är bordtennisbordet ut-
bytt mot garaget. Intrigen består i att rädda ”Ladan”, en ”klubblokal för 
motorintresserade grabbar och flickor” i närheten av Västertorp i syd-
västra Stockholm.86 På grund av oväsen och bilstölder i det närliggande 
villaområdet hotas lokalen av stängning. Huvudpersonen Ulla som är 
ung journalist berättar upprört för en kollega: ”Du kan ju tänka dig 
vad pojkarna och flickorna i Torped ska bli ilskna. Och våra skriverier 
lockar antagligen dit en massa andra i kväll – jag tycker det är upplagt 
för verkliga kravaller!” (Berg, 121) 

Skulden läggs inte på ungdomarna utan på samhällets bristande för-
måga att ta hand om dem i såväl Bergs som Lindwalls roman. Ulla 
griper in slutar med att en myndighetsperson berättar att kommunen 
ska börja se sig ”om efter lämpliga byggnader på flera håll i förorterna”. 
Han poängterar vikten av ungdomarnas medbestämmanderätt: ”Där 
kan knuttarna själva hjälpa till genom att ge tips på gamla hus som kan 
vara lämpliga. Så ska vi se om vi kan få några pengar att hjälpa dem 
med.” (Berg, 131) Samtidigt är Bergs berättelse ett tydligt exempel på hur 
autonom ungdomskultur institutionaliseras. Knuttarna får komma med 
idéer men den övergripande makten över lokalens utformning ligger i 
vuxna makthavares händer.

En temporär frizon

En dag hittar protagonisterna i Pojkarna i Gamla stan en våning som står 
tom i ett gammalt hyreshus: ”Däroppe kan vi hålla till utan att synas. 
Däroppe kan vi spela pingpong.” (Lindwall, 86) Hur pojkarna tar sig in 
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är viktigt i sammanhanget. De kan inte ta den naturliga vägen då porten 
är låst. Istället vandrar de genom det källarsystem, vilket förbinder hela 
kvarter i Gamla stan. Vid första försöket går de vilse men nästa gång är 
de mer organiserade, gör en ritning, har med kompass och lyckas så små-
ningom ta sig in i huset med den tomma lägenheten. Protagonisterna lär 
sig med hjälp av ritning och kompass att behärska rummet.

Det som pojkarna ägnar sig åt kallas idag för ”urban exploration”, 
en subkultur vars utövare utforskar stängda byggnader eller underjor-
diska system. Utövarna kan liknas vid ett slags upptäcktsresande som 
i brist på nya kontinenter att utforska istället undersöker dolda delar 
av vardagssamhället. Platser vars identitetsskapande processer upphört 
omdefinieras av utforskarna och får på så sätt en ny identitet.87 Urban-
sociologen Bradley Garrett beskriver urban exploration som en verklig-
hetsförankrad process, vilken gör staden mer transparent och avläsbar 
för människor som i övrigt känner sig uteslutna från utformningen och 
upprätthållandet av den.88 Man kan härleda fenomenet till 1793, när Phi-
libert Aspairt gick vilse i Paris katakomber. Att man i Paris har satt upp 
en minnessten över Aspairt visar hur intimt förknippat försvinnandet är 
med idén om storstaden. 

Väl inne i den tomma våningen bestämmer sig pojkarna för att bilda 
en egen klubb. Lindwall beskriver sedan ingående hur de arrangerar den 
nya lokalen. De bygger ett eget pingpongbord, tar dit möbler och ved till 
kakelugnen, skurar golvet samt sätter upp egna ordningsregler. Reglerna 
är förvånansvärt lika dem som pojkarna tidigare bröt mot. Men så är 
det ju deras egen lokal: ”Bara medvetandet om att själva kunna laga till 
surr i egen lokal gjorde det lilla kalaset till en fest av första ordningen.” 
(Lindwall, 111) Surr är ett annat ord för kaffe, vilket kan härledas från det 
kaffesurrogat som används i Sverige under andra världskriget.

Precis som flickböckernas unga kvinnor övat sig inför framtida hem-
inredningsuppgifter i skyltfönster och butiker, visar sig också Lindwalls 
unga män högst kompetenta i att skapa hemtrevnad: ”Hur trivsam var 
inte klubblokalen!” Pojkarna har ”en fin bokhylla med flera rader böcker, 
en vitmålad soffa, på vilken lågo kuddar vårdslöst kringkastade”. Soff-
bordet pryds av en duk och en blommande pelargonia (Lindwall, 122). 
Deras agerande står i djup kontrast till hur de tidigare betett sig i doktor 
Hedlunds lokal. 

Lindwall har redan tidigare under sin författarkarriär beskrivit poj-
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kar som städar och lagar mat. I Nog klarar jag mig alltid (1936) blir hu-
vudpersonen lämnad ensam i Stockholm under sommaren och tvingas 
lära sig att ta hand om ett hushåll. I Pojkarna i Gamla stan befinner 
sig dock pojkarna utanför familjehemmet, i en temporär frizon bortom 
vuxenvärldens överinseende. 

Att det inte är några vuxna inblandade gestaltas som orsaken till att 
verksamheten överhuvudtaget fungerar. Friheten får pojkarna att mog-
na. Lindwall förespråkar en uppfostringsmetod där självständighet leder 
till ökad ansvarskänsla. Tillgången till ett eget rum gör att de utvecklas 
från tjuvpojkar som slår sönder fönster till ansvarsfyllda unga män. Poj-
karna tar till och med hand om två hemlösa vänner och låter dem bo i 
klubblokalen. Romanen slutar med att det tomma huset blir ett hem för 
pojkar där de översta våningarna fortfarande fungerar som klubblokal. 
”S. T. U. F., som förut haft svårt att få anslag, fick nu ökade möjligheter. 
[…] En ny epok i historien om Gamla stans ungdom hade därmed in-
letts.” (Lindwall, 139) 

Så även en ny epok i historien om vilken typ av urbana rum som 
används i gestaltningen av ungas mognad och utveckling. Ju mer utkris-
talliserad tonårstiden blir som en specifik utvecklingsfas i människans 
liv, desto viktigare tycks det vara att skildra såväl åldersspecifika pro-
blem som ålderspecifika lösningar. Parallellt med att ungdomsgården 
introduceras i ungdomslitteraturen skildras även andra typer av klubb-
miljöer, vilka i än större utsträckning markerar skillnaden mellan ge-
nerationerna. I Sven Wernströms flickbok Flickan från landet besöker 
huvudpersonen Berit en jazz- och poesiklubb i en källare på Södermalm, 
där alla pojkar har ”skägg och polotröjor”, alla flickor ”rutiga eller svarta 
långbyxor och kortklippt eller långt, rakt hår” (Wernström 1954, 108). 
De är med andra ord typiska ”dixies”, föregångare till 1960-talets mods. 
Dixieungdomarna bestod till skillnad från raggarna främst av medel-
klass, läroverksungdom och studenter.89 

Berit har precis flyttat till Stockholm och fascineras av den främman-
de subkulturens syn på föräldragenerationen. Hon börjar prata med en 
ung kvinna som berättar: ”Jag tror nästan alla vuxna – dina föräldrar 
och mina och alla andra – går omkring utan att begripa ett dyft av allt 
konstigt i världen. Dom går till sina jobb och tillbaka igen utan att 
tänka alls.” (Wernström 1954, 112) Berits nya väninna representerar en 
urban kultur, vilken aktivt tar avstånd från vuxenvärldens värderingar 
och livsstil. 
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Ungdomsupproret gestaltas vidare med en viss typ av rum. Det är 
ingen tillfällighet att Wernströms protagonister befinner sig i en källar-
klubb. På grund av sin perifera position tillåter och uppmuntrar rummet 
en utveckling av egna umgängesformer. Den temporärt autonoma zo-
nen utanför vuxenvärldens kontroll är en essentiell del i gestaltningen av 
tonåringarnas subjektspositionering. Ett snejs – arbete – är inte längre 
en väg bort från gatan. Vuxenlivets arbetsplatser tillhör ungdomarnas 
framtid. De ordnar ingenting förrän ungdomarna redan är på väg att bli 
vuxna. Lösningen på problemet med lösdrivande arbetarpojkar måste 
anpassas efter deras ålder. Det är anledningen till att ungdomsgården 
och klubben under den här perioden träder fram som nya urbana motiv. 
Tillgången till egna frihetliga rum framstår som fundamental. Lind-
walls, Bergs och Wernströms tonåringar har inget behov av att synas och 
bli sedda i det offentliga rummet. Vad de behöver är privata rum där de 
i frihet kan utveckla och utöva sin kultur. 





5.

höghusförortens
generationsuppror 

Vart ska du gå? Vad ska du bli? Hur ska du ha det egentligen?
Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Fråga inte så djävla mycket.1

Fortsättningen på Thorvalls första bok om Kjelle ”Vart ska du gå?” ”Ut” 
heter ”Vart ska du gå?” ”Vet inte” (1975). Titeln är symptomatisk för 
1970-talets gestaltning av en samtida urban erfarenhet, av vilsenhet och 
brist på framtidsutsikter. Den generationssegregering som framträder 
i efterkrigstidens ungdomslitteratur accentueras under 1960-talet och 
framåt i samtidsrealistiska verk där segregationen gestaltas med hjälp 
av stadsrummet. Framför allt används miljonprogrammets nya förorter 
som en sinnebild för den yngre generationens känsla av utanförskap och 
skillnad. 

Föreliggande kapitel behandlar en serie urbana motiv knutna till 
miljonprogrammets nya rum och subjektspositioner. Utöver Thorvalls 
roman kommer jag att behandla förortsanknutna motiv som identitets-
problematik, tunnelbanan, berusning och politisk revolt i framför allt 
Inger Brattströms Le lite grann (1968), Stig Malmbergs Klass II B (1970), 
Börje Isaksons ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” (1974) och Lars Petersons Snö-
ret (1978). Dessa verk skildrar olika typer av ny ungdomskultur, mods, 
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hårdrockare och politiska aktivister. Allihop bor de i mer eller mindre 
nybyggda höghusförorter. Det är där de nya trånga lägenheterna finns 
och det är där det saknas ungdomsgårdar. Det är också till förorten som 
många av periodens ungdomsrörelser situeras. 

Många av 1960-talets mods och 1970-talets hårdrockare och punkare 
bodde i Stockholms nya arbetarklassområden. När det till exempel 1965 
utbröt kravaller på Hötorget i Stockholm rörde det sig om ungdomar 
från Stockholms barnrika västra och södra förorter som i stora skaror 
åkt in till city för att umgås.2 Också när punkrörelsen drygt tio år senare 
kämpade för att skapa alternativa ungdomsmiljöer kom initiativet från 
ytterområdena utanför tullarna. Inom projektet ”Låt betongen gunga” 
arbetade man i söderorten Rågsved för en mer levande förortskultur, 
arrangerade konserter och bildade kulturföreningar.3 

Isakson beskriver dock ingen av dessa positiva aspekter av stadsdelar-
nas ungdomskultur. Tonåringarnas vardag i miljonprogrammen skildras 
istället så här:

Det fanns ingen lokal där de kunde dansa eller spela eller sy eller bara 
snacka. Det fanns bara Torget där de stod och skränade och fräste 
och skrämde förståndigt folk. De tillhörde den förrådda generationen. 
De hade givits en stor frihet men hindrades från att göra någonting 
med den.4 

1970-talets tonåringar beskrivs som en förrådd generation. De är fria en-
bart för att vuxenvärlden övergett dem. I Thorvalls, Brattströms, Malm-
bergs, Isaksons och Petersons ungdomsböcker finns inget yrkesmotiv, 
som skulle kunna skänka en identitet åt de unga protagonisterna. Det är 
istället en brist som står i centrum för skildringarna, bristen på utrym-
me, på sysselsättning och framtidsutsikter. Till exempel har Vivi Ed-
ström kallat Isaksons ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” för ”en av de mest negativa 
bilderna från en modern förort”.5

Under denna period florerade en utbredd kritik mot konsumtions-
samhället och den samtida stadsplaneringspolitiken i Sverige. Samtidigt 
förändrades situationen för och synen på ungdomar. 1962 infördes nioår-
ig grundskola i Sverige, 1964 kom den första gymnasiereformen och 1966 
trädde den nya ungdomsskolan för alla i kraft. På grund av dessa refor-
mer steg också den genomsnittliga åldern för när man började förvärvs-
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arbeta på ett decennium från 1950-talets femton till 1960-talets arton år, 
vilket ledde till att ungdomstiden förlängdes.6 Den icke förvärvsarbetan-
de ungdom, vilken förut enbart existerat i borgerliga miljöer, kom att bli 
en del av befolkningen i stort. Detta avspeglas i litteraturen. 

Ett jämlikt tilltal

Ulla Lundqvist visar, i sin undersökning av svensk ungdomslitteratur 
från 1960- till 90-talet, att förändringarna av skolsystemet bland annat 
ledde till att klassikerna inte längre sågs på som självklar ungdomsläs-
ning. Inom den demokratiserade skolan började man istället efterfråga 
mer problemorienterade ungdomsböcker, vilka kunde användas som 
textunderlag för diskussioner med eleverna.7 Motiv vilka kretsade kring 
kriminalitet och sexualitet blev vanligare. Den unga läsaren fick läsa om 
våld, skilsmässor och missbruk, om ostraffade stölder och hemlöshet, om 
sex och sexuellt våld, graviditet och cancer.8

Den ungdomslitteratur som fanns kritiserades även från annat håll. 
Exempelvis beskyllde litteraturkritikern Gunila Ambjörnsson 1968 i BLM 
den samtida ungdomsromanen för att inte skildra verkligheten utan en-
bart använda omvärlden som ”staffage”.9 Samma år beskrev Margareta 
Strömstedt i Dagens Nyheter ungdomsbokens syfte som ”pedagogiskt”: 
”[…] den vuxne författaren har en erfarenhet som tonåringen saknar. 
Han laddar upp konflikter som oftast beror på generationsmotsättning-
ar.” Hon menar vidare att problemen löses utifrån ett tydligt vuxenper-
spektiv: ”Han [författaren] löser dessa konflikter framför ögonen på den 
unge läsaren. Nyckeln heter anpassning.”10 Det Strömstedt efterfrågar 
skulle kunna sägas vara ett mer jämlikt tilltal där läsaren själv ges en 
möjlighet att lösa berättelsens konflikt. Birger Hedén hävdade ett drygt 
decennium senare att ungdomsboksförfattare under 1970-talet går från 
att skriva om och för ungdomar till att skriva med sina läsare och att ett 
med ungdomarna själva mer lojalt tilltal utvecklades.11 

Hedéns analys kan problematiseras. Framför allt kan man fråga sig 
mot vem lojaliteten riktas? En ung person som Ulla Lundqvist intervjuat 
distanserar sig exempelvis från 1970-talets ungdomsskildring och kallar 
den för ”öl-knull- och tråkighetsböcker”.12 Det är mot en viss typ av 
urban och utåtagerande heterosexuell arbetarklassungdom som många 
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av de samtidsrealistiska böckerna riktar sig. Till detta hör också att ung-
domsboken under 1960-talet kom att bli starkare politiskt färgad. Sett 
till den totala produktionen ungdomsböcker i Sverige är verken med 
en explicit vänsterpolitisk agenda få, men i skildringar av Stockholms 
arbetarklass är strömningen tydlig.13 Många av de ungdomsböckerna 
framstår som förklädda debattböcker.14 Isakson inleder till exempel sin 
med att i ett förord förklara att hans bok är: ”ett inlägg i debatten om 
’nerbusningen och våldet i samhället’.” (Isakson, 5) 

Jeansprosa

Begreppet jeansprosa myntades 1975 av Alexandar Flaker i en avhandling 
om 1960- och 70-talets östeuropeiska ungdomsskildring. Flaker definie-
rar jeansprosan som en stil, vilken alltid utgår från en ung berättares 
perspektiv, som alltså har vad Hedén skulle kalla för ett jämlikt tilltal. 
Därtill är språket djupt präglat av stadsungdomars sätt att tala och syftar 
till att beskriva en ny generations världsbild.15 Titlar som ”Fixa nåt…” 
”Vaddå?” och ”Vart ska du gå?” ”Vet inte” kan ses som exempel på ett 
dylikt språkbruk. 

Flaker drar en rät linje från J. D. Salingers generationsroman The 
Catcher in the Rye till jeansprosan. Han menar att Salinger med huvud-
personen Holden Caulfield skapade en ny litterär typ med vars hjälp 
samtida storstadsungdom kunde skildras.16 Romanen kom också att bli 
stilbildande för svensk ungdomslitteraturs stadsskildringar, och det är 
svårt att underskatta det stora inflytande som den haft på ungdomslitte-
raturen, inte minst på den samtidsrealistiska.17 

The Catcher in the Rye skildrar ett kristillstånd. Den sextonåriga 
huvudpersonen Holden driver runt i New York under ett par dagar i 
december efter att ha blivit relegerad från den exklusiva privatskola han 
gått på. Han tar in på hotell, går på barer, promenerar gata upp och gata 
ner och träffar en mängd människor, vilka på olika vis får honom att 
känna sig än mer missförstådd och vilsen. Berättelsen slutar med Hol-
dens psykiska sammanbrott. 
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Boel Westin ser i en essä om The Catcher in the Rye Salinger som en 
föregångare till 1950-talets stora vurm för tonåringen som kulturbärare.18 
Andra menar att romanen lade grunden för ett nytt litterärt ”ungdoms-
medvetande”.19 Salinger skildrar därtill en kombinerad rymning och 
bildningsresa, två motiv vilka kanske mer än några andra använts för att 
gestalta identitetssökande och mognad. 20 

Det är framför allt Holdens hemlöshet i en urban samtida tillvaro 
som tagits tillvara i senare ungdomslitteratur. Holdens sammanbrott re-
lateras delvis till hans oförmåga att känna sig hemmastadd i New York. 
Han lyckas aldrig appropriera något av de varierande rum han passerar 
och de framstår alla som reserverade för vuxenvärlden. Tonåringen som 
givits en stor frihet men inte klarar av att förvalta den är en stereotyp 
skapad av efterkrigstiden. Liknande tendenser kan spåras runt om i Eu-
ropa. Ett välkänt exempel är den tyska biografin Wir Kinder vom Bahn-
hof Zoo (1978) – Gänget i tunnelbanan (1981) i svensk översättning – vars 
innehåll bygger på intervjuer med den unga missbrukaren Christin F., 
uppvuxen i den nybyggda satellitstaden Gropiusstadt i Berlin.21 Eller Ul-
rich Plenzdorfs ungdomsskildring Die neuen Leiden des jungen W (1973) 
från dåvarande DDR. Stilbildande var även samtida skildringar av unga 
vuxna, ett svenskt exempel är Ulf Lundells debutroman Jack (1976). I 
baksidestexten står det att verket skildrar Stockholm ”från slutet av hip-
pieperioden fram till det betongkalla nuet”.22

I svenska verk som ”Fixa nåt…” ”Vaddå?”, Snöret, Klass II B, ”Vart 
ska du gå?” ”Vet inte” och Le lite grann situeras de vilsna ungdomarna 
till miljonprogrammets nybyggda offentliga miljöer.23 Det är i stadens 
periferi, i höghusområden och vid tunnelbanestationer, som den nya ge-
nerationen placeras. Stockholms nya områden och tunnelbanelinjer gav 
under 1960- och 70-talet ungdomar helt nya rum att tillgå. Utbyggna-
den av Stockholms förorter är en av seklets mest markanta förändringar 
av stadsrummet. Att bo många människor i höga hus utanför stadens 
tullar var något helt nytt. Platserna saknade historia och förknippades 
därför med unga människor och med en ny generations alla problem 
och möjligheter. Därtill speglar förorten som plats den unga människans 
position i livet. Den är en passage mellan land och stad, en ny typ av 
mellanrum, vilket fångar tonåringens tröskelerfarenhet.24 
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Miljonprogrammet 

I en undersökning av det senare 1900-talets svenska stadsskildringar 
beskriver Antje Wischmann hur de svenska miljonprogramförorternas 
brist på historisk cementerad mening skapade utrymme för nya nar-
rativ och former av representation.25 Wischmann behandlar enbart ett 
begränsat urval skönlitteratur för vuxna men jag vill hävda att de ny-
byggda och hårt kritiserade bostadsområdena även resulterade i en ny 
typ av ungdomsskildring där utanförskap, missbruk och kriminalitet 
behandlas med förortscentrumet som utgångspunkt. Under 1960- och 
70-talet uppstod en föreställning om de nya höghusområdena och dess 
tonåriga invånare, vilken än i dag präglar gestaltningen av dem. Miljön 
blir vad den tyska litteraturgeografen Barbara Piatti skulle kalla för en 
”ready-made-setting”, ett landskap som är så pass etablerat i kanon och 
i vårt kulturella medvetande att det blivit mer stereotyp än levd erfaren-
het. ”Vilda västern” är ett välkänt exempel.26 

Svenska höghusområden har alltid fått utstå kritik. Till exempel visar 
en avhandling om trivseln i söderorter som Hägerstensåsen och Hök-
mossen från 1949–50 att människorna framför allt är missnöjda med till-
gången på fritidsaktiviteter. Man uttrycker ett behov av lokaler för ortens 
barn och ungdomar.27 Intentionerna bakom efterkrigstidens stadsplane-
ring var emellertid goda. På 1950-talet introducerades ABC-staden, med 
Vällingby i Stockholm som ett av de mest kända exemplen. ABC står för 
arbete, bostad, centrum. Tanken var att skapa boendemiljöer utanför 
innerstan där människor skulle kunna arbeta, sova och handla utan att 
behöva förflytta sig några längre sträckor. ABC-staden skulle med andra 
ord fungera bättre än äldre förorter som Hägerstensåsen. Problemet var 
att arbete och mycket annat fortfarande främst fanns inne i centrum. 
Många tänkta ABC-områden blev därmed ”sovstäder”, platser som alla 
arbetande vuxna lämnade på morgonen och återvände till på kvällen.28 

Med den ökande bilismen och utbyggnationen av Stockholms tun-
nelbanenät glömdes tanken om arbete, bostad och centrum på samma 
plats delvis bort. Mellan 1965 och 1975 skulle en miljon lägenheter fär-
digställas i ett försök att lösa den enorma bostadsbristen i Stockholm. 
Då tänkte man sig inte längre att arbetsplatsen skulle ligga inom gång-
avstånd. Värt att komma ihåg är också att två tredjedelar av miljonpro-
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grammets lägenheter bestod av småhus och låga flerbostadsområden. 
Livet i staden skulle delas upp så att bostad, arbete och fritidsaktiviteter 
återfanns i olika delar av staden och förenades med hjälp av biltrafik.29 

Men framför allt var det meningen att miljonprogrammet skulle re-
presentera ett modernt och funktionellt välfärdsland. I Sverige revs de 
gamla stadskärnorna delvis som en symbolisk gest. Den nya moderna 
människan skulle släppa allt det gamla och träda fram som en varelse 
utan bakgrund. Man tänkte sig att rasfördomar, främlingsfientlighet 
och klassklyftor skulle övervinnas med hjälp av en totalförändring av 
stadsmiljön.30 Med det följde föreställningar om bättre liv och trygga-
re uppväxtmiljöer för landets urbana arbetarklass. När invigningen av 
Skärholmen – vid den tiden norra Europas största ytterstadscentrum – 
förrättades av prins Bertil 1968 löd invigningstalet: ”– I förhoppning att 
Skärholmen skall motsvara allas förväntningar om en bättre stad, en stad 
för lyckligare människor, en stad för ett rikare liv, kort sagt en stad värd 
att leva i, förklarar jag Skärholmens centrum för invigt.”31 

Många människor fick det bättre tack vare miljonprogrammet. Arbe-
tarklassfamiljer fick mer funktionella, lättstädade, ljusa och välplanerade 
lägenheter. Det fanns tvättstugor, daghem för småbarn, parkeringsplatser 
och nya snabba bilvägar in till centrum.32 Men man glömde två grupper: 
de unga och de arbetslösa. I Snöret av Lars Peterson beskrivs Jakobsberg 
i Järfälla kommun där den tonårige protagonisten Snöret bor: 

Så här på eftermiddagen är det bara hemmafruar med småbarn hem-
ma. Bilarna står där mest på nätterna och varje morgon kommer hu-
sens manliga innevånare ut och sätter sig en i varje bil. Sen åker de 
till sina jobb någonstans. Kanske till och med på andra sidan stan.33 

Det är sommarlov i Petersons roman och Snöret saknar såväl arbete 
som körkort. Han har dessutom inga möjligheter att handla i det lokala 
köpcentret. Förorten gestaltas som en sovstad utformad för vuxna ar-
betande män och hemmafruar med småbarn. När Bredäng – en av de 
första stadsdelarna inom miljonprogrammets ramar – började byggas 
hävdade man på fullaste allvar att stadsdelen framför allt skulle te sig 
attraktiv från fönstret på en bil eller ett flygplan.34 Det vill säga enbart 
för de invånare som var tillräckligt välbeställda för att köra bil eller flyga. 
Med andra ord för vuxna och för dem som kunde lämna platsen, de som 
redan var på väg bort eller aldrig ens varit där. 
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Skärholmsdebatten

Det positiva tonläget från prins Bertils invigningstal i Skärholmen 
tystnade snabbt. Ett knappt decennium senare hade bilden av höghus-
förorterna gått från utopi till dystopi. Under 1970-talet kom orter som 
Skärholmen, Jakobsberg och Bredäng att bli till nya symboler för det 
socialt avvikande samtidigt som de alltjämt beskrevs som sovstäder.35 
Kritiken mot de moderna bostadsområdena var omfattande. En del av 
den handlade om risken för att folk skulle isoleras då förorterna saknade 
naturliga mötesplatser.36 

I undersökningen ”Man bara anpassar sig helt enkelt”: En forsknings-
rapport om människor i Skärholmen (1972) tecknas en bild av en illa pla-
nerad, tråkig förort, fylld av isolerade mammor, barn utan grönområ-
den att leka i och missbrukande tonåringar. Här är ett par exempel på 
hur vardagen i Skärholmen sägs se ut. Om mammorna skriver man: 
”Mammornas situation blir att lämna barnet på hemmet på morgonen, 
skynda till arbetet, skynda hem och hämta barnet och sedan är dagen 
slut. De hinner just inte annat. Många är apatiska.” Om ungdomarna: 
”Ungdomsgården räcker inte till. Där finns inte utrymme för små gäng 
som istället drar sig till tunnelbanan.” Om miljön: ”Det är kallt ogäst-
vänligt och ekar tomt.” Om Skärholmen centrum: ”Vad man kanske 
uppfattar som det största problemet med Skärholmens centrum är att 
det kommit att dra till sig så många sysslolösa barn och ungdomar, som 
driver omkring där.” Och om droger: ”Sniffning är generellt för förorter. 
I innerstan är det allvarligare missbruk, exempelvis knark.”37 

Några år tidigare blossade den så kallade Skärholmsdebatten upp 
endast två dagar efter stadsdelens invigning 1968.38 Under rubriken ”Riv 
Skärholmen” kritiserade Lars-Olof Franzén i Dagens Nyheter miljonpro-
grammets nya områden: 

Skärholmens skyline är en kuliss kring ett förortscentrum som är ett 
av de mest människoföraktande som hittills byggts […] vinden blåser 
mellan husen och affärerna är stängda och ingen har något där att 
göra, för det enda man kan använda Skärholmens centrum till är att 
rulla engångsglas så det låter riktigt jävligt mellan väggarna. Riv det!39 
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Franzéns ord ekar i den samtida ungdomslitteraturen. För är det någ-
ra som kan låta riktigt jävligt mellan väggarna så är det jeansprosans 
unga protagonister. ”De skrällde som tomma ölburkar i en stentrappa” 
(Isakson, 90), står det i Isaksons ”Fixa nåt…” ”Vaddå?”. Tonåringar och 
öldrickande likställs med det nya stadslandskapet. 

Skärholmen blev en måltavla för kritik och debatt. I arbetet Tio år 
efteråt: Skärholmen – anteckningar och fotografier (1979) skriver Karl-Ove 
Arnstberg och Lars Ekenborn: ”Vad som hände efter skärholmsdebatten 
var att det formades en bild i människors huvuden: förorter är det tristas-
te som finns. […] Den här schablonen bör slås sönder. Det är massmedias 
och debattlitteraturens bild, inte självklart invånarnas.” 40 Arkitekturhis-
torikern Lisbeth Söderqvist menar att den tydligast märkbara effekten av 
debatten är den negativa inverkan på synen på förorten och dess invånare 
som den förde med sig: ”Invånarna blev ’de andra’, samhällets olycks-
barn, de maktlösa, missbrukarna och de underprivilegierade.” Kritiken 
av förorten ser hon som ”en egen genre” inom svensk journalistik.41 

Nya subjektspositioner

Detsamma kan sägas om 1960- och 70-talets politiskt färgade ungdoms-
roman, vars miljonprogramskildring verkligen framstår som en egen 
genre. Vivi Edström skriver att ungdomsbokens gestaltning av ”Stock-
holm och dess satelliter har blivit mörkare, allt eftersom vi kommer in i 
1970-talet”.42 Hon fortsätter med att konstatera att den moderna förorten 
framstår som särskilt identitetslös i ungdomsboken samt att den främst 
är till för att förmedla känslor av tomhet: ”Förortsmiljön skildras i regel 
med mycket få detaljer som för det mesta syftar till att visa bristen på 
positiva möjligheter, rotlösheten och tristessen i tillvaron.” 43

Detta är en sanning med modifikation. 1960- och 70-talets ung-
domslitterära förort är inte identitetslös. Snarare framstår det nya urbana 
landskapet som starkt identitetsskapande. Till miljön knyts nya sub-
jektspositioner och ungdomskulturer, vilka är såväl positiva som nega-
tiva. Några är direkta överföringar av tidigare stereotyper i ungdomslit-
teraturen. Stig Malmberg beskriver förortens ”småbrudar”: ”Tajta jeans, 
tuggummi och bakom lösögonfransarna en tom blick som röjde total 
likgiltighet. Det var som en uniform.” (Malmberg, 68) De är slående lika 
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1950-talets flickgestalter. Likgiltigheten går igen i Sandwall-Bergströms 
porträtt av Lilian och i Ulla griper in beskrivs en ung kvinna: ”Hon var 
av den typ som följde även de mest ytliga modenycker, hennes läppstift 
var körsbärsrött och dessutom hade hon insydda jeans, smala som tri-
kåer.” (Berg, 35) 

Andra ungdomsstereotyper är nya, till exempel tidstypiska mods, 
hårdrockare och punkare. I ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” har alla tonåringar 
oavsett kön långt hår och är klädda i ”urblekta blå jeans och kortärmade 
tröjor”, ”vita gummiskor med rost kring snörhålen” eller ”blå gummiskor 
med vita sulor” (Isakson, 9).44 

Värt att ta i beaktande är att gestaltningen av unga kvinnor föränd-
ras i och med punkrörelsen under det sena 1970-talet. I Anna Rudbergs 
skildring av en 13-årig punkrockare, Var inte rädd för Lena! (1979), be-
skrivs huvudpersonen Lena och hennes vänner: 

De är tungt sminkade, nästan provocerande spacklade i brunt, rött, 
blått och svart och det ser på något sätt groteskt ut […]. Och provoka-
tionen är medveten. Det märks mycket tydligt på deras sätt att aldrig 
någonsin sänka blicken när människor runt dem ser på dem – med 
avsmak, indignation eller förargelse: Glo du! Säger munnarna i ox-
blodsrött, och: vi skiter i hur ni tycker att folk ska se ut!45 

Perspektivet på flickan med mörkt läppstift har förändrats. Lilian i 
Martha Sandwall-Bergströms trilogi beskrevs genomgående som passiv 
och med blicken sänkt. Punkarflickorna i Rudbergs roman har agens. 
De möter blickarna hos dem som tittar och dömer.

Vidare beskrivs det nya urbana landskapet in på detaljnivå, ofta i 
samma ordalag som i de vänsterorienterade debattexterna. ”Torget låg 
öde”, skriver Börje Isakson: ”Bengan slog sig ner på trappan som ledde 
ner till torget. Solen lyste honom i ansiktet. Bakom honom reste sig 
bostads husen, med hundratals stirrande fönsterögon.” (Isakson, 7) Det 
finns en vilja att med ungdomsböckerna bidra till den politiska debatten 
hos Brattström, Malmberg, Isakson, Thorvall och Peterson. Författarna 
situerar varierande tröskelerfarenheter till miljonprogrammets höghus-
områden och såväl instämmer i som nyanserar och utvecklar synen på 
dem. Framför allt placerar de tonåringen i centrum av diskussionen. 
Eftersom massmedias bild av förorten är så negativ uppmuntrar miljön 
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till vissa urbana motiv, till gestaltningar av identitetsproblematik och 
generationskonflikt, av missbruk, våld och sökande efter mening.

Identitetslöshet 

Om det växte ett barn i henne och hon blev större och större då fanns 
hon verkligen, de måste se henne allesammans.46 

Kulturgeografen Elisabeth Lilja menar att kritiken av förorten ända 
sedan 1940-talet kommit att handla om dess manliga invånare medan 
kvinnorna osynliggjorts.47 I miljonprogramsdebatten verkar förortens 
ungdomsproblem vid en första anblick vara könlösa. Man talar inte om 
pojkar respektive flickor utan om ungdomar som en homogen grupp. 
Detta gör att de unga kvinnorna försvinner ut i marginalen av diskussio-
nen. Huvudpersonen Anette i Inger Brattströms ungdomsroman Le lite 
grann inbillar sig att hon är gravid i hopp om att det skulle få människor 
att äntligen lägga märka till henne.48 I verket berör Brattström allvarliga 
teman som abort, övergrepp och tyngre droger men också vardagliga 
företeelser som att ”klämma en pormask”. Hon tar upp flera tidstypis-
ka aspekter av det sena 1960-talets urbana ungdomskultur som mods, 
klubbar, dans och amfetaminmissbruk. Anette beskrivs som en butter 
femtonåring som ser ”skitskraj ut” när någon tilltalar henne, har lång 
lugg och runda kinder (Brattström, 22). Hon bor i en, i verket icke namn-
given, förort. Hemmiljöns identitetslöshet speglar den unga kvinnans 
egna problem. Till skillnad från förortens unga män, vilka skräller ”som 
tomma ölburkar”, gestaltas Anette som osynlig: ”För ibland tyckte hon 
att hon inte syntes, fast alla människor talade och svarade och var precis 
som vanligt, såg de henne inte, det var som om hon inte fanns.” (Bratt-
ström, 107) 

I Le lite grann är förorten männens och de gifta kvinnornas plats. 
De fördelar som förortslivet gav gynnade främst fruar och mödrar, vilka 
fick mer praktiska, lättstädade hem, tillgång till exempelvis tvättstuga 
och lekparker för barnen. För en tonårsflicka tedde sig vardagen lika 
innehållslös som för Isaksons huvudperson Bengan.49 Anette är en av de 
stereotypa småbrudarna i tajta jeans. Men till skillnad från i de tidigare 
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nämnda verken gör Brattström den schablonmässiga bifiguren till hu-
vudperson. Anette är medveten om sin marginella position och om det 
stereotypa i sin uppenbarelse. Drömmen om ett barn är en dröm om en 
annan och av omvärlden högre värderad subjektsposition.

ABC-staden

När det kommer till unga mödrar finns det exempel på litterära före-
bilder. I Lisa Eurén-Berners långserie om Fröken Sprakfåle (1932–1963) 
skildras förorten i positiva ordalag. I Susanne i Vällingby finner vi ett ex-
empel på detta. Susannes mor är till en början skeptisk mot ABC-staden: 
”– Vällingby! fnyste hon, menar verkligen Susanna, att hon ska slå sig 
ned på ett så ruskigt ställe? Är det vettigt att kalla en plats så? Susanna 
kunde ju lika gärna bo i Ärtsoppan.” (Eurén-Berner 1953, 7) Bortsett från 
denna inledande kritik framstår Vällingby som en idealisk plats för en 
ung och nygift kvinna. Romanen innehåller detaljerade beskrivningar 
av såväl interiör som exteriör och vid upprepade tillfällen framhålls det 
hur ”praktiskt” och ”rymligt” det är i förorten jämfört med i innerstaden. 
Trevåningshuset, som Susanne, man och barn flyttar till är till exempel 
”utrustat med alla moderna finesser som en husmor kan önska sig” (Eu-
rén-Berner 1953, 42). 

I den tredje delen av Martha Sandwall-Bergströms trilogi om famil-
jen Oskarsson, Majken Stolt, född Oskarsson, återfinns en långt mer ne-
gativ bild av ABC-staden. I verket flyttar Majken och hennes man till ny-
byggda Norrängen. För Majken, som kommer från en trång, sliten och 
gammalmodig arbetarklasslägenhet, är flytten en del av hennes klassresa 
in i det svenska folkhemmet. Också här framhävs den nya bostadsfor-
mens alla bekvämligheter, ljuset och rymden. Men Majken saknar, till 
skillnad från Susanne, barn och därför blir livet i Norrängen ensamt och 
meningslöst.50 I och med flytten utestängs Majken från alla de urbana 
rum hon tidigare haft tillgång till. I likhet med Brattströms Anette fyller 
hon tomheten med en längtan efter att bli mor. 



Hammarbyhöjdens tunnelbanestation
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Dansgolvet

Brattström skildrar hur Anette i sin längtan efter att bli sedd faller för 
Tomas, en något äldre ung man med bil, pipa och skägg. Tomas skänker 
viss mening åt hennes i övrigt torftiga vardag. En kväll går Anette och 
Tomas på en klubb inne i Stockholms innerstad. De börjar dansa:

Och plötsligt var hon inte Anette längre, hon tyckte att hon löstes upp 
och blev en del av rörelsen och färgen och rytmen, hon var en liten del 
av något stort och betydelsefullt, hon var många och ingen, det var 
skönt. (Brattström, 67) 

Brattströms gestaltning av Anettes dansupplevelse som identitetsupp-
lösande är traditionell inom en ungdomskulturell kontext. Att lösas upp 
och bli en del av rörelsen är en beskrivning av ungdom på glid med en 
lång tradition. Dans och musik har framhävts som exempel på ungas re-
volt mot och avståndstagande från resterande samhälle. Många klubbar 
har fungerat som motoffentligheter och gynnat olika typer av subkul-
turer. Brattström beskriver klubben som just ett sådant rum. Klubben 
fungerar som en frizon för Anette, som plötsligt känner sig som en del 
av något stort och viktigt. Den har en identitetsskapande funktion och 
förenar Anette med andra unga, samtidigt som den fjärmar henne ytter-
ligare från uppväxtmiljön och föräldragenerationen. 

I den historiska undersökningen Dansbaneeländet: Ungdomen, po-
pulärkulturen och opinionen (1988) beskriver Jonas Frykman 1930- och 
40-talets oro över Sveriges dansbanor. Rädslan kretsade kring de erfaren-
heter av identitetsupplösning och berusning som hos Brattström ter sig 
positiva. Ett liknande fenomen händer femtio år senare då ravekulturen 
kommer till Sverige. Dansande ungdomar förknippas med missbruk och 
erotik. Beskrivningar av unga som dansar i grupp är sig lika under större 
delen av 1900-talet. 1941 skriver socialsekreterare Allan Svantesson om 
dansens dåliga inflytande på ungdomen i Ungdomens fiende nummer 
ett: Den offentliga moderna dansen (1941). I en intervju med en ung man 
låter det så här: 
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Dansen… Musiken! Eggande är för lite sagt om den. Den arbetar 
sig sakta upp till en höjd, där man inte har intresse för någonting 
annat än rytmen, glidandet. […] Man förlorar sig själv, man är med 
ena halvan utanför sig själv. […] Man tänker inte längre. Man är inte 
människa på dagarna, utan ett trögdjur.51 

Likadant lyder orden i texter från 1990-talet om den tidens raveklubbar. I 
ett reportage i tidskriften Slitz från 1992 står det till exempel: ”Jag drunk-
nar i musik och människor och dansar tills jag glömmer allt omkring 
mig.”52 Dansen förenar och alienerar. Den skildras som jagupplösande 
snarare än identitetsutvecklande. Många gånger framställs den som far-
lig för ungdomar på väg in i vuxenlivet.

Amfetaminet

I Le lite grann är Anettes dansupplevelse en av flera skildringar av hen-
nes gradvisa förfall. En kväll träffar Anette två jämnåriga killar med 
bil. De tar med henne in till Stockholms innerstad. Vid T-centralens 
tunnel baneuppgång köper de ”tabletter”. Uppgången mot Sergels torg 
blev i slutet av 1960-talet ett tillhåll för modsungdomar. Tabletterna är 
Preludin eller Ritalina, centralstimulerande, amfetaminliknande prepa-
rat, vilka till en början användes som bantningsmedel men sedermera 
narkotikaklassades. Under 1960- och 70-talet blev de populära bland 
svenska missbrukare då stora kvantiteter smugglades in i Sverige från 
Spanien. Det var vanligt att tabletterna löstes upp och injicerades.53 

Amfetaminet slog ut en hel generation förortsungdomar, så fram-
ställs det i svenska dokumentärer som Stefan Jarls andra film om Kenta 
och Stoffe, Ett anständigt liv (1979), och Tom Alandhs Vi som överlev-
de Rågsved (2008). I Kenneth Ahlborn och Urban Nilmanders arbete 
Mods: Stockholm 1964–1967 (1998) är första kapitlet döpt till ”Från chic 
till tjack” – ”tjack” är slang för amfetamin. Tillsammans med thinner, 
hasch och marijuana utgör drogen ett vanligt inslag också i jeansprosans 
ungdomsskildring, där den används för att visa på ungdomligt förfall 
och generationskonflikter. Lenas vän Ann i Rudbergs Var inte rädd för 
Lena! prövar ”centralstimulerande preparat”, ”speed”, här bestående av 
ett ”vitt pulver som man kan spruta in i armen eller dricka” (Rudberg 
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1979, 96; 111). Drogerna kommer emellertid inte från förorten i den här 
typen av skildringar utan införskaffas alltid i city. ”På Centan”, som det 
heter i Lundells Jack.54 I Snöret berättar en tonåring var han köper ”bra-
ja”: ”Det tjackade vi på Centralen eller på ’Plattan’ vid Sergels torg eller 
så i ’Kungsan’ förstås, fast där säljer dom mest ’tjack’. Och det är dom 
riktigt häftiga grejerna.” (Peterson, 71) 

Efter inköpet åker ungdomarna i Le lite grann till ett rivningshus 
på Kungsholmen. Stadsdelen var på den tiden fylld av slitna hus som 
i väntan på rivning befolkades av fattiga ungdomar. Anette blir rädd 
och vill åka hem igen: ”Sen tänkte hon att hon inte hade några pengar, 
inte ett öre. Hur skulle hon komma hem? Och hem egentligen? Hem 
till vad då?” (Brattström, 127) Anette stannar kvar, tar sin första sil och 
smittas sedermera med gulsot. Brattströms roman presenterar därmed 
ett avskräckande exempel samtidigt som den ger ungdomar som Anette 
en egen röst. Le lite grann slutar med att Anettes forna vänner sitter och 
undrar vart den buttra femtonåringen tog vägen: 

De skulle aldrig få veta något säkert om Anette, hon hade lämnat 
deras synfält. Det kändes tomt, ett ögonblick var det som ett kallt 
luftstreck i deras trygga tillvaro. Just ovissheten kring Anettes från-
varo gjorde dem oroliga, det var som att plötsligt förlora fotfästet. 
(Brattström, 138) 

Även om Anette återigen är förpassad till marginalen känner de andra 
av hennes frånvaro. Hon har lämnat ett spår i deras tryggare tillvaro, ett 
kallt luftstreck. Brattström demonstrerar i detta stycke en möjlig läsning 
av ungdomsboken, vilken riktar sig till de unga läsare som inte kan iden-
tifiera sig med Anette men likväl lära sig en läxa av hennes öde. Tilläggas 
bör också att tilltalet i romanens slut snarare är lojalt med de nyktra 
vännerna än med Anette själv. Anette genomgår ingen mognadsprocess, 
hon går under. Verket är därmed ingen skildring av protagonistens bild-
ningsresa utan tar snarare del i läsarens. 
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En kväll i tunnelbanan

Ta det lugnt, tanten lilla, jag ska inte röra din väska, tänker han. Och 
tillägger för sig själv att alla ungdomar faktiskt inte är väskryckare 
även om de har jeans, finnar och långt hår. […] Kvinnan framför 
honom verkar ganska skärrad. (Peterson, 85) 

I Lars Petersons Snöret används ett tunnelbanemotiv för att gestalta en 
generationskonflikt, vilken utöver ålder även är grundad i klass. Ung-
domsboken har erhållit en viss kultstatus på grund av sin skildring av 
en konsert med hårdrocksbandet Kiss på Gröna Lund men utspelar sig 
främst i miljonprogrammets höghusmiljöer. Tunnelbanevagnen är en 
av de få platser i staden där Snöret från Jakobsberg och en äldre medel-
klasskvinna kan befinna sig instängda mittemot varandra. Tunnelbanan 
utgör den förenande länken mellan Stockholms olika samhällsklasser. 
Den förbinder periferi med centrum och eftersatta stadsdelar med mer 
välbärgade. I tågvagnsrummet är subjektet på samma gång mobilt och 
immobilt. Denna dubbelhet skapar spänning och ger upphov till kon-
flikter.55 Likt fönstret och trappuppgången kan tunnelbanan vara en 
såväl materiell som symbolisk passage mellan hem och omvärld, barn-
domens och vuxenlivets skilda miljöer.

Under 1900-talet har Stockholms tunnelbanesystem och dess tillhö-
rande stationer kommit att bli ett nytt semi-offentligt rum med egna reg-
ler, möjligheter och problem. Den första tunneln gick under Södermalm 
och invigdes för spårvagnar 1933. 1950 togs de första tyngre tunnelbanetå-
gen i trafik. När prins Bertil skulle inviga Skärholmen 1968 tog han fak-
tiskt tunnelbanan ut. Men han reste i ett privat, extrainsatt tåg och för 
att färden på 20 minuter inte skulle te sig alltför lång bjöd man på smör-
gås, pilsner, kaffe och kaka uppdukat på för tillfället inställda bord.56 
Prinsens resa var en symbolisk handling. Tunnelbanelinjer, busslinjer 
och vägar är fundamentala för hur staden formas och förstås. Trafik och 
kommunikationsnät länkar samman platser och skapar gränser i såväl 
det kollektiva medvetandet som i verkligheten. Hur dessa förbindelser 
och skiljelinjer ter sig är beroende av subjektsposition.57 

I popbandet Noices hitlåt ”En kväll i T-banan” från albumet Ton-
årsdrömmar (1979) är tunnelbanan en del av den ”vanliga vardagen” i 
Stockholm. Refrängen lyder: 



Omslaget till Noices Tonårsdrömmar (1979)
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En kväll i tunnelbanan. 
Alla dar som den vanliga vardan. 
En kväll i tunnelbanan. 
På stan!58 

Parallellt med att huvudstaden växte approprierades tunnelbanan av sta-
dens ungdomar i musik, film och litteratur. Att vara på stan hade tidigare 
varit detsamma som att likt Majken driva runt i innerstaden, titta i skylt-
fönster, kanske gå ut och äta. 1979 kunde det lika gärna vara att befinna 
sig i tunnelbanan, på ett tåg eller helt enkelt på eller utanför stationen. 
På omslaget till Tonårsdrömmar sitter bandet Noice på golvet lutade mot 
kakelväggen i Slussens Gula gången. Redan 1968 inleder Stefan Jarl och 
Jan Lindqvist sin film Dom kallar oss mods (1968) med en scen där Kenta 
och Stoffe driver omkring i T-centralens tunnelbaneuppgång. Filmens 
mods har samma långa hår, jeans och vita gummiskor som den senare 
ungdomslitteraturens tonåringar. Med rop och skrän stör och föroläm-
par de förbipasserande vuxna, kallar dem ”Svenssons” och ”knegare”.

Kenta och Stoffes beteende är stilbildande. Under sent 1960-tal 
och 1970-tal blir tunnelbanan till en plats för såväl skönlitterära som 
andra skildringar av konfrontationer och generationsmotsättningar. I 
Brattströms Le lite grann gestaltades uppgången mot Sergels torg, vid 
T- centralen, som en plats för unga missbrukare. Så såg det även ut i verk-
ligheten. Uppgången kunde vid mitten av 1960-talet ockuperas av upp 
till 300 långhåriga ungdomar.59 I rapportboken Mellanöl – Ett ungdoms-
problem (1970) berättar ungdomsgårdsföreståndare Wessberg: ”Innan de 
går hem hänger de på gatorna eller nere i tunnelbanan för att nyktra 
till. Där kommer de ofta i konflikt med vakter och andra människor.”60 
Dagspressen publicerade reportage under titlar som ”Vågar du åka tun-
nelbana?” och ”Är du rädd för modsen?”.61

När tunnelbanan var ny såg det annorlunda ut. I Lisa Eurén-Berners 
Susanne i Vällingby gestaltas tunnelbanan mer som en spännande attrak-
tion än som en del av vardagen: ”Första gången jag åkte tunnel banan och 
gick ned för den hiskeligt branta trappan vid S:t Eriksplan kände jag nog 
något liknande en sugning i magtrakten […].” Tåget beskrivs ”som en 
lång, grön orm med sina inkopplade vagnar och sin vackert gräsgröna 
färg”. Inredningen sägs vara ”jättetjusig”: ”Allt skiner ny målat och glän-
sande förkromat.” Farten understryks upprepade gånger: ”Här får man 
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inte gå och söla, som man gjorde då de gamla hemtrevliga ’överjordiska’ 
spårvagnarna fanns kvar. Dörrarna skjuts automatiskt upp och det gäller 
att skynda sig in i vagnarna.” 62 Tunnelbanan är i denna 1950-talsskild-
ring enbart en modernitetsmarkör och ännu inte knuten till en viss typ 
av konflikt- eller ungdomsmotiv.

I litteratur som gestaltar en modern erfarenhet är det vanligt med oli-
ka typer av mobilitet, men eftersom en majoritet av tidigare stadslittera-
turforskning behandlar äldre litteratur är det främst tåg, spårvagns- eller 
trådbussmotiv som uppmärksammats. Tågets, spårvagnens, trådbussens 
och bilens fönster är mobila utsiktsplatser, vilka förändrar perspektivet 
på omvärlden.63 Tunnelbanan skiljer sig från de andra färdmedlen. I 
många storstäder rör den sig till stor del under jord, vilket gör att det enda 
som syns genom rutorna är passagerarnas spegelbilder. När de svenska 
tågen väl lämnar underjorden är spåren ofta omgärdade av höga träplank 
och tät vegetation, endast sällan passerar de tätt intill bostadshus eller 
gångvägar. Därtill saknas all fysisk och perceptuell kontakt med föra-
ren. Tunnelbanevagnen är därför i högre utsträckning ett slutet rum än 
exempelvis spårvagnen eller bussen. Inte heller förknippas den likt bilen 
eller motorcykeln med känslor av kontroll, frihet och begär. 

Snarare stimulerar rummet till oväntade möten likt det mellan Snö-
ret och den skärrade kvinnan. Eftersom passagerarna inte kan fly från 
varandra med samma lätthet som på gatan finns det alltid en risk för 
obehag. De Certeau liknar tågvagnen vid ett slags fängelse. Han menar 
att dess interiör definieras av en stark ordning till vilken resenären tving-
as anpassa sig. Rummet är starkare kontrollerat än många andra urbana 
platser.64 Det gäller även lokaltrafikens omgivande rum: stationen och 
perrongen. Den starka kontrollen leder till att det är lätt att bryta mot 
konventionen och väcka uppseende i anslutning till tunnelbanan. Den 
möjligheten används i gestaltningar av rebelliska tonåringar. 

Genom 1960- och 70-talets förortsskildringar ingår tunnelbana, 
pendeltåg, buss och spårvagn i den samtidsrealistiska utgångspunkten 
och i det politiska budskapet. Till exempel gestaltar Börje Isakson, i 
”Fixa nåt…” ”Vaddå?, en trafikmaktordning där tunnelbanan är det 
enda färdmedel som huvudpersonerna Kenta, Lelle, Snorre och Bengan 
har tillgång till. 

Romanen ingick i Bonniers serie ”Ung idag” och utspelar sig un-
der de första dygnen av sommarlovet.65 Torget utanför stationen är ett 
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av de få rum ungdomarna har att tillgå för vardagligt umgänge un-
der sommarmånaderna. Isaksons tonåringar befinner sig längst ned i 
den hierarki som Stockholmstrafiken innefattar. De är inga regelrätta 
ligister. De stjäl inga bilar och de har varken åldern eller medlen för att 
köpa motorcykel. De har inte ens råd med moped. Isakson kontrasterar 
dem istället mot förortens motorburna ungdom. De blir misshandlade 
av några andra unga män, vilka på grund av sina mopeder framstår som 
överlägsna pojkarna: ”De avbröts av ett hårt smatter som snabbt tilltog 
i styrka. Ett dammoln virvlade upp och ur det vällde fem mopeder som 
rusade fram över vägens bredd mot dem.” Kenta, Lelle, Snorre och Beng-
an tvingas kasta sig ner i diket. 

Mopedpojkarna bor i en finare del av miljonprogrammet, i radhus-
området ned mot Mälaren. Isakson gestaltar deras överlägsenhet som 
både spatial och fysisk: ”Motorerna gick, knattret var smärtsamt ettrigt, 
det fyllde luften och hamrade gällt mot trumhinnorna.” (Isakson, 61) 
Ljudet avbryter Kentas, Lelles, Snorres och Bengans samtal och dränker 
deras röster. Pojkarna har tidigare approprierat torget med sina skrän 
men bredvid områdets medelklassungdomar saknar de röst. 

Ett plejs för såna som oss

Brattström, Isakson, Thorvall, Peterson och Malmberg utmålar bristen 
på utrymme och ungdomsgårdar som ett grundläggande problem med 
Stockholms nya områden. Förorternas ungdomsgårdar räckte inte till 
och i Stockholm city fanns möjligheter att umgås i stora grupper. Tun-
nelbanemotivet anlitas i kritiken men är ingen lösning på problemet. I 
punkbandet Ebba Gröns ”We’re Only in it for the Drugs” lyder texten: 

Vi var trötta på tunnelbanan, 
hade spel på monotonin. 
Dom här döda sovstäderna 
där folk inte rör en min. 
Vi ville bara ha ett plejs för såna som oss. 
Vi ville bara ha nånting för oss.66 
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Texten är en protest mot att ungdomsgården Oasen i Rågsved skulle 
läggas ner. Trots häftiga protester stängdes den 1979. Den längtan efter 
”ett plejs för såna som oss”, ett eget rum, som Ebba Grön uttrycker är ett 
genomgående drag i tidens generationskonflikter. Efter Hötorgskraval-
lerna sommaren 1965 hyrde barnavårdsnämnden in bussar för att kun-
na köra ungdomarna tillbaka ut till förorternas ungdomsgårdar. Detta 
fungerade emellertid dåligt, och några månader senare öppnade social-
förvaltningen en särskild och centralt belägen ungdomsgård för mods på 
Drottninggatan 26, ”26:an”, sedan utbytt mot ”4-an” på Lästmakargatan 
4.67 Allt för att få bort ungdomarna från gatan och tunnelbanan. 

Också i Stig Malmbergs Klass II B används tunnelbanestationen i 
gestaltningen av miljonprogrammets unga och deras brist på någon-
stans att ta vägen. Malmberg skrev flera socialrealistiska böcker om unga 
stockholmare på glid, Mopeden: Historien om Kenta (1969) är ett exempel. 
Handlingen i Klass II B kretsar kring en grupp ungdomar i den fiktiva 
förorten Hagmyren – en kombination av Hagsätra och Svedmyra, två 
förorter söder om Stockholm. Huvudpersonen Eddie bor med sin flick-
vän Lena i Hagmyrens centrum. I likhet med i Harry Kullmans Den 
svarta fläcken finns det i Klass II B en gestalt som kallas för Stöten och 
som får ihop sina pengar med tvivelaktiga metoder. Till skillnad från 
Kullmans Stöten befinner sig Malmbergs inom narrativets ramar aldrig 
i Stockholms centrum eller i en bil utan tillsammans med andra ungdo-
mar vid tunnelbaneuppgången i Hagmyren. Eddie tänker: 

Han visste att många av dem som strömmade ut från T-banan be-
traktade gänget i hallen som värsta sortens ligister. Så var det alltid: 
var man bara högljudd och hånglade lite för öppet gick det snart vilda 
historier om orgier i T-banan. Sen var det inte långt till misstankar om 
knark- och ölmissbruk. Särskilt om man var långhårig. 

Tyvärr var inte allt osanning.68 

Ungdomarna fungerar som en katalysator för andra människors fantas-
ier om storstadsungdom och ger upphov till vilda historier. Samtidigt är 
det tydligt att dessa ungdomar pådyvlas en viss identitet, enkom för att 
de ser ut på ett visst sätt och befinner sig på en viss plats. Också i Snö-
ret används tunnelbanemotivet för att gestalta en identitetsproblematik. 
Vid mötet med den skärrade kvinnan i det inledande citatet reflekterar 
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Snöret över sin subjektsposition. Han vantrivs i den roll han tillskrivits 
av samhället men samtidigt själv agerar ut: ”Sist han åkte tunnelbana 
gick det upp för honom vad det var som alltid kändes så obehagligt med 
att åka tunnelbana. Han upptäckte då att folk såg rädda ut.” (Peterson, 
83f) Det värsta är att de är rädda för honom. I tunnelbanan understryks 
diskrepansen mellan den Snöret vill vara och den andra tror att han är.

Samtidigt framstår tonåringarna som en del av själva definitionen 
av en tunnelbaneuppgång. T-banegänget i Klass II B har till exempel 
fullständigt approprierat Hagmyrens station: ”De hade ockuperat en te-
lefonkiosk. Den räckte inte till för allihop. De som blev över satt på den 
breda fönsternischen.” (Malmberg, 68) Eddie ”kunde inte påminna sig 
att han sett någon ringa från den kiosken. Folk vågade sig inte fram” 
(Malmberg, 135f). T-banegänget har skapat en motoffentlighet. De är 
emellertid fortfarande i behov av ett eget och mindre temporärt rum, 
av en ungdomsgård, men i brist på det får telefonkiosken duga. Med 
sina glasväggar visar den upp gänget som djur på ett zoo. Men kiosken 
saknar burens egenskaper. Den stänger inte in ungdomarna. De håller 
sig inte innanför glaset utan sitter på fönsternischen och skrämmer de 
förbipasserande. 

Telefonkiosken är ett urbant rum, vars historia löper parallellt med 
1900-talets storstad. Den första svenska telefonkiosken sattes upp i 
Stockholm 1890 och följdes snart av flera. De hade ljudisolerade väggar 
av trä och dekorerade glasfönster på sidorna för att skapa en känsla av 
avskildhet men var öppna nedtill så att man lätt skulle kunna se om 
kiosken var upptagen. Öppningen var försedd med galler som skydd 
mot hundar. Kioskerna blev sedan allt mer öppna, gallret togs bort och 
fönstren blev större. Fönsterglaset härdades för att motverka vandalism. 
Från och med 1945 års modell var de dessutom upplysta dygnet runt, 
vilket gjorde dem till ett synligt inslag i gatubilden.69 

Just telefonkiosken har använts för att visa på ungdomarnas relation 
till stadens offentliga rum. Den har under 1900-talet varit ett av de of-
fentliga rum som enklast kunnat tas i anspråk av människor i rörelse 
genom staden. I Martha Sandwall-Bergströms Allt händer hos Oskars-
sons finns ett avsnitt där Majken och Sigvard går in i en kiosk för att 
kyssas. Den intima aktiviteten situeras därmed till en plats som är både 
privat och offentlig. I Helena Nybloms Väninnorna från seklets början 
fungerar Louises skyltning i blomsteraffären som en förlängning av hen-
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nes kropp samt en sinnebild för hennes sexualitet och tillgänglighet på 
äktenskapsmarknaden. I Allt händer hos Oskarssons och Klass II B finns 
inga liknande omskrivningar. Tonåringarna hånglar inför publik. Tele-
fonkiosken liknar till sin utformning skyltfönstret men istället för varor 
ställer Sandwall-Bergströms och Malmbergs tonåringar ut sig själva. De 
offentliggör sin kärlek respektive sitt vardagliga umgänge. Skyltningen 
består av varierande symbolhandlingar för deras generationsuppror.70 
Det är inte tonåringarnas framtida yrkes- eller familjeliv som står i cen-
trum för motivet utan just deras tonårsskap. Att motivet hos Malmberg 
situeras till en tunnelbanestation, en del av den vanliga vardan, är en del 
i försöket att skapa ett med Stockholms arbetarklassungdom lojalt tilltal. 

Mellanölet

Tre plastnissar och en halvtimme senare har Tanden somnat. Han 
ligger helt utspilld över golvet medan Läppen och Snöret håller sig 
vakna. De sitter lutade mot varsin vägg i trappavsatsen. (Peterson, 124)

En ”plastnisse” är ett slanguttryck för en Rigello, en plastflaska för bland 
annat mellanöl som lanserades av Tetra Pak och Prippsbryggerierna i 
slutet av 1960-talet. Snöret, Tanden och Läppen har blivit utkörda från 
en fest och vet inte vart de ska ta vägen. Trapphuset är det enda rum de 
har att tillgå, den enda plats där de kan umgås. Men det är inte en sym-
bol för förändring och utveckling. Platsen ingår i stället i gestaltningen 
av ungdomarnas känsla av utanförskap. Alkoholen är en andra aspekt 
av samma tema. Det går att läsa Lars Petersons ungdomsbok som ett 
inlägg i debatten kring ett nytt samtida ungdomsproblem: mellanöls-
drickandet. 

Karin Helander beskriver i sin studie av svensk barnteater att öl-
burken var ett stående inslag i 1970-talets tonårsdramatik.71 Också i 
 ungdomsböcker som Klass II B och ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” framstår be-
rusning som ett nytt urbant motiv, vilket dels situeras till höghusmiljöer, 
dels till arbetarungdom och samtida subkulturer. Titeln Klass II B syftar 
på mellanölets skatteklass. Andra exempel återfinns i Gunnel Beckmans 
Försök att förstå (1971) och Ett slag i ansiktet (1976), Inger Brattströms 
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Låsningen (1977), Anna Rudbergs Var inte rädd för Lena! och Anna-Greta 
Winbergs Leva häftigt (1979). Flera av dessa skildrar även unga kvinnor 
vilka på olika sätt berusar sig.72 

Under 1970-talet ansågs ungdomars mellanölskonsumtion vara ett 
stort problem i Sverige. Ölet, som hade en alkoholvolymstyrka på 4,5 
procent, introducerades på den svenska marknaden hösten 1965 och sål-
des fram till 1977 i vanliga livsmedelsbutiker. Åldersgränsen var till en 
början sexton år men höjdes sedan till arton.73 Försäljningen av mellanöl 
i Sverige var följaktligen parallell med utbyggnaden av miljonprogram-
mets områden. Ungefär som i fråga om tidigare ungdomskriminalitet 
skyllde man alkoholmissbruket på stadsmiljöns bristande förmåga att 
sysselsätta sina ungdomar. I häftet Om mellanöl (1973) utgivet av Cen-
tralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning står det: ”Andra 
påstår att det är samhällets fel att det dricks så mycket mellanöl, inte 
minst av ungdomar. Man menar att om ungdomen fick fler möjligheter 
till intressanta hobbies på sin fritid skulle man inte samlas enbart för att 
dricka mellanöl.”74 

Faktum var dock att det i början av 1970-talet fanns en någorlunda 
välfungerande ungdomsgårdsverksamhet i Stockholm med omnejd men 
att ölen helt enkelt flyttade in också där. I undersökningen Mellanöl – 
Ett ungdomsproblem framkommer att alla föreståndare för Stockholms 
många ungdomsgårdar upplever ”mellanölet som ett problem bland 
ungdomar”.75 ”Det har blivit något symboliskt över det”, säger Bo Wess-
berg, föreståndare vid Hammarby ungdomsgård.76 Historikern Lennart 
Johansson menar att periodens fixering vid ungas mellanölskonsumtion 
kan förstås som en generationskonflikt. Ölet såldes med hjälp av reklam-
kampanjer, vilka riktade sig till ungdomar tillhörande 1960-talets nya 
sub- och motkulturer. Det blev till en symbol för ett samtida förakt för 
folkhemmets normer och sociala gemenskap.77
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Berusning

I berättelser om modernitet och urbanitet erhåller berusningen en sär-
skild plats. Den gestaltas bland annat som subversiv och som ett medel 
med vars hjälp individen kan undfly tiden. Baudelaire skriver i prosa-
poemet ”Berusa er” (”Enivrez-vous”): ”För att inte bli Tidens förpinade 
slavar, berusa er, berusa er utan uppehåll! Med vin, med poesi eller dygd, 
allt efter behag!”78 Ruset står i ett motsatsförhållande till det moderna 
samhällets ständiga framåtskridande. Den berusade ställer sig utanför 
det kapitalistiska systemets progressionsideal. Berusningen utgör i Bau-
delaires dikt ett slags motkultur, vilken förändrar individens upplevelse 
av såväl tid som rum. Inspirerad av Baudelaire liknar senare Benjamin 
den berusade vid flanören. Både den som berusar sig och den som flane-
rar planlöst förnimmer ting, platser och miljöer på ett annorlunda och 
fördjupat sätt.79 

Det går att dela upp berättelser om berusning i två kategorier: de som 
upprätthåller ordningen och de som utmanar den. Den förstnämnda fö-
reträder den rådande maktordningen och förmedlar moral, normer och 
värderingar. I den andra typen överträds samma morals, normers och 
värderingars gränser, ofta utifrån en marginaliserad position.80 1960- och 
70-talets ölorienterade alkoholkultur var identitetsskapande. De unga 
mellanölskonsumenterna distanserade sig genom sitt drickande från för-
äldragenerationen både socialt och kulturellt. Berusning var för modsen, 
punkarna och hårdrockarna en del i ett avståndstagande från vuxenvärl-
dens och det svenska folkhemmets skötsamhetsmoral.81

Eftersom det material jag undersöker är skapat för att roa och fost-
ra unga läsare är gestaltningarna av berusning tvetydiga. Lars Peterson 
visar till exempel hur alkoholbruket alienerar Snöret och hans vänner 
ytterligare: ”Trappbelysningen har slocknat. […] Det hörs en massa ljud 
från olika håll i huset, även om musiken hörs tydligast. Men det är ett 
enda sammelsurium av ljud. Det är fragment av det här husets samla-
de fredagsaktiviteter som sipprar ut.” Samtidigt skapar drickandet en 
känsla av gemenskap och sammanhang: ”Speciellt skrattretande är inte 
deras situation. Men skrattar är just vad de gör.” (Peterson, 123) Peterson 
låter ungdomarnas skämtande fortgå i drygt tio sidor framåt. Motivet 
innehåller såväl positiva som negativa aspekter. Ruset både marginali-
serar och förenar. Det liknar ur den aspekten Brattströms skildring av 
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dans. Med dans och berusning kan ungdomarna skapa en egen gemen-
skap eller motoffentlighet utanför vardagen.

Ölgänget

Att berusade ungdomar från höghusområden attackerade pensionärer 
förvandlades under 1970-talet till en urban kliché, vilken har sin grund 
i verkliga händelser i Stockholm. Poliskommissarie Olof Björkman från 
Midsommarkransens polisstation berättar i en intervju 1970: 

Ett tag var det en ren sport i ölgängen att ge sig på åldringar. I en 
utredning, som jag hade, knuffade de omkull en gammal man i sam-
band med att en massa folk passerade en tunnelbanespärr. Gänget 
jublade över att de fällt en gamling. De var väldigt förtjusta över det.82 

Klass II B och ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” skildrar dylika ölgäng och våld-
samma handlingar. Isaksons berättelse utspelar sig över ett dygn och 
slutar i en cell på polisstationen. Verkets ungdomsgäng har förföljt en 
dam genom den gångtunnel som leder från ”Centrum till grönområdet” 
(Isakson, 116). På nästa morgons löpsedlar kan man läsa: ”Äldre dam 
nedslagen av berusad 14-åring” (Isakson, 116). Handlingen i Klass II B 
handlar, förutom om ”T-banegänget”, framför allt om huvudpersonen 
Eddies vän Jackie och hans alkoholproblem. Där lyder rubriken: 

ÄLDRE MAN SLAGEN MEDVETSLÖS VID T-BANA. ÖVER LEV-
ER EJ? […] Ögonvittnen uppger att mannen träffats i huvudet av en 
fylld ölburk. Han hade strax före dådet råkat i dispyt med ett tiotal 
ungdomar som har T-banan som tillhåll på kvällarna. (Malmberg, 
65f) 

Eddie misstänker att det är Jackie som i tidningsnotisen ovan kastat 
ölburken på den äldre mannen. 

Därtill finns det liknande exempel från den samtida film- och musik-
världen. Janne Halldoffs film Stenansiktet (1973), inspelad i Skärholmen 
och inspirerad av Stanley Kubricks A Clockwork Orange (1971), inleds 
med att ett gäng ungdomar sitter i en trappa utanför tunnelbaneingång-
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en. De dricker mellanöl, förolämpar förbipasserande, skränar och röker. 
Sedan springer de tillsammans upp för en trappa, välter ut matkassarna 
för två äldre kvinnor, knuffar till en man – också han har en ölburk i 
handen – för att sedan vandra vidare genom gångtunneln mellan cen-
trum och hissen upp till Ekholmshöjden.83 Nästa gång vi möter dem är 
de i full fart med att välta en bil på en i övrigt öde parkeringsplats. 

Teatergruppen och rockbandet Nationalteatern sjunger i ”Barn av vår 
tid” (1978), från skivan med samma namn:

Vårat tidsfördriv 
är att slå pensionärer på käften 
eller hur 
lilla mamma?84 

Under 1970-talet satte Nationalteatern upp pjäser för barn och unga, ofta 
med musikinslag, varav det mesta också släpptes på skiva. 1979 släppte 
punkbandet Ebba Grön, från Rågsved, albumet We’re Only in it for the 
Drugs där titelspårets text lyder: 

Det finns inget att göra i den här trista förorten, 
det finns ingenting här för oss. 
Nä, ursäkta jag överdrev litegrann, 
vi kan ju supa, knarka och slåss.85 

Isakson och Malmberg försöker dels visa sin tilltänkta läsare konse-
kvenserna av ett omåttligt drickande, dels beskriva orsakerna bakom 
varför ungdomar agerar likt ”ölgängen”. Tristess i kombination med en 
boendemiljö, vilken inte tillgodoser ungas behov, gestaltas som grund-
läggande orsaker till missbruket och våldet. I ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” är 
orsakssambandet tydligt. Det är uppväxtmiljön som är problemet. 

Det här förbannade, förstenade förortshelvetet! sa Snorres morsa bit-
tert. Inte stad, inte landsbygd. Det lever ju inte. Här ska man sova och 
handla, vara vuxen och ha pengar. Fan! (Isakson, 30) 

Huvudpersonen Bengan och hans vänner har inget av detta. Därtill sak-
nar de vuxna förebilder. ”Du får mat och kläder, så håll käft” (Isakson, 
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17), lyder Bengans bristfälliga uppfostran. Eller som Kjell formulerar det, 
i Thorvalls ”Vart ska du gå?” ”Ut”, ”det hjälper inte att han vet att han 
ska vara tacksam för att han har mat och kläder och bostad och bor i 
ett av världens rikaste länder. Det hjälper inte. Det är för djävligt ändå” 
(Thorvall 1969, 80f). 

Kritik mot konsumtionssamhället

Malmbergs bild av förortens alkoholiserade ungdomar är något mer ny-
anserad än Isaksons. Huvudpersonen Eddie har samma bakgrund som 
alkoholisten Jackie men sköter sitt arbete och dricker med måtta. Att han 
vuxit upp i ett slitet hus – ”skitigt och sällan reparerat, familjerna hade 
för många barn och för lite pengar” (Malmberg, 62) – har inte hindrat 
Eddie från att utvecklas till en välfungerande ung man. I gestalten Ed-
die försöker Malmberg skapa en realistisk förebild för Sveriges urbana 
arbetar ungdom. Under 1970-talet fanns en kritik mot de verklighets-
frånvända ideal som reklamen presenterade. I Mellanöl – Ett ungdoms-
problem lyfts ölreklamen fram som problematisk för att den så tydligt 
riktar sig till just ungdomar: 

I psykedelisk färgprakt har ölproducenterna fyllt affischtavlor och 
annonssidor med förförisk reklam. Sköna ungdomar har sträckt ut 
sig i roddbåtar, med sommargröna vassruggar i bakgrunden, och öl-
burkarna inom bekvämt räckhåll framför sig. På trevliga partyn har 
flickor och pojkar ömt lutat sina huvuden mot varandra med ölglasen 
i händerna.86 

Mellanölen ingår i drömmen om ett bättre liv. Reklamen blir i ”Fixa 
nåt…” ”Vaddå?” den förebild som protagonisterna saknar: ”I det livs-
mönster de beundrade ingick tuffa bilar, salta båtar, kåta, snygga brudar 
och sprit och öl som naturliga ingredienser.” (Isakson, 42) Eftersom pro-
tagonisterna är i fjortonårsåldern är reklamens livsmönster ouppnåeligt. 
De får inte ens köpa mellanöl ännu. Diskrepansen mellan ideal och verk-
lighet leder i sin tur till kriminella handlingar. Efter att ha blivit nekad 
att köpa öl i det lokala varhusets livsmedelshall går Lelle vidare till Epa 
för att istället försöka stjäla den. ”De gick in i varuhuset med en känsla de 
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aldrig haft förr. […] Nu hade de kallblodigt bestämt ett tillvägagångssätt 
för att stjäla.” (Isakson, 46) 

Varuhusmotivet har här fyllts med ett nytt innehåll. I 1970-talets 
vänsterpolitiska ungdomsbok är man kritiskt inställd till konsumtions-
samhället. Varuhusmiljön blir en tydlig symbol för kapitalism och segre-
gation. Så beskriver Wernström i Mannen på gallret (1969) Skärholmens 
nybyggda centrum: ”Nedanför husraderna låg Skärholmens centrum 
med varuhus invid varuhus, butik invid butik. Så snart människorna 
gick ut ur sina små fack, måste de köpa någonting. Det fanns ju inget 
annat att göra.”87 Sex år senare sjunger Ulf Lundell i ”Stockholm City” 
från debutskivan Vargmåne (1975) om Stockholms unga vuxna:

Har du nånsin vart i 
Bullshit City 
och stapplat spritstinn 
och lekt med tjack. 
Har du sprungit som besatt på tricken,
slagit nån på käften 
som tack, som tack.
Har du pröjsat allt du hade
På plast och plock
Och virrat omkring i en drogad flock.88 

Berusningen framstår som en flykt undan en ogästvänlig och stressig 
urban vardag. Spriten, amfetaminet och mellanölet är en del i ett 
ungdoms kulturellt avståndstagande, inte bara från vuxenvärlden utan 
också från konsumtionssamhället.89 I Snöret skriver Peterson om sam-
ma citykärna: ”Allt det nya är blankpolerad sten, blanka metaller och 
glas. Kallt, hårt, opersonligt och omänskligt.” (Peterson, 25) Den miljö 
som av Sandwall-Bergström och Krok beskrivs i så positiva ordalag, som 
framtidens och möjligheternas plats, kritiseras hårt. Platser som tidigare 
framställts som fyllda av liv och rörelse ger hos Lundell och Peterson en-
bart upphov till stress och oro. Kritiken är riktad både mot arkitekturen 
i sig och mot det samhälle som den är en del av. 
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Gasa, sniffa och flumma

Pojkarna i ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” misslyckas med sin plan och blir utan 
öl. Ändå har de utvecklats av händelsen. Beslutet om att stjäla ölen ge-
staltas som en helt ny erfarenhet, de har upplevt ”en känsla de aldrig haft 
förr”. Pojkarnas utvecklingsprocess går emellertid i fel riktning enligt 
den moral som Isakson förespråkar. Om Bengan, Kenta, Lelle och Snor-
re står det att de ”lekte med de värderingar samhälle och föräldrar smugit 
på dem” (Isakson, 116). Samhället och föräldragenerationen har redan 
stämplat de unga männen som ligister. ”Va fan är det där för nåra ligis-
ter?” (Peterson, 122), frågar en vuxen man i Snöret enbart för att huvud-
personen och hans vänner klär sig på ett visst sätt. Stereotypen finns där 
som enda möjlig identitet. En tonåring från en av miljonprogrammets 
höghusförorter kan inte vara något annat än en ung man som slår pen-
sionärer på käften, för att citera Nationalteatern.90 Med förortsmotivet 
följer en viss typ av schablonartad urban identitet, vilken framstår som 
ett värre fängelse än boendemiljön i sig. Isakson och Peterson gestaltar 
den vanmakt som följer på att bli definierad av någon utifrån och av att 
inte själv få vara med och utforma den egna identiteten. Berusningen blir 
en flykt från subjektspositionens begränsningar. 

Nationalteaterns ”Barn av vår tid” inleds med en dylik gestaltning av 
rus som verklighetsflykt: 

Farsan sitter hemma framför TV:n. 
Morsan sitter antagligen breve. 
Lika bra att ta sig ner till EPA:s torg. 
Där kan vi låta betongen gunga! 
Gasa och sniffa och flumma! 
Där kan vi segla på månen tillsammans. 
Come on my darlin’ vi glömmer alltsammans.91

Texten tecknar en linje från föräldrarna i familjehemmet, till vännerna 
på det lokala torget och med rusets hjälp vidare ut i fantasins värld. De 
engelska orden i sista raden stärker känslan av att ha tagit sig någon 
annanstans. Isakson beskriver samma erfarenhet:
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De drev ner mot centrum. Två starköl fyllde deras huvuden med 
drömmar om styrka och känslor av mod. Det var runda, luddiga tan-
kar som studsade lätt mot hjärnvindlingarnas väggar. Lätta dunsar 
som kändes behagliga. […] De nådde den långa trappan ner mot cent-
rum. Skymningsljuset svepte granit- och betonglandskapet i mjuka 
slöjor, vilka suddade ut hårda kanter och sterila ytor. (Isakson, 90)
 

Allt hårt blir mjukt. Ungdomarnas tankar är runda och luddiga, hårda 
kanter och sterila ytor suddas ut. Relationen till betonglandskapet gestal-
tas som en i högsta grad fysisk historia. Miljön och ungdomarna är skild-
rade som varandras antiteser. Det finns en motsättning i texterna mellan 
den mjuka och formbara tonårskroppen och stadens statiska arkitektur. 
Kenta försöker gå på händerna nerför trappen mot tunnelbaneingången 
men ramlar och skadar sig. Trots det känner han sig stark: ”Han såg sig 
omkring. Han var medelpunkt. Även om han hade ramlat skulle man 
tala om när Kenta försökte gå på händer nedför trappan. Det kändes 
bra.” (Isakson, 91f) 

Den tröskelkonflikt som i Emil Norlanders Anderssonskans Kalle 
1901 tog plats i gränslandet mellan hem och gata är här förflyttad till 
det offentliga rummet. Kenta och de andra berusade pojkarna skapar 
en motoffentlighet där de står i centrum och syns. Kontrasten mellan 
kroppen och betongen fungerar inte enbart som en effektfull bild. I det 
enformiga landskapet ter sig ungdomarna starka: ”De sjöng med gälla 
röster i tunneln, där ekot förstorade deras skrål.” (Isakson, 116) Tystna-
den i tunneln förstärker pojkarnas röster. Miljöns brister framhäver deras 
förtjänster. Att gasa, sniffa och flumma är ett uppror mot uppväxtmiljön. 
Ungdomarna får betongen att gunga, de förändrar den statiska boende-
miljön och gör den levande och rörlig. 

Gemensamt för kritiken mot förorten är att den sedan 1940-talet 
kretsat kring tankar om människan som ett offer styrt av sin omgiv-
ning.92 Ruset förändrar makthierarkin så att det istället är ungdomar-
na som behärskar landskapet. Dansen, berusningen och ockupationer 
av telefonkiosker och tunnelbaneuppgångar skapar ungdomskulturella 
motoffentligheter. Eftersom tonåringen representerar framtiden och de 
drömmar och farhågor som tillskrivs den är detta inslag av hopp viktigt. 
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Politisk revolt

Generationsupproret gestaltas även med hjälp av samhällskritik och po-
litiskt engagemang. Under det sena 1960- och 70-talet influeras ung-
domsböcker som Le lite grann, ”Fixa nåt…” ”Vaddå?”, Klass II B och 
Snöret av samtida vänsterideologier och tankar. Många av periodens 
ungdomsboksförfattare var anhängare av den så kallade 68-vänstern, 
vilket avspeglas i val av motiv.

Jag kommer i det följande att fokusera på Thorvalls andra roman om 
Kjelle, ”Vart ska du gå?” ”Vet inte”, då dess samhällskritik skiljer ut sig 
från den hos exempelvis Brattström och Isakson. Verket har tillsammans 
med första delen, ”Vart ska du gå?” ”Ut”, beskrivits som ett typiskt ex-
empel på svensk jeansprosa.93 Det finns ett par viktiga skillnader mellan 
de två böckerna. Den första utspelar sig i ett anonymt villaområde i 
Stockholms utkanter, den andra i ett höghus vid Trångsunds pendeltågs-
station. Området är förvisso inte en del av miljonprogrammet, dess höga 
punkthus är från 1958 och centrum från 1960-talet, men är utformat efter 
samma princip. Thorvall var aktiv i den samtida debatten. Hon kritisera-
de den svenska barnlitteraturen för dess miljöskildringar under rubriken 
”Bor alla barnboksförfattare i Tomtebolandet” i Expressen 1965.94 Med 
den andra boken om Kjelle visar hon på alternativ. 

Kjelle är i den andra delen betydligt äldre och hans sökande efter 
en väg in i vuxenlivet är fyllt av tankar kring hur samhället bör ordnas. 
Förändringen illustreras av Kjelles tankar om det dagliga meningsutby-
tet med modern: 

Bara för några år sen kunde han inte ta jackan utan att hon sa: ”Vart 
ska du gå?” och han sa ”Ut” förstås, och hon trodde att han sa så, 
därför att han inte ville tala om vart han skulle gå. – När det istället 
var precis så. Man gick ut och så fick man se vad det blev. 

Då gick Kjelle oftast ned till kiosken för att se ”om det var något på 
gång, om något oväntat hände” (Thorvall 1975, 72). Nu när Kjelle står 
på tröskeln till vuxenlivet räcker kiosken inte längre till. Han har för 
länge sedan fått den moped han tidigare drömt om och inte blev livet 
så mycket bättre för det: ”Han gick där och väntade och väntade på att 
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bli femton och trodde lyckan var en blå moped. / Men det var inte sant. 
Aldrig blev det så fint som det var innan han fick den.” (Thorvall 1975, 72) 

Men framför allt ges kritiken mot samhället utifrån Kjelles perspek-
tiv. ”Vart ska du gå?” ”Vet inte” liknar till skillnad från många andra 
 samtida ungdomsböcker inte en politisk pamflett. Ofta är den formu-
lerad som ett resonemang, vilket Kjelle för med sig själv. Läsaren får 
därmed en chans att själv bilda sig en åsikt om vad som är rätt och fel, 
bra och dåligt med samhällets utformning. 

Ett tydligt exempel återfinns i ett kapitel där Kjelle försöker ta sig 
hem till Trångsund sent på natten. Det är långt hem och eftersom det är 
efter midnatt också svårt att ta sig dit. Kjelle undrar om statsministerns 
vardag: ”Man undrar om han, Olof Palme, nånsin åker tunnelbana en 
fredagsnatt? Gjorde han det, skulle han få litet att tänka på.” Han fun-
derar även över olika typer av missbruk, det lagliga och olagliga: ”Ingen 
var nykter, det såg han genast. Det var olika sorters fyllor, men mest den 
av staten sanktionerade. (Hur mycket är det dom tar in i skatt på en 
sjuttiofemma Explorer?)” (Thorvall 1975, 69) Det är Kjelle som undrar 
över Palme, ser olika sorters fyllor och reflekterar över deras form. Med 
andra ord söker Thorvall med sitt berättarperspektiv göra något annat än 
den författare som Margareta Strömstedt kritiserade i Dagens Nyheter för 
att lösa sina konflikter ”framför ögonen på den unge läsaren”.95 

Verket har av tidigare forskning beskrivits på motsatt sätt. Edström 
menar att den ”häftiga miljökritiken” och ”[a]ngreppet på samhället” i 
romanen formuleras av berättaren och inte av de unga själva, vilket gör 
att de framstår som offer för den ”omgivning som de vuxna skapat”.96 Jag 
menar att allt i gestaltningen av Kjelle pekar på att det är han som står 
för samhällskritiken. Det är Kjelle själv som tänker, erfar och kritiserar. 
Allt berättas ur hans perspektiv, som en ung och politiskt medveten man. 
Thorvalls roman är internt fokaliserad men de åsikter som huvudperso-
nen berättar om är relativt nya. Vid en jämförelse med berättarrösten i 
Isaksons ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” blir skillnaden i perspektiv på ungdo-
marna tydlig. Isakson skriver om verkets huvudpersoner: ”De var inte 
onda, knappast elaka. […] De lekte med varandra och med sina kroppar, 
med gifter och med sin styrka. De lekte med de värderingar samhället 
och föräldrar smugit på dem.” (Isakson, 115f) Här är Edströms uttalande 
giltigt. Tonåringarna framstår som offer.

Maria Jönsson har visat hur Thorvall utprövar nya former för hur 
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pojkar kan skildras i sina barn- och ungdomsböcker. Framför allt styrs 
porträtteringen av de unga männen av deras relationer till andra.97 
Jönsson behandlar inte böckerna om Kjelle men presenterar ändå en 
möjlig utgångspunkt för en diskussion om skillnaden mellan Thorvalls 
och Salingers huvudpersoner.98 Holden Caulfield slutar på mentalsjuk-
hus medan Kjelle istället slutligen förstår vad han vill i livet. Det som 
hjälper honom är hans relationer, till modern, vännerna och flickvännen.

Kjelles väninna Doris går dock samma öde till mötes som Holden. 
Hon får ”en hallucinatorisk och paranoid psykos” efter en ”LSD-tripp” 
samt ”långvarigt och intensivt haschrökande” (Thorvall 1975, 146) och 
befinner sig i romanens slut på mentalsjukhus. Thorvall undviker emel-
lertid att moralisera över drogbruket. Till skillnad från skildringen av 
Anette i Brattströms Le lite grann får läsaren också veta vad som hänt 
Doris. Kjelle och hans vänner besöker henne på sjukhuset. Efteråt tänker 
Kjelle: ”Så brass var kanske farligt för somliga? Men som med allting 
annat. Farligheter kom och gick. Nu är det visst riktigt farligt att käka 
ägg, särskilt om man är äldre?” (Thorvall 1975, 146) Bilden av drogerna 
är som synes mer nyanserad än i Brattströms roman. 

Själv klarar Kjelle sig bra trots att något i ett ungdomslitterärt sam-
manhang ovanligt händer i slutet av verket: hans mamma begår själv-
mord. Thorvall presenterar därmed en olycka värre än kriminalitet och 
missbruk. Frågan om mellanölet, haschet och amfetaminet framstår 
som underordnade livets verkliga sorger. De erfarenheter som berus-
ningsmedlen ger ingår i Kjelles bildningsresa och i hans sökande efter 
identitet och mening. De är inget han längre behöver som mogen ung 
man. Sista kapitlet är trots moderns död fyllt av hopp. Kjelle är kär och 
funderar på att gå en grundkurs i socialism. Det politiska engagemanget 
och kärleken framställs därmed som en positiv väg in i vuxenlivet. 

Politisk aktivism

Det finns exempel från tidens ungdomslitteratur på gestaltningar av mer 
explicit politiska handlingar. Till exempel gestaltar Harry Kullman i 
den retrospektiva 1930-talsskildringen De rödas uppror (1968) demon-
strationen som urbant motiv. När Kullman skildrar politiska aktioner, 
affischering och aktivism är det i likhet med Thorvall utifrån de ungas 
perspektiv. 
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De rödas uppror låg helt rätt i tiden när den gavs ut. Romanen 
belönades med flera priser.99 Den är det andra verket i en trilogi, vil-
ken utspelar sig på 1930-talets Södermalm. De övriga två delarna heter 
Gårdarnas krig (1959) och Fångarna på Fattigmannagatan (1972). Alla tre 
delarna skildrar arbetarpojkar, vilka tillbringar merparten av sin vakna 
tid utanför hemmet, på gatan. Förutom ett detaljerat återgivande av de-
monstrationer och motdemonstrationer beskriver Kullman i De rödas 
uppror hur huvudpersonerna Palle och Fritte cyklar ut i natten för att 
limma upp affischer för kommunistiska partiet. Detta var då som nu en 
olaglig aktivitet. Kullman berättar ett stycke Stockholmshistoria som 
tidigare lyst med sin frånvaro just i barn- och ungdomslitteraturen.100 

Samtidigt passar motivet med politisk aktivism in väl i den ung-
domslitterära genrens motivsfär. I pojkböcker från seklets början finns 
skildringar av liknande aktiviteter, till exempel i Kar de Mummas Sigge 
Nilsson och jag, där protagonisterna hänger upp falska löpsedlar på Öster-
malmstorg. De affischer som Kullmans pojkar tapetserar staden med 
har, till skillnad från Sigge Nilssons, ett syfte. Palles och Frittes aktion 
är ingen parodi utan på allvar. Deras ockupation av det offentliga stads-
rummet skiljer sig från tidigare ungdomslitterära gestaltningar: 

[…] pelarna ägdes av en reklamfirma men med den hade Palle eller 
partiet ingenting att göra. Man passade helt enkelt på att i skydd av 
kvällens mörker – för att använda ett aktuellt ord – ockupera pelarna, 
klistra upp kommunistiska affischer: Kämpa med oss mot fascismen 
eller Folkfront för arbete och bröd.101 

På den tiden bestod Stockholms affischpelare av gamla ångbåtsskorste-
nar, vilka pojkarna ockuperar med partiets budskap. Romanens politiska 
agenda gör tidigare lekar till allvar. Identiteten som tjuvpojke är utbytt 
mot en som vänsteraktivist. Kullman använder den äldre pojkbokens 
urbana motiv som utgångspunkt i framförandet av de nya budskapen 
men politiserar dem. 
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Maskrosbarn

Den önskan om en egen plats som Ebba Grön formulerar infriades på 
sätt och vis. Miljonprogrammets höghusförorter kom att bli ungdoms-
kulturens nya landskap. Kombinationen av misströstan och hopp, vilken 
är förbunden med miljön, beskrivs talande av Lars Peterson i inledning-
en till Snöret: ”Mitt i solen sitter Snöret som hypnotiserad och stirrar 
ner på marken. […] Det är något fantastiskt han har upptäckt. En liten 
maskros har trängt igenom asfaltens hårda pansarskal.” (Peterson, 5) 
Man brukar använda ordet ”maskrosbarn” för att beskriva barn, vilka 
vuxit upp under svåra förhållanden men ändå klarat sig in i vuxenlivet. 
Författaren Ami Lönnroth sägs ha myntat uttrycket på 1980-talet i en 
kolumn i Svenska Dagbladet, men som bild för hopp är blomman, vilken 
mot alla odds spirar ur obrukbar mark, naturligtvis gammal.102 

Peterson fortsätter: ”Den visar att det ännu finns liv och kraft un-
der ytan, även om man inte kunde tro det.” (Peterson, 5) I de samtida 
miljonprogramskildringarna finns mycket liv och kraft. Oftast är det 
emellertid gestaltat som ilska och inte som i Petersons verk med en mask-
ros. Peterson är också den enda av författarna som skildrar innerstaden 
och där är ilskan mot samhället särdeles tydlig. Snöret och hans vänner 
sparkar på lyktstolpar och papperskorgar. Slutligen kissar de till och med 
på Slussplan, i Wallanders tidigare pojkböcker gestaltad som huvudsta-
dens mittpunkt: ”De ställer sig mitt ute på den torgliknande platsen och 
pissar. Sida vid sida och kollar vem som kan pissa längst. Kribbe vinner.” 
(Peterson 1978, 42) 

I slutet av Snöret står huvudpersonen och tittar ut över sin förort, ”på 
andra sidan järnvägen, i utkanten av en parkeringsplats vid ett industri-
område”. Mer i marginalen av Stockholm hade han knappast kunnat 
befinna sig. Men, konstaterar berättaren: ”Detta är hans barndomsmiljö. 
Och den kan man ju inte förakta, för det vore ju att förneka sig själv.” 
(Peterson, 158) 

Det vore att förneka Stockholm och Sveriges framtid att förakta eller 
förneka pojkar som Snöret och de platser de vuxit upp på. Ungdoms-
litteraturens protagonister har aldrig tidigare varit lika politiskt med-
vetna och öppet kritiska mot samhällsordningen som under decenniet 
efter 1968. Detta behöver emellertid inte innebära att de som i Kull-
mans 1930-talsskildringar ansluter sig till Kommunisterna, att urinera 
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på Slussen kan också läsas som en kritik. Författare som Thorvall skapar 
på 1970-talet en ny typ av urban tonåring, vilken riktar sin ilska mot 
samhällets orättvisor och mot segregationen i Stockholm. De ungdomar 
som det går bra för i Le lite grann och Klass II B är också de politiskt 
mest medvetna. 

Därtill ger engagemanget miljonprogramsförorten en ny identitet. 
Många ungdomar växte upp i förortsmiljöer som liknar dem i Isaksons, 
Malmbergs, Petersons och Nationalteaterns texter. Ungdomsboken och 
ungdomsteatern har till delmål att visa på lämpliga vägar in i vuxenlivet. 
Den kan inte vara enbart negativ, den måste tro på ungdomars förmåga. 
Den gestaltar därför inte bara farhågorna utan också de drömmar och 
förhoppningar som finns kring framtiden. Utanförskapet är en del av 
mognadsmotivet i de behandlade verken. 





6.
hemlös i stockholm

Jag var fjorton år och sju månader när jag en dag gick ut ur huset där vi 
bodde, då trodde jag att jag skulle gå tillbaka som vanligt på kvällen, 
men det gjorde jag inte. Jag försvann.1 

Berättarjaget i Maria Gripes Glastunneln (1969) bestämmer sig en dag 
för att lämna föräldrahemmet och försvinna ut i Stockholm. Han blir 
hemlös. Han vet inte riktigt varför han tog beslutet att inte återvända 
men ”det hade börjat hända diverse saker”: ”Någonting hade mognat. 
Lite hade det nog med behovet av rörelsefrihet att göra.” (Gripe, 21) Hans 
försvinnande kan läsas som en del av en mognadsprocess. Att vara eller 
att känna sig hemlös blir en del av tonåringens sökande efter en identitet, 
av generationsuppror och frihetslängtan. Såväl i bildningsresan som i 
barn- och ungdomslitteraturens dit-och-tillbaka-äventyr ingår ofta en 
period av hemlöshet. Det är onekligen ett av litteraturtypens mer vanligt 
förekommande motiv.2 

Ett hemlöshetsmotiv kan gestalta två disparata typer av erfarenheter: 
utsatthet och rotlöshet respektive frihet och självförverkligande. Därtill 
kan motivet vara explicit uttryckt, som i Glastunneln där huvudpersonen 
faktiskt står utan tak över huvudet, eller mer implicit i form av olika 
känslor av utanförskap. Föreliggande avsnitt kommer att diskutera dessa 
variationer. Först kommer jag att behandla Glastunneln och den inver-
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terade stadsvandring som Gripe skildrar, därefter det förtäckta hemlös-
hetsmotivet i Inger Edelfeldts Duktig pojke! (1983). 

Huvudpersonen i Edelfeldts roman, Jim, är ung, homosexuell och 
bor i en höghusförort, där han på grund av intersektionen kön, ålder och 
sexualitet har svårt att känna sig hemmastadd. I det föregående kapitlet 
har jag visat hur miljonprogrammet kom att bli en plats för en viss typ 
av unga män, vilka likt Snöret, Kenta, Snorre och Bengan är arbetarklass 
och heterosexuella. För andra subjekt är det inte lika enkelt att orientera 
sig i det nya landskapet. Berättelsen om Jim ifrågasätter idén om höghus-
förorten som en ”ready-made-setting” i Barbara Piattis mening.3 

Slutligen uppmärksammas kojan, den hemlösa tonåringens bostad, i 
verk som Kerstin Thorvalls Hur blir det sen då? (1972), Peter Pohls Janne, 
min vän (1985) och Åsa Anderberg Strollos Hoppas (2011). 

När generationsupproret under det sena 1960- och 70-talet kom att 
bli en allt viktigare komponent i bilden av det urbana vuxenblivandet 
blir hemlöshetsmotivet framträdande. Rymningen för huvudperso-
nen bort från det så föraktade borgerliga hemmet, det som den äldre 
ungdomslitteraturens protagonister ofta strävat efter.4 Dit-och-tillba-
ka-äventyrets cirkulära rörelse frångås i allt större utsträckning och flykt-
tillståndet eller exilen utgör hela berättelsen. Till skillnad från tidigare 
saknas hemmiljöerna helt och enbart genom en utvidgning av begreppet 
hem uppnås något som liknar en känsla av trygghet.5 Parallellt med 
att miljonprogramsförorten trädde fram som ett nytt litterärt rum, sök-
te flera författare under de senare decennierna av 1900-talet efter nya 
sätt att närma sig såväl nya som gamla ungdomsrelaterade problem och 
möjligheter. Maskulinitet och femininitet iscensattes genom att olika 
typer av överskridanden och frågor om sexualitet och hälsa tog plats i 
ungdomslitteraturen.6

Vivi Edström menar att författare som Gripe framhöll ”uppbrottet 
från familj och påtryckande auktoriteter som nödvändigt om den unga 
människan skall kunna nå en sann identitet”. Hon konstaterar: ”Det 
litterära rymningsmotivet har därmed ändrat karaktär.” Rymningen för-
knippas med drömmar om självförverkligande istället för med äventyr 
och frigör protagonisten från hemmiljöns såväl mentala som materiella 
begränsningar. 7 Motivet kan därför läsas som en fortsättning på den 
vilsenhet som gestaltas i replikskiftet ”Vart ska du gå?” ”Vet inte…”. Siv 
Widerbergs Apropå mej (1967), vilken utkom två år tidigare än Glastun-
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neln, inleds med att berättarjaget Ulla redogör för hur hon faktiskt ”inte 
vet” var hon har varit och vad hon har gjort: ”Jag går och drar bara, helt 
enkelt […].” Att Ulla sedan ”sticker hemifrån” förklaras med samma ord: 
”Hur det började, det kan jag alltså inte förklara. Hur det började med 
att jag stack hemifrån en dag, menar jag. Inte varför heller, för den de-
len.”8 Flykten från hemmet är alltså en konsekvens av bristen på mening. 

Tidigt i ungdomslitteraturen har hemlöshet varit ett vanligt förekom-
mande inslag. Louise och Anna i Helena Nybloms Väninnorna förlorar 
sina hem när deras respektive föräldrar går bort. Marika Stiernstedts 
Ullabella tror sig stå på gatan när mostern slänger ut henne. Hjalmar 
Wallanders och Harry Kullmans ungdomar har i huvudsak vuxit upp i 
Södermalms offentliga rum och tillbringar i likhet med Lars Petersons, 
Stig Malmbergs och Börje Isaksons miljonprogramsungdomar merpar-
ten av sin vakna tid utanför hemmet. Majken blir i första boken om 
familjen Oskarsson utslängd av sin far, Disa Netterström-Jonssons Inga 
och Kullmans syskonpar tvingas sova i vindsförråd efter konflikter med 
föräldrarna. Händelserna är bilder för protagonisternas position i livet. 
I ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” står det: ”De var tunna och små i den mjuka 
sommarnatten, det var bara deras röster som var stora. De var mer än 
barn men inte vuxna. De hörde inte hemma i någon av dessa världar 
[…].” (Isakson, 115) Att vara ung är lika med att inte höra hemma, att 
befinna sig mellan olika positioner. Tonåringen har inte samma position 
inom hemmets väggar som de yngre barnen och är ännu inte vuxna nog 
att finna trygghet i ett eget hem. 

Ett hemlöst barn är alltid ett bevis på vuxenvärldens misslyckan-
de. Som Maria Österlund påpekat utmanar det föreställningen om ”det 
goda samhället”.9 Men i många ungdomsskildringar får en period av 
hemlöshet symbolisera en frigörelse- och utvecklingsprocess. Flera av 
litteraturhistoriens försvunna barn klarar sig bra på egen hand, långt 
bättre än Holden i Salingers The Catcher in the Rye. Exempel finns i 
så olikartade verk som Charles Dickens Oliver Twist (1837–38), Laura 
Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället (1907), Astrid Lindgrens Rasmus 
på luffen (1956), Birgitta Stenbergs Chans och P. C. Jersilds Barnens ö 
(1976). Också i millennieskiftets ungdomsbok används motivet för att 
gestalta mognad. Anderberg Strollos Hoppas, Maja-Maria Henrikssons 
Inte på riktigt, inte på låtsas (2011) och Pernilla Glasers Under trottoaren 
(2011) är exempel på berättelser med försvunna barn som huvudpersoner. 
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Majoriteten av verken skildrar urbana miljöer, ett faktum vilket kan 
härledas till bilden av storstaden som förknippad med mångfald, iden-
titetsutveckling och frigörelse från det förgångna. Storstaden associeras 
till såväl upplösning som konstruktion av jaget. För hemlösa ungdomar 
är såväl riskerna som möjligheterna stora och nödvändiga komponenter 
i frigörelsen från föräldragenerationen. 

Glastunneln

För att vara trappuppgång var den minst sagt ovanlig. Ändå föreföll 
den bekant. Jag kände hur håret reste sig på skallen på mig.
Vi befann oss i en glastunnel kort sagt. (Gripe, 116)

I Glastunneln är hemlöshetsmotivet explicit. Romanens titel anspelar på 
trappuppgången i det hus i Stockholm där det tonåriga berättarjagets 
morfar bott. Dess väggar och tak är av glas. Tunnlar brukar vara dol-
da, associeras med mörker och figurera i motiv knutna till hemligheter. 
Trapphus å andra sidan utgör ofta en symbolisk passage mellan privata 
och offentliga rum, hem och gata. Gripes transparenta trappuppgång 
har en annan innebörd. Den utgör en slutpunkt på pojkens sökande. 
Hela sitt liv har han liknats vid sin morfar, vars karaktär och livsval 
modern aktivt tagit avstånd från. Han finner glastunneln av en slump 
men känner igen platsen från en tavla hemifrån och förstår att det är där 
hans morfar levt. 

Att använda den unga människans sökande som utgångspunkt är 
typisk för Gripes författarskap.10 Inre fångenskap, som en initierande 
del i en utvecklingsprocess, är ett genomgående tema i författarskapet.11 
Carina Lidström har i sin avhandling om Gripes skuggserie beskrivit 
förloppet utifrån tre teman: ”Sökande, Spegling och Metamorfos”.12 
Samma förlopp skulle kunna beskriva Glastunneln. I sitt sökande efter 
en autonom identitet tar sig berättarjaget till Stockholm. Där ges han en 
mängd möjligheter till självbespegling och reflektion och i romanens slut 
har han genomgått en förändring. Flykten från hemmiljön gestaltas som 
nödvändig för den unga mannens utvecklingsprocess.

Så även valet av miljö. Försvinnandet och sökandet finns inskrivet i 
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storstaden, till exempel genom monument som det i Paris över Philibert 
Aspairt, spårlöst försvunnen i stadens katakomber. I sin studie över det 
sena 1900-talets ungdomslitteratur behandlar Ulla Lundqvist Glastun-
neln tillsammans med andra ungdomsböcker, vilka skildrar vilsna eller 
hemlösa tonåringar. Hon skriver att hon gärna hade kallat Gripes unga 
protagonist för ”flanör” om det inte vore så att termen redan var upp-
tagen av föregångare från sekelskiftet 1900, som till exempel Hjalmar 
Söderbergs Martin Birck.13

Kännetecknande för flanörgestalten är förmågan att via blick och 
intellekt förmedla kunskap om livet i storstaden. Kunskapen vinns i 
kraft av ett ihärdigt flanerande genom stadslandskapet.14 Utifrån den 
definitionen är rörelsen det enda Gripes protagonist har gemensamt med 
gestalten. I övrigt saknar han helt flanörens utmärkande egenskaper. 
Den kunskap han söker i Stockholm har enbart med hans eget arv och 
hans egen historia att göra. Där gestaltas ingen vilja att analysera stads-
livet. De perceptuella aspekterna av hans vandring är inverterade och 
uppmärksamheten riktad inåt. Han har lämnat sin familj för att såväl 
undslippa som undersöka sitt ”morfarskomplex” (Gripe, 125), rotat i mo-
derns ständiga jämförelser mellan honom och morfadern. 

Det finns en skarp kritik mot familjen som institution i verket, vilken 
kan sägas vara allmänt utbredd i Sverige under samma period. Psykia-
tern R. D. Laings tankar om att problem i familjen ofta ligger till grund 
för utvecklandet av schizofreni och andra psykiska sjukdomar präglade 
samtidens syn på institutionen.15 Gripes relation till Laing har också 
diskuterats av tidigare forskning, bland annat av Ying Toijer-Nilsson och 
Gudrun Fagerström.16 Handlingen i Glastunneln bygger på en fallstudie 
av psykiatern.17 Generationsupproret och flykten från familjen är i det 
sammanhanget positiva handlingar, rentav nödvändiga för individen. 
Romanen har flera likheter med Salingers The Catcher in the Rye men 
också med Jack Kerouacs generationsroman On the Road (1957).18 Rym-
ningen är en del i huvudpersonens identitetskris. Men till skillnad från 
tillståndet för Salingers huvudperson, som berättar om sina dagar i New 
York från ett sjukhus, blir perioden i hemlöshet till en vändpunkt för 
Gripes berättarjag. Som Lundqvist påpekat är pojken i verkets slut fri 
från sitt komplex.19
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Månpromenaden

Gripe använder sig av flera spatiala motiv i Glastunneln, vilka relateras 
till inåtblickande reflektion. Romanen inleds med en fönsterscen. Berät-
tarjaget tänker tillbaka på sina första minnen från då han låg på golvet 
i sin barnkammare under natten. Golvet var grönt och rummet mörkt 
förutom en ruta av ljus från fönstret, vilken ”måste ha kommit från må-
nen”. En insekt rörde sig genom rutan och var gång den närmade sig 
någon av kanterna mot mörkret motade protagonisten tillbaks den in i 
ljuset: ”Det enda som syns av mig, och som jag vet om mig själv, är fing-
ret som motar insekten från gränsen.” (Gripe, 7) Han berättar sedan att 
månen gör honom deppig och att han helst vill se den inramad: ”Djupt 
inne i ett fönster till exempel, som är svart med vita karmar kring, eller 
i vattentunnan, säkert förvarad i en cirkel, men inte i sjön och inte på 
himlen.” (Gripe, 8) Båda dessa minnen fungerar som bilder för berät-
tarjagets känsla av att vara instängd i barndomshemmet och framför 
allt i familjens syn på honom. Han är insekten som försöker ta sig ut ur 
ljusrutan, och fingret som motar insekten blir en bild för protagonistens 
självcensur. Han håller djuret ifrån mörkret på samma sätt som modern 
vill hålla honom ifrån morfaderns historia. 

Att protagonisten identifierar sig med månen, och insekten i ljus-
rutan, bekräftas av ännu ett barndomsminne i början av romanen: 

En natt fanns nämligen månen i rummet, mitt i spegeln på väggen. 
Jag stirrade på den och försökte fatta vad som skett. Månen måste ha 
tagit sig in genom fönstret först, genom allt mörker och sen trängt 
djupt in i spegelglaset. (Gripe, 8) 

I citatet används spegelmotivet på ett nytt sätt.20 Speglingen blir varken 
en bekräftelse av jaget, en bild för utveckling och mognad eller någon-
ting avslöjande. Den speglar istället berättarjagets känslor av ofrihet och 
begränsning. I slutet av verket tänker protagonisten att hans forna tankar 
om månen verkar ”förlegade” och ”dammiga”. ”Då hade inga killar varit 
på månen. Men i dag har de det.” (Gripe, 139) Den första promenaden 
på månen gjordes 1969, alltså under samma period som Gripes protago-
nist rymmer till Stockholm. Hans till huvudstaden situerade sökande 
och den självinsikt det medför bildar en parallell till utforskningen av 
månen. 
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Berättandet är i Glastunneln en del i konstruktionen av huvudper-
sonens identitet. Gudrun Fagerström påpekar att ”pojken karaktäriserar 
sig själv både genom den beskrivning han ger av sig och genom sitt sätt 
att skriva”.21 I Stockholm går han ofta till Stadsbiblioteket för att finna 
exempel ur litteraturhistorien på andra som försvunnit. Samlandet ingår 
i identitetsbyggandet och att vara en försvunnen person blir till en ny 
subjektsposition. Det är inte mot gatans folkmassor som pojken vänder 
sig i sin längtan efter bekräftelse utan till historien och litteraturen. Ock-
så därigenom skiljer han sig från flanörgestalten. 

Synlighet

Gripes rymningsmotiv aktualiserar flera frågor kring synlighet. För att 
inte bli igenkänd köper berättarjaget en ”påfallande gräll tröja, man såg 
inget annat än tröjan, killen som bar den försvann direkt” (Gripe, 53). 
Han trivs med att bygga ”upp en ny person åt sig” (Gripe, 53). Också 
Salinger använder sig av kläder i gestaltningen av Holden Caulfields 
identitetskris. Holden byter kläder, byter position på sin hatt, lånar ut 
sin jacka och så vidare. 

Jane Suzanne Carroll menar att detta implicerar att Holdens identitet 
är skör.22 Gripes berättarjag framställs som säkrare. Han förvandlar sitt 
yttre på ett medvetet sätt. De nya kläderna handlar mer om att etablera 
en subjektsposition än om identitetsupplösning. Han slutar till och med 
att använda sina glasögon trots att han ”var hjälplös som en mullvad utan 
dem”. Utan glasögon får världen ”nya dimensioner, man såg på ett nytt 
sätt, saker som man inte tänkt på förut. Tillvaron blev på många sätt 
vackrare, inte minst människorna” (Gripe, 54). Toijer-Nilsson framhäver 
att pojken i Glastunneln ”bygger upp en hel filosofi kring närsynthe-
ten”.23 Förlusten av glasögonen gör att han inte behöver bekymra sig lika 
mycket om omvärlden: ”Jag hade inte ens behov av att veta vem jag själv 
var bland alla andra – det brukar jag ha, i allra högsta grad, men inte nu, 
man försvann till och med för sig själv, blev nån annan liksom.” (Gripe, 
41) Denna nya erfarenhet utgör en grund för protagonistens fortsatta 
identitetsutveckling.24

Gripe vidareutvecklar det perceptuella temat i romanens kärlekshis-
toria. Berättarjaget möter en ung kvinna i Storkyrkan i Gamla stan som 
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heter Elna Terese men kallas för Tessi. Först efter ett tag förstår han att 
hon är blind: ”Det var nånting, men jag ville inte se, inte förstå, inte 
tänka på det.” (Gripe, 104) Han blir dock inte ledsen över att hon inte 
ser honom. Tessi menar att hon ändå vet hur han ser ut: 

Jag kan ju känna det. […] 
– Inte bara med händerna…
– Nej… 
– Inuti mig också… (Gripe, 106f) 

Att bli älskad enbart på grund av inre kvaliteter framstår som eftersträ-
vansvärt. Tessi ber ofta om att få låna berättarjagets ögon. ”På det viset 
upptäckte jag själv massvis. […] Hon som var blind lärde mig att se.” 
(Gripe, 113). 

I flera av de ungdomslitterära verk jag analyserat är rörelsen ut i sta-
den en nödvändig aspekt av vuxenblivandeprocessen. I det offentliga 
rummet kan den unga protagonisten appropriera Stockholm med kropp 
och blick, synas, bli sedd och spegla sig i andras blickar. Ofta rör sig 
ungdomarna från en perifer plats i familjehemmets trapphus till en cen-
tral position på stadens gator. I Glastunneln återfinns bildningsresans 
rörelse på motsvarande sätt från land till stad. Berättarjaget rymmer till 
Stockholm och genomgår en tydlig utvecklingsprocess. Men i övrigt 
är förhållandena de motsatta. Pojken har inget behov av att spegla sig i 
andra människor. Hans mognadsprocess är självständig. Den tar plats 
utan att bekräftas av andras ögon. 

Detta förhållande kommer till tydligt uttryck i romanens avslutande 
skildring av glastunneln. Berättarjaget är i sällskap av Tessi men annars 
framstår platsen som helt isolerad ifrån staden. När porten slagit igen 
bakom de båda ungdomarna blir det tyst: ”En underlig, nästan absolut 
tystnad. […] Verkligheten nådde inte in.” (Gripe, 116) Pojken känner sig 
med ens ”enormt upprymd”. I ”glädjen och förvirringen” tar han upp sin 
morfars gamla munspel och börjar spela: 

Jag blåste som en besatt. Vi stod ungefär mitt i tunneln. Vad folk kan 
vara fantastiska ibland… Man skulle trott att en massa dörrar skulle 
öppnas överallt, och ilskna människor dyka fram. Men nej. Vi fick 
vara i fred. (Gripe, 118) 
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Gripes ungdomsbok är en berättelse om en självinsikt, vilken nås via det 
egna jaget. Vad som på en mer offentlig plats skulle ha varit ett uttryck 
för generationsuppror – att spela hög musik i en tunnel – görs till ett per-
sonligt uttryck. Berättarjaget approprierar sin egen historia och sitt arv. 

Att komma ut ur garderoben 

Riktiga, normala ungdomar är en speciell sorts djur, så man bygger 
speciella gårdar åt dem, där de får hålla på med sådant som de gillar: 
lyssna på speciell ungdomsmusik och dricka öl på toaletten och för-
bereda parning så gott det går. Om det finns ungdomsgårdar så har 
ungdomarna i alla fall någonstans att ta vägen, så de slipper stå och 
hänga i tunnelbanan eller klottra eller göra andra saker som ung-
domar gör för att de är ungdomar. 25

Berättarjaget Jim i Inger Edelfeldts Duktig pojke! (1983) bor i förorten 
Råcksta väster om Stockholm. Aktiviteterna och miljöerna i citatet ovan 
känns igen från föregående avsnitts förortsskildringar. Att lyssna på mu-
sik, dricka öl och vandalisera, på ungdomsgården eller i tunnelbanan, är 
typiskt för 1960- och 70-talets allmänna och skönlitterära bild av Stock-
holms tonåringar. Jim beskriver hur han under högstadieåren ”försökte 
vara Dagensungdom” (Edelfeldt 1983, 43) men aldrig lockas av tanken 
på att bli ”en stadskille” (Edelfeldt 1983, 11). 

Mia Franck beskriver i sin avhandling om sexualitet och mognad 
i svensk ungdomslitteratur hur svårt Jim har att anpassa sig till ”det 
förväntade pojkskapet”. Duktig pojke! är en komma ut-skildring. Den 
främsta anledningen till att Jim inte passar in är hans sexuella lägg-
ning.26 Vad Franck emellertid inte uppmärksammat är hur oförmågan 
till anpassning situeras i rummet. Jag menar att Edelfeldts gestaltning 
av Jim fungerar som en kritik mot den typ av jeansprosa vars tilltal är 
lojalt med rebellisk, heterosexuell arbetarklassungdom, det vill säga mot 
vad Lundqvist informant kallade ”öl-knull- och tråkighetsböcker”.27 Jim 
anser sig på alla sätt och vis avvika från den stereotyp han beskriver ovan, 
ett faktum vilket leder till starka känslor av hemlöshet och utanförskap.

Verket var till en början en roman för vuxna men bearbetades för 
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att passa en yngre publik och gavs 1983 ut som ungdomsroman.28 Maria 
Österlund har i en avhandling om könsöverskridande i 1980-talets ung-
domsbok visat att pojken ”omformuleras” i svensk ungdomslitteratur 
under 1980-talet.29 Hon läser Duktig pojke! mot bakgrund av ungdoms-
litteraturens sökande efter nya motiv och ungdomsidentiteter. Även 
om många av de urbana motiv som Edelfeldt gestaltar är typiska för 
1970- talets ungdomsskildring kan denna av Österlund påtalade tendens 
vara en förklaring till varför Duktig pojke (1977) omarbetades till ung-
domsroman först efter sex år. 

Den brittiska författaren Aidan Chambers ungdomslitterära kärleks-
historia mellan sextonåriga Henry och den något äldre Barry, Dance on 
My Grave (1982), gavs ut på svenska 1983 och hade under 1980-talet ett 
stort inflytande på den svenska ungdomslitteraturen.30 Verket har svens-
ka föregångare i Bengt Martins trilogi Sodomsäpplet (1968), Nejlikmuss-
lan (1969) och Finnas till (1970), liksom i hans retrospektiva ungdomstri-
logi: Pojkar ska inte gråta (1977), Bengt och kärleken (1978) samt Ljuva 
femtiotal (1979). När Jim på allvar börjar fundera över sin sexuella lägg-
ning lånar han Nejlikmusslan på biblioteket. Edelfeldt har också i sina 
andra ungdomsböcker skildrat tonåringar, vilka av olika anledningar 
inte tycker sig passa in i bilden av ”Dagensungdom”. I Juliane och jag 
(1982), Brev till nattens drottning (1985) och Kamalas bok (1986) skildras 
originella tonåringar i Stockholm. 

Mia Franck har undersökt hur Jim ”förhåller sig till uppfattningen 
om den homosexuella som en pervers figur”.31 Denna föreställning var 
under omförhandling i det samtida Sverige. RFSL (Riksförbundet för 
sexuellt likaberättigande) startade sin tidskrift Kom Ut 1980. Ett par år 
senare beställde staten en omfattande utredning av socialdepartementet: 
Homosexuella och samhället: Betänkande av utredningen av homosexuellas 
situation i samhället (1984), vilken sedermera ledde till flera lagföränd-
ringar. Den medicinska klassificeringen av homosexualitet som en form 
av psykisk störning togs bort först 1979. Fram till 1980-talet beskrevs 
homosexualitet likväl i många såväl vetenskapliga som kulturella sam-
manhang som en ungdomlig fas, vilken med vuxenlivet övervanns.32 

En betydande del av utredningens fokus ligger på ungdomars sexua-
litet. Att ”komma ut” är något man förväntas göra under ungdomsåren. 
I utredningen finns bland annat ett utförligt avsnitt om ungdomsskolans 
sexualundervisning, vilken åren innan diskuterats av flera kommittéer. 
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Vad man framför allt är missnöjd med är de tillgängliga läromedlen, 
vilka dels utgår från att alla elever är heterosexuella, dels handlar mer 
om statistik och sexuellt beteende än om känslor och personliga erfaren-
heter.33 I relation till den problematiken kunde ungdomsboken funge-
ra som ett alternativ för just samtal om annat än siffror. Det är under 
ungdomsåren som människan förväntas positionera sig sexuellt. Kom-
ma-ut-berättelser är därför oftast samtidigt även berättelser om vuxenbli-
vande. Följaktligen fyllde Martins ungdomstrilogi, Chambers Dance on 
My Grave och Edelfeldts omarbetade version av Duktig pojke! ett uttalat 
behov i dåtidens kultur och utbildningssystem.

Det finns ett starkt samband mellan storstaden och komma ut-berät-
telsen. Miljön är central i formeringen av sociala identiteter i litteraturen. 
Vissa identiteter knyts till vissa platser, rum eller landskap.34 Platser de-
finieras inte enbart av föreställningar om ålder, klass eller kön, de orga-
niseras också utifrån sexualitet. Kulturgeografen Michelle Göransson 
beskriver i linje med kollegan Doreen Massey förhållandet mellan plats 
och begär som ”att det spatiala sexualiseras parallellt med att sexualite-
ter spatialiseras”.35 När det kommer till gestaltningar av homosexualitet 
är staden det rum mot vilket flest ungdomar orienterat sig. Det är där 
man söker efter en ny identitet, möter nya subkulturer och kommer ut. 
Göransson fortsätter: ”Att börja orientera sig mot hbtq:et sammanfaller 
ofta med orienteringar mot vissa platser. Talet om sådana platser används 
i hög grad som identitets- och autenticitetsmarkör.”36

 Samhällsvetaren Kath Weston beskriver hur den symboliska kon-
trasten mellan lantliga och urbana miljöer används i komma ut-historier. 
En stor majoritet av de senaste decenniernas gestaltningar av motivet 
utgår från landsbygd eller från en småstad för att sedan röra sig mot en 
större stad.37 Westons analys bygger på verkliga människors berättelser 
men hennes resultat är lika relevanta i ett skönlitterärt sammanhang. 
Överlag förknippas ju storstaden med ungdom och nytänkande medan 
landsbygden relateras till äldre generationers konservativa ideal i bild-
ningsromanen och genrens efterföljare.38 Westons berättelser liknar till 
strukturen bildningsromanen med den skillnaden att de bägge landska-
pen likställs med olika sexualiteter.39 

Det finns en rörelse från land till stad också i Duktig pojke! men dess 
innebörd är en annan än i de narrativ Weston redogör för. När Jim är nio 
år flyttar hans familj till Stockholm för att pappan fått ett nytt arbete. 
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Jims mamma är inte glad: ”’Tänk på Jimmy, Harald’, sa hon när alla 
andra argument tröt, ’tänk på allt man läser om knark och ungdoms-
brottslighet, jag tror att det är en sån hård miljö i stan och Jim är ju en 
sån känslig –’” (Edelfeldt 1983, 10) 

Den brittiska samhällsvetaren Sara Ahmed har visat hur rummet 
formas av vissa kroppar snarare än andra. Dessa kroppar kan därmed 
röra sig fritt i det offentliga rummet. För den avvikande kroppen är det 
däremot och därav svårare att positionera sig.40 Miljonprogramsförortens 
urbana rum formades främst av sådana pojkkroppar som jag redogjort 
för i föregående kapitel. De kom att bli heterosexuellt kodade och för-
knippade med ”knark och ungdomsbrottslighet”. Miljön i Råcksta leder 
inte till någon frigörelse för Jim i Duktig pojke!. Istället fyller förorten en 
liknande funktion som den lilla byn gör i bildningsresan.

Agorafobi

Jims mamma får rätt, hennes son lider rent fysiska kval i den nya boende-
miljön. Han utvecklar agorafobi, eller torgskräck som det också heter. 
Alla typer av öppna platser och folksamlingar skrämmer honom: 

Kan du tänka dig hur det känns att vara livrädd för att gå in i ett va-
ruhus? Hur det är att vara rädd för att plötsligt försvinna, luckras upp 
av ljuset från de starka lamporna eller av strålarna från den vänliga 
sommarsolen, som lyser över ett torg och får det att verka större och 
större och större. (Edelfeldt 1983, 37f) 

De platser som i andra ungdomsböcker använts för att gestalta identi-
tetsutveckling och vuxenblivande – gatan, varuhuset, ungdomsgården 
– är här blott skrämmande. Alla de tröskelkronotoper som för andra 
tonåringar varit en del av mognadsprocessen ter sig i Edelfeldts tappning 
formade för att passa andra kroppar än Jims. 

Lydia Kokkola menar att ungdomslitteraturens queera ungdomar 
upplever hemmiljön som obekväm och alienerande.41 Jim trivs inte hel-
ler i sitt nya rum i ett höghus i Råcksta: ”ljuset som trängde in genom de 
blanka fönstren var kallt och sökande, som strålkastarljus, och nedanför 
mitt fönster gick en bred rak väg” (Edelfeldt 1983, 11). Han ställer stolar 
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kring sängen och hänger upp filtar för att skapa en känsla av trygghet 
i den nya miljön. Jim är rädd för att synas och bli sedd, vilket under-
stryks av hans motvilja mot ljus. Han vet inte var eller hur han ska ta 
plats i rummet. Han känner likt Anette i Inger Brattströms verk att han 
håller på att försvinna (Edelfeldt 1983, 40). Den enda plats Jim till en 
början trivs på är i sängen, bakom filtarna. Att befinna sig i garderoben 
är detsamma som att vara osynlig och rädd för att synas. I socialdepar-
tementets betänkande om homosexuellas situation ägnas ”Att inte bli 
sedd” ett separat avsnitt.42 Jims agorafobi är ett tydligt åskådliggörande 
av denna problematik. 

Såna Som Jag

Edelfeldt använder sig även av andra urbana motiv för att gestalta Jim 
som avvikande. En gång i femtonårsåldern får Jim åka med sin vän Uffe 
på hans moped: 

Jag höll i honom och såg rakt in i den där skinnjackan, och vinden 
blåste mig i ansiktet. Om han bara ville fortsätta köra, fortare och 
fortare, långt bort från allting. Born to be wild. Bara kör, kör! Det 
spelar ingen roll om vi kraschar. (Edelfeldt 1983, 55f) 

Den känsla som Edelfeldt gestaltar är typisk för skildringar av motor-
cyklar: längtan bort, friheten, farten. Men det faktum att Jim som pojke 
befinner sig på bönpallen ger ännu en fingervisning om att något skiljer 
honom från ungdomslitteraturens urbana stereotyper. 

Mia Franck har påpekat att Jim, också när han insett att han är 
homo sexuell, upplever sig som fången i en schablonmässig identitet. Det 
finns en bild av hur homosexuella unga män ska se ut och agera, emot 
vilken Jim vänder sig.43 Jim tänker att ”Såna Som Jag borde bete sig så” 
(Edelfeldt 1983, 94). Han borde till exempel gå på de klubbar för homo-
sexuella och andra motoffentligheter som finns i Stockholms innerstad: 
”Man kan ju fråga sig varför jag inte gjorde slag i saken och smög iväg 
till något välkänt träffställe, men jag var ju egentligen inte Sån Där, sa 
jag mig.” (Edelfeldt 1983, 120) En förklaring till varför Jim besöker de 
motoffentligheter som finns är att de likställs med den tidigare isolering-
en i pojkrummet. Det är platser man smyger iväg till. 
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Jim uttrycker samma behov som många andra ungdomar i mitt ma-
terial. Han vill synas och bli sedd. Han vill appropriera Stockholms 
och framför allt Råckstas offentliga rum. För att kunna realisera den 
handlingen måste han komma ut. När Jim i romanens slut accepterat 
sin sexualitet, berättat för föräldrarna och flyttat ihop med pojkvännen 
Mats är agorafobin botad. Jims mognad illustreras med en uttalad läng-
tan efter att ta plats. Han står på ”den folktomma perrongen i Råcksta” 
och väntar på tåget in till stan: 

Jag såg upp mot Vattenfalls enorma byggnad, där de upplysta fönstren 
som vanligt om jularna bildade ett gigantiskt ”GOD JUL” över hela 
den långa fasaden. Det skulle gå att signalera något annat, tänkte jag 
hysteriskt, till exempel ”JIM ÄR BÖG” i tio meter höga bokstäver, så 
att alla visste det. (Edelfeldt 1983, 189)

Han gör om budskapet. Det ljus, vilket tidigare skrämt protagonisten, 
vill han använda för att berätta att han ”ÄR BÖG” med tio meter höga 
versaler. I verkets sista kapitel möter Jim en gammal klasskamrat på 
Hötorget och talar utan att tveka om att han har en pojkvän. Agorafobin 
är borta. Genom att förlägga mötet till en öppen plats fylld av människor 
visar Edelfeldt att Jim inte längre är rädd för att synas och bli sedd. Han 
vet vem han är och han är lycklig. Jim har tidigare frågat sig om det 
kanske är hans plikt att berätta. Med andra ord ligger det på hans ansvar 
att ta plats i stadsrummet. Eftersom där inte finns någon vedertagen 
berättelse att falla in i måste Jim själv konstruera den. Edelfeldt bidrar 
med Duktig pojke! till en etablering av ett nytt miljonprogramsnarrativ: 
att komma ut ur garderoben. 

Kojan

Och den låg perfekt: man såg den inte från något håll förrän man var 
alldeles inpå den. När jag sedan kröp in stod det klart att här skulle 
man kunna knoppa ostört och torrt, vilka orkaner som än släppte lös 
utanför.44 
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Janne i Peter Pohls debutroman Janne, min vän visar i citatet upp ”en 
magnifik koja” för berättarjaget Krille. Kojan ligger en bit utanför Stock-
holm vid Flatenbadet och de båda ungdomarna ska tillbringa natten där. 
Sovplatsen är en tillflyktsort för hemlösa Janne, ett äventyr för Krille och 
en temporärt autonom zon för båda.

En koja är enligt Svenska akademiens ordbok ”en liten, oansenlig bo-
ning”, antingen en tillfällig bostad eller en lekplats för barn, vilket beror 
på de som byggt och/eller använder den.45 Kojan är ingen regelrätt urban 
plats utan förknippas med naturlandskap. Ordet har använts för att be-
skriva olika yrkesgruppers provisoriska bostäder som kolarkojan, flottar-
kojan och skogsarbetarkojan, för barns lekrum eller försök att konstruera 
hemliknande rum. Ofta byggs de med hjälp av material insamlat från 
den omgivande naturen. Pohls koja är ett mellanting. För Janne som är 
hemlös är kojan en bostad, för Krille representerar den en lek. 

I mitt material knyts kojan till ett hemlöshetsmotiv. Behovet av 
avskildhet är stort i skildringar av sökande tonåringar utan hem. När 
vuxen världen svikit behövs frihetliga platser bortom dess kontroll. Koj-
liknande rum används i motivets gestaltning av både utsatthet och frihet. 
Österlund menar att den hemlösa omprövar själva begreppet hem genom 
att göra det mobilt.46 Den hemlösa finner egenskaper vilka efterliknar 
hemmets i andra rum. Ett välkänt exempel återfinns i Laura Fitinghoffs 
Barnen ifrån Frostmofjället. Verkets hemlösa syskonskara sover under en 
tät gran i skogen och låtsas att de befinner sig i en stuga, att rotknölsför-
djupningarna vid stammen är sängar och grenarna tak. Trots att platsen 
är relativt oskyddad infinner sig en känsla av trygghet, steg och röster 
hörs på avstånd men barnen är dolda för de förbipasserande.47 

I Gripes Glastunneln finns en urban version av samma motiv. Be-
rättarjaget söker sig genomgående till rum där han kan vara ensam och 
samtidigt mitt i stadsbruset. Hans första sovplats i Stockholm är en båt 
som står uppställd i Björns Trädgård på Södermalm. På dagarna stod 
”en tjej och sålde lotter där”, på nätterna var den ”en underbar sovplats” 
(Gripe, 56). Han är mitt i staden men samtidigt osynlig. Principen är 
densamma som med den grälla tröjan, vilken han tar på sig för att undvi-
ka igenkänning. Den hemlösa tonåringens längtan efter skydd bildar en 
motsatt rörelse i stadsrummet, ett avlägsnande från det offentliga rum-
met. Det är betecknande att Jannes koja är situerad till en plats utanför 
innerstaden och dessutom vid en badplats, ett ställe där vardagen är satt 
på undantag och som konnoterar barndom och sommarlov.
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En okänd världsdel

Janne, min vän är en retrospektiv roman och skiljer sig därmed från ma-
joriteten av de andra verk, vilka jag behandlar. Den utspelar sig under 
1950-talet och Pohl använder tids- och platstypisk slang för att gestalta 
dåtidens Södermalm. Han utnyttjar flera urbana motiv från den typis-
ka pojkboken som lekar på bakgårdar och cykelåkning. Den tidigare 
forskningen kring romanen har i första hand fokuserat på genre- och 
genusfrågor.48 När berättarjaget Krille träffar Janne förändras allt, inte 
minst relationen till Stockholm. ”Därmed förde han in oss i en okänd 
världsdel, där det gällde att hänga med bara” (Pohl, 33), berättar Krille. 

De båda ungdomarna möts utanför Södra Latins skolgård på Sö-
dermalm strax efter den första skoldagens slut i augusti. Janne kommer 
cyklande ”från ingenstans” och ”prejar” Krilles cykel med perfekt preci-
sion. Krille blir förvånad och tänker att det måste vara slumpen som styrt 
cykeln eftersom det sitter en tjej på den, en tjej med rött hår och fräk-
nar. ”Pippi Långstrump var det, just så, magiskt förvandlad till levande 
människa.” (Pohl, 6)49 När personen sedan presenterar sig som Janne 
utgår Krille från att den rödhåriga gestalten är en pojke. Allt eftersom 
berättelsen fortskrider står det allt mer klart för läsaren, och till slut även 
för Krille, att Janne är identisk med ”Miss Juvenile”, cirkusartist, sexuellt 
utnyttjad flicka och utan egentligt hem.50 

Känslan av hemlöshet präglar Jannes rörelsemönster. Något av det 
första Janne gör då han mött Krille utanför Södra Latin är att cykla ned-
för de branta Kvarngatstrapporna till Högbergsgatan. Jannes bruk, eller 
missbruk, av rummet är ett exempel på vad jag i analysen av Emil Nor-
landers Anderssonskans Kalle döpt till tröskelkonflikt, en typ av situerade 
frigörelseförsök. Janne vill frigöra sig från både pojkbokens konventioner 
och efterkrigstidens könsmaktsordning. Genom att utmana ordningen 
på ett fysiskt plan, som att cykla utför trappen, lyckas han sätta också 
andra normer ur spel.51 Han befinner sig i ständig rörelse mellan olika 
positioner. Gestalten Janne är tonåringens mellantillstånd personifierad, 
inte barn, inte vuxen, inte flicka, inte pojke och därtill utan hem. Ge-
nom sin överskridande natur möjliggör Janne en förändring också hos 
huvudpersonen Krille.52

Elisabeth Wulff och Maria Österlund hävdar att Janne, min vän styrs 
av en karnevalsprincip, där maktstrukturer vänds upp och ned, överdrivs 
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och parodieras. Karnevalen har en subversiv potential då den åskådliggör 
möjligheter att förändra den sociala ordningen.53 Inom den karnevalis-
ka berättelsens ramar maskuliniseras flickkroppar som en genväg till 
flickfrigörelse. Flickan utklädd till pojke kan ”vara allt det hon annars 
hindras från att vara: stark, fri, aktiv och kroppsligt överlägsen”.54 

I fallet Janne stämmer inte denna tes. Janne hindras förvisso från 
att vara fri men i övrigt kan den kvinnliga cirkusartisten vara just stark, 
aktiv och kroppsligt överlägsen. Hans cirkuskonster och spatiala över-
trädelser är inte förbundna med ett frihetsmotiv utan med ett hemlös-
hets- och flyktmotiv. Janne cyklar utför trapporna bredvid Södra Latin 
och balanserar på räcket ovanför Högbergsgatan i hopp om att bli en del 
av pojkarnas gemenskap. Handlingarna är med andra ord aspekter av 
sökandet efter en plats och ett hem. Efter färden nedför trapporna kan 
”äkta beundran” avläsas i de andra ungdomarnas ögon (Pohl, 31). Öster-
lund kallar aktiviteterna för mandomsprov, ett slags test med vars hjälp 
Janne tar sig in i pojkgemenskapen.55 Men Janne har ju inte övergivit sin 
vanliga roll under dessa aktiviteter: tvärtom är han stark och aktiv precis 
som på cirkusen.

Det är först senare som Jannes förklädnad leder till en sorts frihet. 
Efteråt får han nämligen följa med Krille hem. När han av Krilles fa-
milj behandlas som ett barn avmaskuliniseras han. Bettina Kümmer-
ling-Meibauer menar att det inte finns någon plats i världen för en person 
som Janne men Krilles hem blir för Janne likt kojan en fristad.56 Krilles 
mamma bjuder på ”nattmackor och choklad” och hans syster smeker 
Jannes hår: ”Där satt hon och drömde med handen i håret på Janne, 
och rödfärgen slog ut och dränkte fräknarna tills grabben blev jämnröd.” 
Janne blir rörd till tårar, av Krille beskrivet som att han var ”konstig i 
ögonen” (Pohl, 43f), och senare sägs han vara ”glad som ett barn” (Pohl, 
78). Vid ett tillfälle kramar Krilles mamma Janne och påpekar att han 
faktiskt är ”ett barn fortfarande” (Pohl, 80). I det offentliga rummet och 
bland de andra pojkarna brukar han slåss, i Krilles pojkrum däremot 
kittlas han och hamnar i underläge då de två vännerna brottas (Pohl, 
77f). Janne ges i Krilles pojkrum utrymme att vara barn och att mogna. 
Just brottningsscenen har tolkats som ett slags ”kärleksakt” av tidigare 
forskning.57 Mellan mackor med Raketost (ett slags mjukost som såldes 
1942–1979) och brottning får Janne en chans att, trots övergreppen, ut-
veckla sin sexualitet på ett åldersadekvat sätt. 
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Den mest explicit erotiska scenen mellan Krille och Janne utspelar sig 
emellertid inte i pojkrummet utan symptomatiskt nog i kojan vid Flaten-
badet. Där ligger de båda ungdomarna tätt sammanslingrade och vakna 
hela natten: ”Men vaken var han, minst lika länge som jag, och i hans 
fräkniga tystnad, i tjäran och grandoften, låg jag i den andra världen och 
brydde mig inte om att picken trängde sig på honom.” (Pohl, 209) Det 
som enbart antyddes inne på Krilles rum är ute i kojan uttalat. I kojan är 
varken Krille eller Janne längre barn utan ungdomar fyllda av begär. Att 
maskuliniseras är ingen genväg till frigörelse för Janne. Det är när Janne 
frångår det starka, aktiva och fysiskt dominanta som något som liknar 
frihet kan infinna sig. Förklädnaden tillåter också Janne att vara barn. 
Den ger tillgång till Krilles familj och hem, och den förvandlar en sov-
plats utomhus till en koja i skogen. Samtidigt är det i pojkrummet och 
kojan som de båda ungdomarnas fysiska kontakt omvandlas i erotiskt 
begär. Janne måste få tillträde till barndomens rum innan en utveckling 
kan ta plats. Sexualiteten är på andra platser förknippad med övergrepp. 

Thinnertrasan

I Kerstin Thorvalls Hur blir det sen då? finns ett exempel på hur kojan 
används för att gestalta en konflikt mellan barndom och adolescens. 
Magnus bästa vän Kenneth kommer från ett dysfunktionellt hem, pap-
pan är alkoholist, mamman sjuklig och hemmet övermöblerat. För att 
kunna förvara sin hockeyutrustning får Kenneth nycklarna till Magnus 
källarförråd, en plats han finner ”störtmysig”. De båda ungdomarna be-
stämmer sig för att ha den till koja och döper den till ”Klubb Underjor-
den”. Magnus mamma hjälper pojkarna att ordna kojan, hon sätter upp 
gardiner och bjuder på ”varm choklad och var sin varm korv” (Thorvall 
1972, 33). Förrådet framstår till en början som en barnslig plats. 

Emellertid förändras stämningen i kojan. Först och främst har poj-
karnas skilda uppväxtmiljöer med följden att de ser olika på källar-
utrymmet: 

Magnus kunde inte se det riktigt lika bra som Kenneth. För honom 
var det fortfarande ett grått kalt källarkontor med cementgolv och 
den speciella lukt av fukt och damm som det alltid blir i källare. […] 
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Folk stuvade in sina fulaste saker här […]. Över alltihop vilade en 
sorts övergivenhet.58 

Inom kort omvandlas lek till allvar. Magnus går ner i källaren en dag 
efter skolan och finner Kenneth gråtande. Han blir förvånad: ”Det var 
liksom underförstått att Kenneth inte gjorde det. Kenneth kunde vara 
arg, hånfull, ’det skiter väl jag i’, ’vad fan då då?’ Men inte ledsen.” 
(Thorvall 1972, 41) Det börjar stå allt mer klart att Kenneth har prob-
l em hemma. Strax därefter uppdagas det att Kenneth tagit fler pojkar 
till Klubb Under jorden och tillsammans med dem rökt, druckit öl och 
sniffat thinner. Magnus känner sig sviken: ”Att förstöra deras hemliga 
klubb.” (Thorvall 1972, 62) Men det som är en hemlig klubb och en lek 
för den ena pojken är sovplats och verklighet för den andra. När Magnus 
går dit nästa gång möts han av en hemsk syn: ”För på madrassen i Klubb 
Underjorden, den mysiga kojan, det fina gömstället, låg Kenneth med-
vetslös. Hans nerfallna hand höll slappt i en trasa.” (Thorvall 1972, 100) 

Thinnertrasan utgör ett näst intill lika vanligt inslag i 1970-talets 
ungdomsdebatt och kultur som mellanölsburken. Thinner är ett lös-
ningsmedel som sedan 1961 varit förbjudet att sälja till ungdomar under 
18 år. Lösningen hälls på en trasa och sniffas, vilket leder till ett kort rus. 
Berusningsmedlet figurerar i ”Barn av vår tid” av Nationalteatern. En 
vers lyder: 

Thinnertrasan vandrar mellan husen 
Thinnertrasan tänder alla ljusen 
Thinnertrasan tar mig till ett annat land 
där jag kan vara en höghusbaby! 
säga till tjejen att, maybe…
Så kan vi segla på månen tillsammans.59

Det är den drogen som möjliggör refrängens segla på månen. I Hur blir 
det sen då? transformerar Kenneths thinnerbruk kojan till ett rum för 
tonårsuppror. Likt andra tröskelkronotoper förenade med fara, som till 
exempel den stulna bilen, drar Kenneth en svår men nyttig lärdom av 
händelsen. Berättaren konstaterar att Kenneth ”fått sig en läxa” (Thorvall 
1972, 112). Han kommer inte att sniffa thinner igen.
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Soprummet

Jannes koja är till material och position klassisk, byggd av grenar och ris 
från den omgivande skogen. I Hur blir det sen då? ges motivet en mer 
urban framtoning. Kojliknande miljöer kan skapas i en mängd olika pe-
rifera och övergivna utrymmen. I Mats Berggrens En enda kväll (2006) 
har till exempel huvudpersonerna Esperanza och Martin en sådan plats 
”bakom kullen under fästet till motorvägsbron” i förorten där de bor. 
”Där brukade de få vara ifred. Det var som ett rum med två väggar – den 
ena täckt av en riktig burner, Dinero hade varit där med sina cans och 
målat en fett nice piece åt dem.”60 Kojorna kan vara större också. I Hans 
Olssons Inga bomber över Skärholmen (2003) bryter sig huvudpersonerna 
in i en övergiven villa och använder den som koja: ”Andra grabbar bygg-
de kojor i träden – han och Rashid hade ett helt hus!”61 

Om kojan är väsentlig för utformningen av ett hemlöshetsmotiv är 
dock inget urbant rum mer symboltyngt än soprummet. I soprummet 
samlas allt det som ingen vill ha, det kasserade, förbrukade och oönskade. 
Ibland även barn. Ett sentida exempel återfinns i Åsa Anderberg Strol-
los ungdomsbok Hoppas, vilken skildrar hemlösa tonårsflickor i Stock-
holm och är skriven i samarbete med Rädda barnen och Stadsmissionen. 
 Huvudpersonen Jonna frågar om vännen Elinas hemförhållanden:

– Bor du i ett soprum? 
– Alltså jag bor med min pappa och storebrorsa – 
– Men när dom ska tömma? Eller slänga något? 
– Det är en liten skrubb innanför soprummet som är min. Bostads-

rättsföreningen bytte lås överallt men glömde skrubben, så det är bara 
jag som kommer in där, jag har haft den länge.62

Skrubben där Elina sover är en av de få trygga platserna i huvudstaden, 
en annan utgörs av Enter, Stadsmissionens hjälpcenter för ungdomar. I 
soprummet har Elina skapat en egen värld: ”Nu ser hon att det milda 
ljuset kommer från en upptejpad slinga i taket, rosa tygblommor runt 
små lysdioder. […] Jonna ligger i en grotta av gosedjur, kanske hundra 
stycken.” (Anderberg Strollo, 167) Elinas skrubb är omvandlad till en 
blandning mellan flickrum och barnkammare med den skillnaden att 
den befinner sig utanför familjehemmets gränser. 
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Som tröskelkronotop fungerar kojan på två olika sätt. Dels åter-
skapar den, som i Hoppas och Barnen ifrån Frostmofjället, en förlorad 
 familjehemsmiljö, dels spelar den, som i Glastunneln, en roll i den unga 
människans sökande efter en identitet. Det föreligger en konflikt mellan 
dessa båda riktningar. Det barnsliga med gosedjuren i Elinas skrubb stör 
till exempel delvis huvudpersonen Jonna, som rymt till Stockholm från 
samhället Kolsva i Norrland för att inleda ”ett nytt liv” (Anderberg Strol-
lo, 10). Hon längtar efter platser som motsvarar det generationsuppror 
som vilar i drömmen om huvudstaden. 

En dag då Jonna kommer till soprummet är dörren till skrubben 
uppbruten och alla Elinas saker borta. Detta blir början på romanens 
upplösning. Jonna tar sin tillflykt till Enter. Där får hon stöd av per-
sonalen. Känslan av skydd i skrubben gestaltas som en chimär, den på 
hjälpcentret som reell. Förloppet är typiskt för ungdomslitteraturens ge-
staltning av problem och lösningar. I Hoppas framstår vuxenvärldens 
alternativ som det bättre.

Också tryggheten i Jannes frizon i Peter Pohls roman raseras. Janne 
blir mördad. Krille tar med polisen till kojan och där hittas kroppen. 
Rummets heterotopiska funktion är därmed bruten. Kojan blir aldrig 
mer lek för Krille:

Vad mycket barnsligheter jag trott på, Janne, istället för att se och 
lyssna. Hade jag sett och lyssnat så skulle vi ha grejat alltihop. Men 
förstod du inte att jag var ett barn, Janne. Jag var ett barn tills för en 
timme sedan. Jag  k u n d e  inte se och lyssna. (Pohl, 254f)63 

Platsen byter funktion. Kojan var aldrig någon lekplats utan ett gömstäl-
le, en utsatt tonårings försök att skydda sig mot vuxenvärldens brutalitet. 
I samma stund som Krille förstår vem Janne var upphör också han att 
vara ett barn. 





7.

millennieskiftets 
betongdjungel

Mot slutet av 1900-talet framstår Stockholms varierande miljöer allt-
jämt som ett viktigt led i en tonårings uppfostran och mognad. Det är 
ungdomarna som utgör den nya generationen vars värderingar i fram-
tiden förväntas reformera stad och samhälle. Det Stockholm som be-
höver förändras känns igen från 1970-talets ungdomsbok. Fortfarande 
är huvudstadens höghusförorter centrala i debatter och gestaltningar av 
ungdomar och ungdomskultur. 

I detta avsnitt återvänder jag därför till de delar av Stockholms mil-
jonprogram, till vilka 1990- och 2000-talets ungdomsrelaterade problem 
och möjligheter är situerade. Cirka trettio år efter att Stig Malmberg, 
Börja Isakson, Lars Peterson, Kerstin Thorvall och Inger Brattström 
skrev kritiska ungdomsböcker om förorten kan den beskrivas så här i 
svenska medier: 

I den allmänna debatten framstår miljonprogramsförorterna som 
en antisocial och ociviliserad rumslighet, en plats utan tidsdjup och 
historia, evigt ung och ouppfostrad, en omogen miljö med invånare 
som måste kontrolleras och läras upp, för att fås att nå samma nivå 
som resten av samhället. Förorten har samtidigt uppfattats som en 
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miljö att forma och att utprova nya metoder i. Samtidigt har man 
här också tyckt sig ha funnit en eftersträvansvärd ärlighet, friskhet 
och autenticitet.1 

Citatet är hämtat från Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Mark-
ku  Ristilammis arbete Miljonprogram och media: Föreställningar om 
människor och förorter (2002). Deras beskrivning av plats och människor 
skulle lika gärna kunna vara ett uttalande om tonåringar i allmänhet. 
Miljön är ociviliserad, ung och ouppfostrad och dess invånare beskrivs 
dels som i behov av kontroll och utbildning, dels som ärliga och au-
tentiska. Miljonprogramsförorten framstår med andra ord som en pro-
jektionsyta för varierande rädslor och förhoppningar inför framtiden. 
Jämfört med en tidigare allmän debatt är de positiva inslagen utökade. 

Sedan 1970 har bilden av höghusförorten nyanserats och fördjupats 
men också stelnat i nya schablonbilder. Stockholms sociala karta har ritats 
om.2 Karl-Ove Arnstberg och Lars Ekenborns önskan att mass medias 
och debattlitteraturens schablonbild ”bör slås sönder”, från 1979, har en-
bart till hälften infriats.3 Framför allt har miljonprogrammets förorter, 
liksom det sociala utanförskap som vissa av dess invånare befinner sig i, 
blivit allt starkare etniskt kodade i massmedias, debattlitteraturens och 
populärkulturens framställningar. Höghusförorten omvandlades mot 
slutet av 1900-talet till en symbol för vad man kallat ”det mångkulturella 
Sverige”. Den exotiserades och dess invånare rasifierades samtidigt som 
segregationen och avståndet mellan inner- och ytterstad ökade.4 

Betecknande är att de platser som förut benämndes sovstäder in 
mot millennieskiftet börjar kallas dels för enbart ”orten”, dels för ”be-
tongdjungel”.5 Det två uttrycken representerar ett inifrån- respektive 
utifrånperspektiv på förorten. Det förstnämnda används av de som bor 
och vuxit upp där, det andra av människor som försöker beskriva något 
för dem främmande. Uttrycket betongdjungel kan läsas som en del i 
rasifieringen av rummet men återfinns i varierande skildringar av stora 
städer.6 Billy Wilders film The Lost Weekend (1945) är ett engelskspråkigt 
exempel, reggaelåten ”Concrete Jungle” av Bob Marley från 1978 ett an-
nat. I den svenska gruppen Just D:s låt ”Tre Gringos” (1995) används 
benämningen ”förortsdjungel” för att accentuera kulturskillnad mellan 
inner- och ytterstad i Stockholm.7 

Första delen av föreliggande kapitel kommer att fokusera på förorts-
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skildringar från millennieskiftet 2000. Med utgångspunkt i den rasifie-
rade förorten kommer jag att behandla verk som Douglas Foleys Shoo bre 
(2003), Mats Wahls Vinterviken (1993) och Tore Perssons Dödspolare: Liv 
i Alby (1994). De skildrar rasism och segregation, nya urbana teman, vil-
ka är starkt förbundna med miljonprogramslandskapet. Sedan kommer 
jag att undersöka mer positivt laddade motiv från samma miljöer, fram-
för allt i Malin Isakssons ungdomsromaner Brännhett (2007) och Rör 
vid mig! (2008). Både i fråga om de negativa och positiva gestaltningarna 
finns exempel på hur ny urban ungdomskultur influerat ungdomslittera-
turen. I de behandlade verken finns representationer av olika subkulturer 
och subkulturella aktiviteter, vilka också relateras till storstadens periferi. 

Det går att tala om en segregationstematisk trend i millennieskiftets 
svenska litteratur. Massmedias ensidiga bild av förorten har ifrågasatts i 
såväl litteratur för vuxna som ungdomar. Magnus Nilsson har visat hur 
den svenska prosan kring millennieskiftet 2000 ifrågasätter de etniskt 
kodade föreställningarna om storstadsförorten, vilka kommit att domi-
nera massmedia. Dessa kritiseras för att vara exotiserande och lögnakti-
ga, framför allt för att de är formulerade från ett perspektiv utanför or-
ten.8 Motiven från Foleys, Wahls, Perssons och Isakssons romaner hittas 
också i vuxenlitterära verk som Lena Anderssons Var det bra så? (1999), 
Johannes Anyurus diktsamling Det är bara gudarna som är nya (2003), 
Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött (2003), Andrzej Tichýs Sex liter luft 
(2005) och Hassan Loo Sattarvandis Still (2007).9 De vänder sig främst 
till en vuxen läsare men skildrar i huvudsak ungdomar och framför allt 
unga män. Det är tydligt att den till höghusområdena situerade proble-
matiken fortfarande framför allt förknippas med dess manliga invånare. 
Samtidigt har miljöns brister inte upphört att användas för att framhäva 
ungdomarnas förtjänster. Det finns en dikt av Johannes Anyuru, vilken 
ringar in denna landskapets dubbla funktion, ”Svart neon” från Det är 
bara gudarna som är nya (2003). Han skriver: 

Sedan kom miljonprojekten, människorna, 
allt det trasiga 
som samtidigt också var mer helt […].10 

Detta är för mig en nyckelmening i hur miljonprogramsförorten har 
framställts allt sedan slutet av 1960-talet. Höghusförorten har länge 



Omslaget till The Latin Kings Välkommen till förorten (1994)
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framstått som en plats för det trasiga, för det avvikande och annorlunda. 
Den har förknippats med utanförskap och isolering. Den har konstru-
erats som ett slags tom yta på vilken det övriga samhället kan projicera 
allt som inte passar in. 

Samtidigt har en ny helhet trätt fram. Höghusförorten har blivit en 
plats där det trasiga får vara, en plats för nya avvikande och annorlunda 
identiteter, för skildringar av revolt och frihet. Det är med andra ord 
frågan om en tudelad bild, som är både positiv och negativ. Behovet 
av makt över de urbana miljöerna syns allt tydligare i den urbana ung-
domskulturen från 1970-talet och framåt, vilken alltmer kretsar kring 
att på olika sätt appropriera stadslandskapet. De ungdomskulturer vilka 
utvecklades under 1900-talets sista decennier sökte på olika vis tillägna 
sig det urbana rummet. Som exempel kan nämnas skate board-, graffitti- 
och ravekulturen, vilka alla haft en inverkan också på ungdomslittera-
turens stadsskildringar. Dessa kulturer är subversiva i sina relationer till 
stadsrummet. De skapar alternativa sätt att röra sig, synas eller ta plats 
i staden. Inom rörelserna har förorternas arkitektur och tomma ytor ut-
gjort en grogrund för nya eller alternativa identiteter och maktordningar 
– för maskrosor.11 

Nästa Alby…

Nästa Alby…
Betongens barn har växt upp 
så politiker här får ni något o suga på…12

Titelspåret på The Latin Kings debutalbum Välkommen till förorten 
(1994) inleds med en neutral kvinnoröst som säger: ”Nästa Alby…” 
Många stockholmare känner igen rösten från tunnelbanan, den som 
anger stationernas namn före varje stopp. 1994 har bilden av ”betongens 
barn” förändrats. The Latin Kings text fortsätter: 

Dom behandlar oss som djur, kriminella och inte smarta, 
bara för att vi e dom svartskallar dom älskar att hata. 
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Dom anklagar oss för grejer vi inte gjort… än. 
Välkommen till förorten.13 

I och med albumet och den stora genomslagskraft det hade kom 
1990- talets Alby att bli nästintill lika omtalat som Skärholmen var på 
1970-talet. Skivan har beskrivits som en startpunkt för en ny rasifie-
rad bild av miljonprogrammets höghusförorter, en ny ”ready-made-set-
ting”.14 Gruppen The Latin Kings bestod av första eller andra genera-
tionens latinamerikanska invandrarungdomar uppväxta i Botkyrka 
kommun, söder om Stockholm. Med sin bakgrund, sina kläder och sitt 
språk omvandlades de av massmedia till nya symbolbilder för miljonpro-
gramsförortens tonåringar. 

Den mångkulturella förorten

För att visa hur millennieskiftets stereotyp ter sig inleder jag med ett 
exempel från Douglas Foleys ungdomsroman Shoo bre, vilken publi-
cerades nära tio år efter att The Latin Kings satte Alby på kartan. Verket 
fick Nils Holgersson-plaketten 2004 och filmatiserades 2012. Foley har 
arbetat som skolbibliotekarie i Alby och skildrar i flera ungdomsböcker 
miljön kring sin arbetsplats. 

Foley använder sig av en mängd såväl nya som gamla miljonpro-
gramschabloner i sin roman. Dessa är särskilt framträdande i hans miljö-
beskrivningar. Man skulle kunna säga att han utgår från de stereotyper 
som finns men nyanserar de negativa. Landskapet och arkitekturen är 
densamma som i 1970-talets förortsskildringar. Husen är höga, bil- och 
gångvägar separerade och skalan stor. Men Albys många immigrerade 
invånare har tillfört något positivt till miljön. På torget utanför tunnel-
baneuppgången säljer man grönsaker, från husen hörs röster och musik. 
Tystnaden, tomheten och mellanölsburkarna från de tidigare berättel-
serna är borta. I Shoo bre gestaltas en större tro på storstadens ”maskros-
barn”, på deras förmåga att klara sig och att använda sig av klichéerna 
i utvecklandet av en autonom identitet. Romanens inledning utgör ett 
exempel på det förändrade perspektivet. En ung man, Oscar, står på ett 
tak och tittar ut över orten. Det antyds att han planerar att ta sitt liv: 
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Han såg E4:an och trafiken som for fram och tillbaka från huvudsta-
den. Han såg höghusen i Myrstuguberget. Den sena timman till trots 
hade solen inte försvunnit bakom berget bortom centrum. […] Det 
var så vackert att det gjorde ont. 

Oscars position är lika perifer som till exempel Snörets, när denne ”i 
utkanten av en parkeringsplats vid ett industriområde” ser ut över sin 
hemort i Lars Petersons roman från 1978. Men det finns en skillnad mel-
lan de båda ungdomsböckerna. Ungdomarna i de verk från 1960- och 
70-talet, vilka jag tidigare behandlat, befann sig framför allt utanför tun-
nelbanan eller på torget i det lokala centrumet. Genom att placera pojken 
på höghustaket ändrar Foley perspektivets inneboende maktordning. 

Därnäst lyfter Foley fram delar av allt det som kommit att anses 
typiskt för platsen: 

Han hörde musik och röster. Det var röster från olika teveprogram, 
på svenska, turkiska, arabiska och en mängd andra språk som folk tog 
in på sina satellitkanaler. […] Man kunde tro att man befann sig i ett 
helt främmande land och inte bara ett tiotal kilometer från Sveriges 
huvudstad.

Den mångspråkiga ljudbilden framstår delvis som främmande och exo-
tisk, delvis som trygg. Oscar känner sig mindre ensam och mer som en 
del av en större gemenskap. 

Rösterna som han hör kommer delvis från satellitkanaler, det vill säga 
från tv-kanaler man får in med hjälp av en parabolantenn. Just dessa var 
ett omdiskuterat fenomen kring år 2000. 2004 försökte en hyresvärd 
i Rinkeby vräka sina hyresgäster på grund av de parabolantenner som 
prytt fasaden i decennier. Hans argument var att de kunde ramla ner och 
skada förbipasserande trots att detta ännu aldrig hänt i svensk historia. 
De drabbade var uteslutande människor av utländsk härkomst, vilka vil-
le få in kanaler på hemspråket. Europadomstolen fastslog 2008 att para-
bol är en mänsklig rättighet och dömde Sverige att betala skadestånd 
till tidigare vräkta hyresgäster.15 I och med den långa rättsprocessen och 
den mediala uppmärksamhet den fick införlivades parabolantennerna 
i bilden av miljonprogramsförorten. Foley använder sig av dem för att 
redan på romanens första sidor gestalta en bestämd social miljö präglad 
av mångfald. 
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Bilden av vissa Stockholmsområden som mångkulturella – till exem-
pel Alby eller blå linjens Tensta och Rinkeby – etableras under 1980-talet. 
I Billy Ehns etnografiska arbete om förortsungdomar, Leva mitt i värl-
den: Över kulturgränserna på en fritidsgård (1987), beskrivs exempelvis 
Stockholmsförorten Rinkeby som ”ett kosmopolitiskt äventyr i Folk-
hemmet”.16 Vidare liknas stadsdelen vid ett museum: 

Ja, Rinkeby är en ovanligt levande och uttrycksfull miljö, men också 
ett slags museum över mångnationell samlevnad, en utställning av 
”kulturell mångfald”, som drar till sig en strid ström av journalister, 
studiebesökare och forskare. 

Ehn läser ”de fantasieggande” efternamnen i en portuppgång och kon-
staterar att: ”Här skulle man kunna vänta sig vad som helst.”17 Texten 
i Just D:s låt ”Tre Gringos” kan läsas som en parodi på rapporter som 
Ehns. De tar blå linjen från Fridhemsplan ut ”i förortsdjungeln”: 

Vi hade hamnat nånstans där vi kände oss lost
Fast det fanns både Konsum, McDonalds’ och post
Det var konstiga människor i lustiga kläder
Och nästan som om det vart varmare väder.18

Den entusiasm som Ehn ger uttryck för och som Just D parodierar var 
emellertid i andra sammanhang uppblandad med en hel del rädsla, inte 
minst rörande miljöns ungdomar. Det är delvis på grund av denna oro 
som Statens ungdomsråd publicerade arbeten som Leva mitt i världen. 
Samtidigt som förorten alltså kommit att fyllas med ett delvis positivt 
innehåll lever många negativa föreställningar kring platsen kvar, inte 
minst vad gäller sysslolös ungdom. Men det som tidigare framstått som 
en fråga om klass handlar mot slutet av seklet också om etnicitet i mass-
media och populärkultur.19 

Mats Wahls Vinterviken och Tore Perssons Dödspolare är två exempel 
på 1990-talsverk där Alby förknippas med ett etniskt kodat utanförskap. 
Romanerna utspelar sig helt eller delvis i Alby, och som synes är de därtill 
publicerade mer eller mindre samtidigt som The Latin Kings skiva. Vin-
terviken beskrivs, med Lena Kårelands ord, som ”karakteristisk både för 
Wahls författarskap och för de senaste decenniernas svenska ungdoms-
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litteratur” i sin genreblandning och samhällskritiska ”idyllfobi”.20 Be-
greppet idyllfobi är Sonja Svenssons. Hon menar att det sena 1900- talets 
ungdomsroman undviker det pastorala och främst skildrar allvarliga 
problem.21 Wahls roman fick två uppföljare, De övergivna (1997) och 
John-John (1999). 1996 filmatiserades den under regi av Harald Hamrell 
och med David Tainton i rollen som John-John. 

Persson är å andra sidan en relativt okänd författare och Dödspolare är 
hans enda roman. Likt Foley har han arbetat med ungdomar i Alby men 
inte inom skolan utan med kriminellt belastade tonåringar.22 Dödspolare 
har uppmärksammats av Svensson och Magnus Öhrn för sin realistis-
ka gestaltning av kriminell ungdom tillhörande en subkultur med lågt 
kulturellt kapital.23 Ungdomsboksförfattaren Mats Berggren menar i en 
artikel i Dagens Nyheter att romanen ”har en autenticitet som är närmast 
unik i 90-talslitteraturen, vuxenromaner inräknade”.24 

I Vinterviken fungerar Alby som en motpol till välbärgade områden 
som Bromma. Förorten utgör med andra ord ett intrigskapande inslag 
i romanen. I Dödspolare däremot är samma stadsdel gestaltad som en 
plats utan större kontakt med övriga Stockholm. Närmare innerstaden 
än till Flemingsberg, nordöst om Botkyrka, kommer inte romanens 
protagonister. Utöver Alby skildrar både Persson och Wahl en subkultur 
som kom att få förkroppsliga allt som var fel i samhället under 1990-talet: 
förorternas skinnskallar.

Skinnskallen 

Han skulle lägga en spruta i bakrutan och köra bort från Alby. 
Med jämna mellanrum skulle han stanna och när han kom till ett 

samhälle, där man inte trodde att han var knarkare på drift utan en 
glömsk läkare, då skulle han stanna och slå sig ner där.25 

Protagonisterna i Perssons Dödspolare drömmer om att lämna Alby för 
att fly omvärldens fördomar och utveckla en autonom subjektsposition. 
Berättarjaget Max är 17 år och skinnskalle. Hans föräldrar är invand-
rade från Finland. Max och vännerna Marek och Jari identifierar sig 
som vita och som arbetarklass. De hatar såväl ”svartskallarna” i Alby 
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som de ”medelklassvensson” som bor i radhus eller villa. Persson skildrar 
ett gäng ungdomar, vilka upplever omvärldens fördomar om dem och 
platsen de vuxit upp på som ett fängelse. Denna identitetsproblematik 
är gestaltad både som orsak och verkan till pojkarnas subkulturella ra-
sistiska uttryck.

Under 1990-talet framstod den nynazistiska kulturen, tillsammans 
med gatuvåldet i centrala Stockholm, som ett nytt urbant ungdomspro-
blem. Allt sedan 1980-talets slut hade den uttalade rasismen ökat bland 
svenska ungdomar, att vara nynazist, så kallad skinnskalle, blev en ut-
bredd subkulturell identitet. I den ingick ett rakat huvud, bombarjacka, 
jeans och kängor med vita skosnören. Subkulturen har sitt ursprung i 
1960-talets brittiska arbetarklass och kan tolkas som en vidareutveckling 
av modskultur inspirerad av jamaicanska ”Rude boys” och musik som 
ska, reggae och rocksteady. Det finns vidare en stark förbindelse mellan 
1970-talets stora punkmusikvåg och skinnskallekulturen och det är i 
anslutning till denna som skinnskallen allt mer kom att bli synonym 
med rasism. Den ilska som punken till en början framför allt riktat mot 
medelklassen utnyttjades av högerextrema krafter och vid 1980-talets 
början var en stor del av Storbritanniens skinnskallar också nynazister. 
Detta spred sig till USA och övriga Europa.26 

I Sverige placerades skinnskallen i miljonprogrammets höghusföror-
ter, precis som tidigare mods och punkare. Förorter som Alby användes 
för att befästa bilden av Stockholm som en delad stad. I den allmänna 
massmediala debatten ställde man gärna skinnskallar mot ”invandrar-
gäng”. ”Rasism säljer lösnummer”, förklarade poliskommissarie Chris-
tian Dalsgaard i en intervju med Lena Liljeroth, ordförande i stiftelsen 
Fryshuset 1994–2004, sedermera moderat kulturminister.27 Betecknan-
de för den massmediala polariseringen mellan olika ungdomsgrupper 
är att The Latin Kings debutalbum Välkommen till förorten recensera-
des tillsammans med det nynazistiska bandet Ultima Thules coverskiva 
Nu grönskar det (1994) i Dagens Nyheter. Anledningen till recensionens 
utformning var att båda banden, av recensenten Nils Hansson, sades 
utgöra ”förebilder med stor och ung publik”. ”De representerar två helt 
olika kulturer”, fortsätter Hansson, ”som sällan möts annat än under 
våldsamma former”.28 

Att ställa nynazister mot invandrarungdom är vanligt också i skild-
ringar av och för ungdomar på 1990-talet. Där används subkulturerna 
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tillsammans med miljonprogrammets urbana miljöer för att accentuera 
skillnader och konflikter mellan ungdomar, vuxna och samhällsklasser. 
Det går igen i TV-serier som Svarta skallar och vita nätter (1995) från 
ungdomsprogrammet Bullen (1987–2000) i SVT 1, i filmer som Daniel 
Fridells 30:e november (1995) och David Flamholcs Nattbuss 807 (1997) 
samt romaner som Alexander Skantzes Grattis Gud (1993) och Rikets 
tjänst (1997). Verken ger en bakgrund till nynazismens utbredning bland 
Stockholms socialt utslagna ungdomar. 

Journalisten Hanssons tal om våld har sin grund i en serie händelser 
under 1980-talets sista år. Trots vissa insatser för att råda bot på problemet 
med ungdomar på Hötorget och Plattan i Stockholms innerstad på 1960- 
och 70-talet, fortsatte man att kontinuerligt lägga ner ungdomsgårdar 
i förorten.29 Nya generationer tonåringar sökte sig in till city på helger 
och lov i jakt på något att göra. Denna gång inte till Hötorgstrapporna 
utan till Kungsträdgården. 1987 bröt upprepade kravaller ut i parken för 
att kulminera under sommarlovets sista dagar. Precis som efter kraval-
lerna på Götgatan 40 år tidigare eller de på Hötorget 20 år tidigare, blev 
reaktionen inom litteratur-, musik- och filmvärlden omedelbar. Staffan 
Hildebrands film Stockholmsnatt (1987), med Paolo Roberto i huvud-
rollen som sig själv eller ”Kungen av Kungsan”, är ett exempel. Filmen 
visades i högstadie- och gymnasieskolor under flera år i avsikt att minska 
ungdomsvåldet. 

Tankeväckande i sammanhanget är att filmen producerades på upp-
drag av Televerket, som under namnet ”Stoppa sabbet” försökte minska 
vandaliseringen av telefonkiosker i Sverige. På 1980-talet fanns det runt 
44 000 telefonkiosker i landet och i Stockholms innerstad ungefär en i 
varje kvarter. Staden hade stora problem med vandalisering av kioskerna 
under denna period.30 Paolo slår sönder tre kiosker i filmen, ett agerande 
vilket får tidigare generationers kyssar och mellanöl att te sig oskyldiga. 
Istället för att appropriera platsen förstör han den. 

Självklart vidtogs åtgärder också på annat håll. Gatuvåldet kom 
snabbt att relateras till ungdomsgrupperna invandrare och nynazister. 
Försöken att råda bot på upploppen var tydligt förbundna med grupper-
na. För att minska våldet i Stockholm city bildades organisationen Non 
Fighting Generation i slutet av 1980-talet av polisen i samarbete med 
ett trettiotal kriminellt belastade invandrarungdomar. På ungdomsverk-
samhetsstiftelsen Fryshuset bestämde man sig samtidigt för att aktivt 
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arbeta för att få bort unga skinnskallar från mer organiserade nazistiska 
grupper, få ned brottsligheten inom gruppen och framför allt att ”ge så 
många ungdomar som möjligt ett värdigt liv”.31 

I rapportboken Skinnskallar: Rasister, nationalister eller hyggliga unga 
män? (1995) berättar Liljeroth att majoriteten av Stockholms skinnskal-
lar är kriminellt belastade och ligger bakom flera attentat mot flykting-
förläggningar. Ändå framställs skinnskallekulturen i boken i första 
hand som en ungdomskultur och som en protest mot vuxenvärlden. En 
intervjuad socialarbetare, Olavi Puhakka, beskriver skinnskallekultu-
ren som ett klassproblem och skinnskallarna som representanter för ett 
tras proletariat, hemmahörande i förorter, vilka präglas av ”uppgivenhet, 
utslagning och främlingskap”.32 Med andra ord ungefär så som Perssons 
Alby ter sig i Dödspolare. 

Bara för att de tror att man är blatte

Berättarjaget Max befinner sig längst ner i samhällets hierarki i en 
värld utan vuxna förebilder. En identitetsproblematik knuten till oli-
ka föreställningar om maskulinitet, etnicitet och klass utgör romanens 
huvudtema. Genom förstapersonsperspektivet skapas förståelse för de 
mekanismer vilka ligger bakom skinnskallekulturens utbredning. Som 
grundläggande orsaker lyfts bristen på framtidsutsikter och uppväxt-
miljöns brister fram. Det enda som skapar sammanhang för pojkarna i 
Dödspolare är den delade känslan av främlingskap. För att erhålla någon 
form av kontroll över tillvaron delar Max upp Albys invånare i ”vita och 
blattar” – ungefär på samma sätt som samtida massmedia delar upp 
Stockholms ungdomar i skinnskallar och invandrare. 

Det viktiga för Max är emellertid inte människors bakgrund eller 
etnicitet utan dels deras kroppar, utseende och språk, dels deras livsstil. 
Hans vänner är från Finland, Polen och Argentina men har sin ljusa hud 
och attityd gemensamt: 

Finnar ser sig själva som under av manlighet. Det är styva kukar och 
hårda armar och ingen som tvättar sig mer än nödvändigt. Man super 
hårt och dör ung med puukkon [kniven] i magen. 

I det avseendet är vi alla finnar på Backen. 



milleniesk iftets betongdjungel  231

Ibland när vi ligger på rygg och pratar med blicken upp mot mol-
nens flykt över himlen, spekulerar vi om hur det ska vara om ett år, 
två år och fem år. 

Efter det tar drömmarna slut. (Persson, 54) 

Citatet skriver in Max och hans vänner i en tradition av förortsskildring-
ar, vilka kontrasterar ungdomarna mot den omgivande bostadsmiljön. 
Här återges samma längtan bort och rörelse ut i rymden som i National-
teaterns ”Barn av vår tid”, vars text rör sig från att ”slå pensionärer på 
käften” och ”Epa:s-torg” till refrängens ”där kan vi segla på månen till-
sammans”. 

Behovet av att lämna orten med fantasins hjälp är relaterat till en 
identitetsproblematik. Den finska identiteten är i Dödspolare mer grun-
dad i livsföring än i bakgrund. Det finns något starkt motsägelsefullt i 
citatet, vilket kan sägas vara typiskt för Max skildring av sig och sina 
vänner. Att ligga på rygg ”med blicken upp mot molnens flykt över him-
len” står i ett motsatsförhållande till den typen av manlighet som han 
först beskriver. Det hårda, våldsamma och aktiva kontrasteras mot den 
passiva verklighetsflykt som pojkarna också ägnar sig åt. Det första ut-
talandet undermineras av det andra. Resultatet blir ett ifrågasättande av 
alla fasta kategorier, av själva begreppen man, vit, arbetarklass.

Samma osäkerhet skapas kring alla huvudpersoners subjektspositio-
nering i romanen. Jari och Max säljer ”hemkörda porrvideos” till män, 
vilka de sedan lurar och rånar. De två ungdomarna utnyttjar de fördo-
mar som omger deras subjektspositioner: ”Jag visste vad den sorten vill 
ha: ’Jag håller på med bilar.’ ’Är du bilmekaniker?’ ’Typ.’” (Persson, 12) 
Jari ”avskyr att bli utfrågad om sin härkomst av okända på tunnelbanan” 
för att de så tydligt placerar honom i ett fack. Han fortsätter: ”Det är 
bara för att de tror att man är blatte, brukar han säga och dra med näven 
genom det mörka håret.” (Persson, 5) Han har därför lagt sig till med en 
vag sydsvensk accent för trängda situationer: ”När dörrvakten inte vill 
släppa förbi honom, eller när Gestapogänget stormar in i T-banevagnen 
för att kolla biljetterna på fuskarlinjen till Norsborg.” (Persson, 6) 

Med uttrycket Gestapogänget syftar Jari på de kontrollanter vilka 
under de senaste decennierna använts för att kunna bötfälla människor 
som plankar på tunnelbana och bussar. Jari, som på Backen är finne 
och skinnskalle, blir så fort han lämnar Alby blatte, en främling. Detta 
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exempel visar på den rasifiering av förortens invånare, vilken jag påtalade 
i inledningen. Dock kan ungdomarna i Dödspolare, så länge de har vit 
hud och behärskar språket, ägna sig åt en viss lek med identiteter och 
därmed fjärma sig från sin uppväxtmiljö. 

I ett kapitel går Max till socialen för ett möte med en ”okänd kärring”, 
eller rättare sagt med den socialsekreterare som ska utreda honom. I hans 
återgivning av mötet framstår det som att han lurar socialsekreteraren. 
Han anser att han driver med hennes förväntningar genom att få hen-
ne att se på honom som en ”rotlös invandrargrabb” (Persson, 54). Han 
menar att: 

Akterna lever sina egna, okontrollerade liv. Så stor är tilltron till vårt 
organiserade samhälle att ingen bryr sig om att kontrollera någonting 
alls. Ganska snart får de lösa infallen fäste i mapparna och kopierar 
sig själva som datavirus. (Persson, 58) 

Samtidigt är allt han säger sant, alla de lösa infallen kretsar kring den 
trassliga uppväxten, kring rädslor och problem. Problematiken är den-
samma som i Gripes Glastunneln, där huvudpersonen motsätter sig att 
familjen redan byggt upp en identitet åt honom. Han berättar: ”Men 
man ville tänka och upptäcka saker själv också, det vill väl alla, inte bara 
lära in och ta efter vad andra kommit på.” (Gripe, 18) Eller som berättar-
jaget beskriver det i en senare ungdomslitterär förortsskildring, Zulmir 
Bečevićs Svenhammeds journaler (2009): 

Jag är trött på att andra yttrar sig om mig och min värld, som journa-
lister, sociologer och annat folk med akademisk utbildning. […] Dom 
har ingen jävla aning om hur det verkligen är.33 

Hos Bečević och Persson är identiteten och problematiken knuten till 
platsen och till den bild av miljonprogrammets ungdomar som mass-
media skrivit fram, inte till arvet som hos Gripe. Eftersom Alby gestaltas 
som en plats, vilken är mycket svår att lämna är det också svårare att fly 
ifrån problemen. Istället söker och finner Max och hans vänner trygg-
het dels i de stereotyper som samhället skapat åt dem, dels i gruppens 
gemenskap: ”Det var skönt att stå tillsammans och skråla. Jag ville att 
någon skulle se oss och tänka att vi var ett gäng kamrater och att jag 
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var en av dem.” (Persson, 69) Utanförskapet blir en källa till gemenskap. 
Skinnskalle kulturen blir därmed den enda möjliga. 

Vinterviken

Bröder & Systrar, känner ni Vinterviken? Känner ni vågorna och vatt-
net mellan Aspudden och Bromma, känner ni böljorna, Bröder & 
Systrar, känner ni svallet mot stranden, rasslet av strandgruset, vinden 
i vassen och ett slående segel en högsommardag?

Systrar & Bröder, har ni sett Essingen, har ni sett högbron över 
vattnet, har ni sett Björnholmen och Kärsön, har ni sett segelbåtarna 
som kommer för fulla segel från Brommasidan?

O mina Bröder, O mina Systrar! Det är mycket ni inte känner till, 
det är mycket ni aldrig har sett!34

Wahls Vinterviken har ett berättarjag: John-John från Alby. Det cite-
rade stycket ovan är skrivet av John-John själv. Han har precis börjat 
på teaterlinjen på gymnasiet och har fått i uppgift att härma stilen i en 
slumpmässigt vald bok. Det blir Walt Whitmans diktsamling Leaves of 
Grass (1855–1892) och resultatet är de kursiverade stycken vilka inleder 
varje kapitel i romanen.35 Citatet ovan ger en beskrivning av romanens 
utgångspunkter. Stockholm gestaltas som segregerat men möjligheterna 
att överbrygga avstånden framställs som talrika. Bron och segelbåtarna 
är möjliga vägar över viken och öarna punkter i mitten. Vattnet separerar 
och förenar. Samma vågor slår in över båda sidors stränder och samma 
vindar drar genom vassen. 

Vinterviken är en Romeo och Julia-historia i Stockholmsmiljö. Wahl 
använder sig av Stockholms geografiska gränser och förbindelselänkar 
för att gestalta protagonisterna John-Johns och Elisabeths ojämlika kär-
lekshistoria och subjektspositioner. Gestaltningen av Alby skiljer sig från 
motsvarande skildring i Perssons Dödspolare, där protagonisterna aldrig 
träffar människor från andra delar av Stockholm eller ens lämnar mil-
jonprogramsmiljön. John-John bor i Alby med sin familj eller hos sin 
mormor på Södermalm. Han tar ofta tunnelbanan till Aspudden och 
Vinterviken, på linjen mellan moderns och mormoderns hem. Elisabeth 
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bor i en stor villa i Bromma på andra sidan viken. De sociala skillna-
derna mellan de båda förorterna demonstreras i John-Johns förvånade 
kommentarer om Brommas stora, exklusivt inredda villor och välklädda 
invånare.36 

Det är emellertid inte enbart de båda ungdomarnas klasstillhörighet 
som skiljer dem åt utan också deras hudfärg. Att berättarjagets pappa 
är afroamerikan får läsaren inte veta förrän en bit in i berättelsen. John-
John och Sluggo sitter på tunnelbanan när ”fyra snaggade typer med 
svarta snörkängor och svarta jeans” kliver på: 

Den största av dem, en lirare med överarmar som mina lår, sätter sig 
bredvid mig och sträcker sig förbi mig och tar tag i handtaget under 
fönstret. Han inte ens ser på mig. Hans armbåge trycker in i mitt 
bröst. (Wahl, 26) 

John-John som sitter på platsen vid fönstret blir med andra ord fast-
låst. Tunnelbanan är alltjämt en plats för skildringar av konflikter och 
konfrontationer, här på rasistiska grunder. Den gestaltas som obehaglig 
eftersom den är ett offentligt rum utan flyktvägar, i alla fall inte mellan 
stationerna. 

Den som är utsatt i Vinterviken är emellertid tonåringen själv, inte 
någon representant från vuxenvärlden såsom kvinnan med handväskan 
i Perssons Snöret. I Wahls roman hotas John-John på grund av sin hud-
färg, i andra ungdomsböcker är det i stället protagonistens kön som lig-
ger till grund för hoten. Ett tydligt exempel finns i Inger Edelfeldts Ka-
malas bok där den kvinnliga huvudpersonen blir tagen för prostituerad 
av en berusad man när hon väntar på tåget en sen kväll. ”’Jag är inte till 
salu’, sa jag och kände hur jag rodnade, tårarna sprängde i ögonvrårna, 
jag kunde inte titta på honom längre.” Berättarjaget känner sig utpekad, 
blir rädd och äcklad. Känslan av att ha blivit utsatt för ett övergrepp 
sitter kvar länge.37 

I Vinterviken är tunnelbanan också den enda och långa vägen mellan 
de olika miljöer som skildras i romanen. Det tar cirka tjugo minuter 
till Aspudden, där Vinterviken ligger, från Alby där John-John bor och 
sedan ytterligare minst 40 minuter till Bromma och Elisabeths villa. Det 
är närmare vattenvägen: ”Om jag kan simma tvåhundra meter på fyra 
minuter så kan jag vara hos henne efter nio minuters simning och tre 
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minuters löpning. Tolv minuter. Tolv minuter skiljer mig från henne.” 
En gång har John-John och Sluggo stulit en kanot och paddlat över men 
mestadels gestaltas det som omöjligt: ”Jag känner på vattnet och börjar 
huttra. Jag har ingen kraft. Jag skulle knappt orka sträcka handen mot 
henne om hon stod framför mig.” (Wahl, 250f) 

Skinnskallarna uppmanar sedan Sluggo att sluta ”hålla ihop med 
svartskallarna”. John-John påpekar att han också är svensk men ”får en 
armbåge i solar plexus” till svar (Wahl, 26f). ”– Du är ingen riktig svart-
skalle”, säger Sluggo till John-John när de gått: ”Du bär dig åt som en 
svensk. Det är det som räknas.” (Wahl, 27) John-John blir sårad. Längre 
fram i romanen bryter Sluggo med John-John och börjar umgås med 
nynazister. Precis som i Dödspolare delas de unga männen från Alby upp 
i två kategorier: skinnskallar och svartskallar. 

Wahl går i romanen i tydlig dialog med den samtida debatten 
om ungdomsvåldet. För John-Johns del gestaltas boxning som ett al-
ternativ till slagsmål. Samma lösning gavs sex år tidigare i filmen 
Stockholmsnatt där Paolo Roberto boxas. Motivet är under det sena 
1900-talet könsöverskridande. Den kvinnliga huvudpersonen i en annan 
ungdomsbok av Wahl, Lilla Marie (1995), boxas och så även en av flick-
orna i Malin Isakssons Brännhett. Motivet är dock långt ifrån nytt, till 
exempel ägnar sig några av pojkarna åt sporten i Wallanders De fyra. 
Boxningen framstår som en metod med vars hjälp de unga männen kan 
hållas borta från gatan och framför allt från att hamna i bråk på gatan. 
”Boxning och slagsmål är helt olika saker, säger jag. Helt olika. Folk 
som boxas slåss inte, det är lika bra att du lär dig det meddetsamma.” 
(Wahl, 113) 

Identitetsproblematik

Utöver boxningen spelar John-John teater, vilket gestaltas som ytterliga-
re ett sätt att komma till rätta med identitetsproblematiken. John-John 
och Elisabeth börjar efter sommarlovet i samma teaterklass i Tumbas 
gymnasieskola. Detta kan läsas som ett första steg mot att överbrygga 
avståndet mellan de båda ungdomarna. Plötsligt är Alby ”nära och bra” 
medan Elisabeth måste ”gå upp halv sex” för att hinna till skolan från 
sitt hem (Wahl, 79). Wahl visar hur det som är periferi ena stunden kan 
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bli centrum i nästa och vice versa. Redan i skildringen av den första 
lektionen står det klart att Elisabeth inte är mycket lyckligare än John-
John, trots sin uppväxtmiljö. I en teaterimprovisation får ungdomarna 
till uppgift att berätta något om sig själva i tredjeperson:

– Elisabeth, säger hon, är olycklig för att allting är så svårt. Hon går 
runt inne i stan och ska köpa en blus. Hon köper en blus ibland när 
hon är olycklig. […] Men hon hittar aldrig nån. Hon bara letar. Hon 
letar mest på NK. […] Utom igår, då köpte hon den här. Det är Elisa-
beths nya blus. Hon ville absolut ha en röd. (Wahl, 72)

Varuhuset NK säljer fortfarande identiteter och livsstilar men personlig 
utveckling är i Vinterviken ingenting som går att köpa. Först när Elisa-
beth vet vad hon vill ha och vem hon vill bli lyckas hon välja blus. Den 
röda blusen markerar början på något nytt, hon valde ut den med sin 
första skoldag i åtanke. I gestaltningen av Elisabeth ingår samma mot-
stånd mot att bli ”en hemmets prydnad”, som tidigare av Ullabella. Men 
också här är problematiken skärpt. Elisabeth inte bara motsätter sig de 
utseendemässiga kraven på henne som ung kvinna från övre medelklas-
sen, hon lider av anorexi. 

Sjukdomen anorexi har i skönlitteraturen ofta fått gestalta en oför-
måga att känna sig hemma i den tilldelade rollen som kvinna. Att inte 
äta och/eller att kräkas blir en subversiv handling och till ett uppror mot 
kroppsnormer och kvinnoideal.38 Elisabeth känner sig inte heller hemma 
i samhället, om än av andra anledningar än John-John. Hon gestaltas 
som lika fast i de stereotyper vilka omger unga kvinnor från Bromma, 
som John-John, Sluggo, Max och Jari från Alby. Att både John-John och 
Elisabeth vill bli skådespelare är i Wahls berättelse ett sätt för dem att ta 
makten över konstruktionen av det egna jaget. ”Att vara konstnär är att 
behärska sina uttrycksmedel och medvetet välja bland dem” (Wahl, 68), 
säger John-Johns teaterlärare under den första skoldagen på gymnasiet i 
Tumba. Kåreland påpekar att lärarens uttalande kan appliceras på John-
Johns sökande efter en vuxenidentitet.39 Det kan också liknas vid Jaris 
agerande, i Dödspolare, inför vakterna på tunnelbanan eller Max då han 
kränger porrvideos.

John-Johns erfarenheter av att leva i ett land präglat av rasism utgör 
romanens grund. Wahl söker överbygga de främlingsfientliga struktu-
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rer som finns i 1990-talets Stockholm med romanens kärleksmotiv, en 
struktur vilken till exempel också präglar TV-serien Svarta skallar och 
vita nätter. Slutet är lyckligt, John-John och Elisabeth får varandra. Det 
är en klassisk lösning inom konst, litteratur och film: att sätta samhällets 
ojämlikhet ur spel med kärlek. I Vinterviken finns en tro på att en ny 
generation tonåringar kan förändra den samhälleliga strukturen. John-
John och Elisabeths kärlekshistoria är en typ av löfte om en mindre 
segregerad och rasistisk huvudstad.

Svindel

Sju våningar upp och ljuset steg omkring mig. Bort från räcket! Och 
innanför stod vettvillingen Raimo och flabbade. Han pekade på mig 
och skrattade, det jävla aset, och hans utspretade fingrar tryckte mig 
från rutan. Ut mot räcket. Jag såg trädkronorna svaja under mig, upp-
lysta av ljuset över gångvägen. Jag ville kräkas. Ljus, överallt ljus som 
sög sig intill mig och drog mig fram till räcket. (Persson, 114) 

Max i Dödspolare lider av svår svindel. Höga höjder, balkonger, ja till 
och med gångbron över E4:an gör Max snurrig och illamående. Han 
saknar alltså fullkomligt förmågan att betrakta sin hemort från ovan. I 
det citerade exemplet gestaltas Max svindel som en total kontrollförlust. 
Det är Jaris galna pappa som stängt honom ute på balkongen. 

I Inger Edelfeldts Duktig pojke! är Jim ”rädd för att plötsligt försvin-
na, luckras upp av ljuset från de starka lamporna” (Edelfeldt 1983, 37). 
Den mobbing han utsatts för har fått honom att frukta öppna platser. 
Ljuset, vanligtvis ett fenomen som förklarar och visar, är i Dödspolare 
en del av svindeln precis som det i Duktig pojke! är en del av agorafobin. 
Ljuset övertar mörkrets egenskaper, förblindar och skrämmer Max och 
Jim. Det är i citatet från Dödspolare emellertid inte frågan om något 
naturligt solljus utan om ett artificiellt ljus, som dessutom kommer un-
derifrån istället för uppifrån. Den himmel som får Max att tänka på 
framtiden, när han ligger tillsammans med sina vänner i Backen, dränks 
av det stigande gatljuset. 

De Certeau menar att panoramavyns huvudsakliga funktion är att 



k apitel 7238 

skapa den fiktion som gör staden läsbar.40 Städer liknas gärna vid irr-
gångslabyrinter. Nere på marken saknar man överblick, går vilse och 
irrar runt i blindo. Från ovan däremot ser vi logiken i husens placering, 
vi kan nästan läsa det urbana landskapet som vore det en text.41 

När protagonisten i Foleys Shoo bre står på taket av ett höghus i Alby 
framstår det omgivande landskapet som fattbart. Han ser solnedgång-
en, motorvägen, trafiken, grannhusen och centrum nedanför. Han hör 
grannarna och tänker att han känner dem. Han behärskar sin omgiv-
ning, om än för en stund och om än blott med sina ögon. Efter att ha be-
skrivit ljuden från hyreshusets många lägenheter ser han ner på marken: 

På asfalten, på gången mellan centrum och höghusen gick en liten 
virvelvind. Den kastade några plastpåsar, torkade löv och bortkastade 
godispåsar runt, runt utan mål och mening. När vinden avtog landa-
de allt skräp på gatan bara för att i nästa stund ryckas med och igen 
snurra runt med samma bristande mål, samma bristande mening. 
Han tittade, som hypnotiserad, och tänkte att de dansande plast-
påsarna liknade hans eget liv.42

Skräpet på marken liknas vid vardagen för Albys ungdomar, som att den 
upprepar sig ”runt, runt” och saknar mål och mening. Foleys protagonist 
tar dock aldrig sitt liv. Utsikten från höghustaket utgör en vändpunkt i 
berättelsen. Den medför en ökad självkännedom och insikt. 

Våldsspiralen

I Dödspolare däremot skildras Alby nästan enbart från marknivå där 
protagonisterna driver runt med samma bristande mål, samma bristande 
mening som Foleys bortkastade godispåsar. Den förnimmelse av makt 
över stadslandskapet, den känsla av överblick och stillhet, som de Cer-
teau talar om och som Foley gestaltar, infinner sig aldrig i Dödspolare. 
Högt ovanför marken drabbas Max av vertigo, det snurrar, träden un-
der balkongen och ljuset över gångvägen suger honom mot räcket. Det 
enda han hör ute på balkongen är vettvillingen Raimos skratt. Utsikten 
medför inte någon känsla av kontroll. Att bli utelåst på balkongen är en 
total kontrollförlust. 
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Kritiken mot förorten har sedan 1960-talet kretsat kring tankar om 
människan som ett offer styrd av sin omgivning.43 Svindelmotivet är 
förbundet med romanens pessimistiska tema och med gestaltningen av 
Alby som segregerat och isolerat. Det går inte att överbrygga avstån-
det till innerstaden ens med blicken. Den spiral av våld, missbruk och 
kriminalitet som Max och hans vänner befinner sig i, speglas i deras 
oförmåga att ta sig från förorten. Tanken om en våldsspiral återspeglas 
med andra ord i miljöskildringen. Persson skildrar vid upprepade tillfäl-
len Alby med hjälp av olika cirkulära rörelser som påminner om dem i 
citatet från Shoo bre. Max beskriver Alby som en malström, bokstavligt 
talat: ”Vinden blåser ut från Centrum. I det vakuum som uppstod ko-
loniserades Backen.” (Persson, 37) De unga männens vänskap tar plats 
i det lugn som bildas i stormens öga. Max konstaterar att alla i Alby 
flyttar utåt. Husen nere vid tunnelbanan och centrum är fattigast, de 
uppe på berget lite bättre och bortom dem finns ”blommande balkonger 
och svenska barn”. Men ju närmare Centrum man kommer desto mer 
eftersatt och framför allt blåsigt är det: ”Närmast Centrum är vinddraget 
våldsamt. Galler för fönstren på bottenvåningen, mer galler i Alby än på 
polisstationen i Fittja.” (Persson, 36). Det går som en centrifugalrörelse 
från tunnelbanan och utåt genom området. 

Gränserna mellan Max och den omgivande miljön är också i upplös-
ning. Max inre sinnestillstånd projiceras på Alby: 

Tankarna malde. En sommarkväll sväller Alby upp i en jätteballong. 
Alla ljuden tumlar mot varandra, balkongerna pressas ut. Skriken från 
barnen, dörrar som slås igen. Skriken, skriken, skriken. 

Så var det inne i mitt huvud. (Persson, 109) 

Detta gör bilden av orten instabil och föränderlig. Också här finns en 
cirkulär rörelse gestaltad i ljuden som tumlar mot varandra, i balkong-
erna som pressas ut, i de upprepade skriken i och utom Max huvud. Allt 
bidrar till att alstra en känsla av instängdhet. Ungdomarna kan inte ta 
sig från platsen. 

Liknande beskrivningar av miljonprogrammets höghusförorter finns 
i samtida vuxenromaner som Andrzej Tichýs Sex liter luft om en namn-
lös förort och Hassan Loo Sattarvandis Still om Hagalund i Solna.44 
Men de påträffas även i senare ungdomsromaner som Mikael Engströms 
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Satans tjuv (2003), vilken i likhet med Dödspolare skildrar ett gäng unga 
skinnskallar:

Det blåste hårt mellan husen. […] Det var märkligt. Nere på Rå-
sundavägen eller i Solna Centrum eller på skolgården kunde det vara 
vindstilla. Men här uppe blåste det alltid. 

För en besökare var det lätt att gå fel i Hagalund. De plansatta 
gårdarna mellan husen såg likadana ut, och det var svårt att avgöra 
vilken gård som man var på. […] Allt var rakt och rätt, linjaldrag-
na pennstreck som blivit verklighet, allt var byggt snabbt på samma 
gång, allt utom kyrkan.45

Blåsten var en del av kritiken redan mot Skärholmen 1968. Tillsammans 
med områdenas labyrintliknande utformning framstår det som svårt att 
hitta ut och än svårare att ta sig därifrån. 

Månens tempel

Det finns emellertid ett parti av Dödspolare där en känsla av överblick 
över Alby uppstår. När Max vän Kyösti dör i en trafikolycka på flykt un-
dan polisen möts killarna på Backen för att bearbeta sorgen tillsammans: 

Långa stunder var vi tysta. Bara suset av motorvägen i fjärran, klafset 
av sörjan under fötterna när vi flyttade på oss, dämpade steg från 
tunnelbanan och suget från luftintaget längre upp mot berget. […] 
Träden var kala och skymde inte utsikten. Det i kombination med 
snöfläckarnas vithet och att vi inte satt eller låg, som vi brukar, utan 
stod upp gav en känsla av överblick och förklarat ljus över Alby. 

Ingen kunde sätta fingret på det, men den fanns där: andaktsfull-
heten, storslagenheten, känslan av att ha kommit nära något som bara 
var till för oss och som barnen i skolan inte hade en aning om. (Pers-
son, 34f) 

Kyösti förolyckas när han i en stulen bil försöker ta sig från Alby, en 
bild för svårigheten i att lämna orten. Men olyckan är också en del av 
ett mognadsmotiv. I den delade erfarenheten finns en ny känsla av ge-
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menskap, vilken i sin tur kan omvandlas till en förnimmelse av kontroll 
över förortslandskapet och livet. Ljuset, vilket tidigare enbart bländat, 
skänker nu klarhet. Träden är kala och alla de ljud som hörs förankras i 
verkligheten, till marken, tunnelbanan, luftintaget. Syftet med bilolyck-
an är inte att lära de överlevande en läxa – Max och Jari fortsätter att 
stjäla bilar – utan att skildra utsatta ungdomars vardag.

Öhrn beskriver Max kartläggning av Albys topografi i Dödspolare 
som skild från den officiella. Max rör sig framför allt i bostadsområdets 
utkanter där möjligheter till drömmar och fantasier finns.46 Gruppen i 
Dödspolare ställer sig medvetet utanför de flesta sammanhang. De und-
viker Albys centrum och umgås istället på mer perifera platser i sko-
gen bakom höghusen eller i backen emellan dem. De approprierar de 
mellanrum som bildats mellan bebyggelsen och stupet ner mot E4:an. 
Rummen används för att gestalta en annan maktordning, uppror och 
utveckling. 

I romanen finns en längre skildring av vänskapen mellan de unga 
männen, vilken är situerad just till ett sådant område i Albys utkanter: 
”På andra sidan Albyberget finns en jämn berghäll med utsikt över Fittja 
och Hallunda, ja, ända bort till Vällingby, om man vet vart man ska 
titta.” (Persson, 70) De kallar platsen för Månens tempel eftersom det 
ligger i norr och i skuggan av höghusen. Platsen är en materialisering av 
de drömmar, vilka tidigare riktats mot himlen och molnen, och namnet 
ett åberopande av Nationalteaterns ”segla på månen”. Därute i Albys 
periferi, i glappet mellan stad och landsbygd, på en klipphäll i skogen, 
kan pojkarna äntligen sörja vännen Kyösti tillsammans. De sitter vid 
en improviserad majbrasa, blir fulla och till skillnad från när de stod i 
Backen mellan höghusen kan de nu både gråta över och prata om sin 
döde vän. Det är som att sorg och kärlek bara kan ta plats på ett ställe 
med det romantiska namnet Månens tempel. Visserligen fortfarande i 
skuggan av höghusen men med utsikt mot något annat. 

Persson gestaltar den känsla av frihet som platsen skänker på fler sätt. 
Ute på klippan bränner en annan ung man, Evert, upp de många brev 
från ”övervakare, kronofogde och polis” som han har fått (Persson, 75). 
I och med denna gest gör Evert uppror mot de samhällsinstanser som på 
olika sätt försöker begränsa honom, mot socialsekreteraren som försökt 
definiera honom, polisen som vill låsa in honom. Det är emellertid natt, 
helgdag och alla som deltar är berusade. Vardagen är satt på undantag. 
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Platsen de befinner sig på är temporär, den har ett drömlikt namn och 
står utanför samhällets vanliga ordning. 

LSD

Vänskapen mellan Max och Jari är, utöver den tillfälliga gemenskapen 
på Backen eller i Månens tempel, den enda fasta punkten i berättelsen. 
Också detta åskådliggörs med ett svindelmotiv. Jari berättar om när han 
en gång tog LSD för att ”våga hoppa ut från balkongen eller nåt”:

Trippen tog inte direkt. Men plötsligt började höghusen rotera. Varje 
hus stod på en skiva som gick runt. Han mådde illa och irrade mellan 
de svängande längorna. […] ”Jag kom till ert [Max familjs] hus och 
såg dig sitta inne på ditt rum och läsa. Du syntes genom fönstret. Det 
konstiga var att ert hus stod stilla. Det var det enda huset i hela djävla 
Alby som inte roterade. Så jag gick in i trapphuset och satt där hela 
natten.” (Persson, 105)

Det är en gestaltning av ett annat slags yrsel, denna gång från gatunivå. 
Perssons val av rus är av betydelse för sammanhanget. LSD, även kallat 
syra eller som ovan tripp, är inte en drog som förknippas med skinn-
skallekulturen utan med 1960-talets hippiekultur och andliga rörelser, 
beskrivna av bland andra Tom Wolfe i The Electric Kool-Aid Acid Test 
(1968). Preparatet är psykoaktivt och hallucinogent. Bruket i Sverige öka-
de under 1990-talet framför allt i anknytning till periodens dansmusik-
scen och ravekultur.47 Max har provat drogen i ett sådant sammanhang: 
”Tripper har jag provat en gång, på rave-partyt kommunen ordnade vid 
Botkyrkabacken.” (Persson, 44)

I Dödspolare påverkar LSD-ruset perceptionen och gör den vanligtvis 
så statiskt beskrivna arkitekturen mer dynamisk men också mer 
skrämmande. Den verklighetsflykt som Jari sökt bekräftar upplevelsen 
av att befinna sig i en malström. Vänskapen mellan de båda ungdomarna 
är dock en källa till trygghet, vilken får svindeln att upphöra. Jari sätter 
sig i trapphuset och känner ro genom blotta vetskapen om att Max finns 
därinne. Att Max sitter och läser inger hopp om något annat, ett annat 
liv eller en framtid. Läsningen är en alternativ källa till känslor av ge-
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menskap och sammanhang. Förhållandena är de motsatta mot när Max 
stod på balkongen.

I Nationalteaterns ”Barn av vår tid” från 1978 får ungdomarna ”be-
tongen att gunga”. 1994 vill tonåringar som Max och Jari tvärtom att 
den ska sluta gunga. De är i behov av en fast punkt i tillvaron. De är i 
behov av makt och av kontroll över stadsrummet. Denna syn på ungdo-
mar var Persson inte ensam om på 1990-talet. I det populärvetenskapliga 
arbetet Storstadsungdom i fyra generationer från 1991 står det exempelvis 
att ”dagens ungdomar” inte lever ”under samma villkor som deras för-
äldrar på femtio- och sextiotalen”. Behovet av vuxenvärlden utpekas som 
den största skillnaden: ”Dagens föräldrar tror lätt att deras ungdomar 
har samma behov som de själva hade, det vill säga att göra sig fria från 
auktoriteterna, att bryta sig loss. […] Därför viker de idag undan som 
föräldrar.” De avslutar med frågan: ”Ger dagens vuxna ungdomarna en 
rättmätig frihet och bestämmanderätt – eller smiter de ifrån sitt eget 
ansvar?” 48 

I Dödspolare har alla vuxna avsagt sig ansvaret för Albys tonåringar. 
Den frihet som det ger Max, Jari och deras vänner omvandlas i brist på 
bättre till fångenskap. Persson presenterar inga konkreta lösningar på 
verkets problemställningar men ger i sin skildring av våld och krimina-
litet röst åt en kategori ungdomar från Stockholms marginal.

Molotovcocktails 

På trottoaren springer folk åt alla håll. Poliserna som är mycket längre 
ner på gatan reagerar snabbt. Linda förstår vad som är på väg att hän-
da. Hon ser hur Fredrik långsamt tar sats bakåt med armen. Vrider 
hela kroppen för att lägga all kraft bakom kastet. Linda ser hur flaskan 
far genom luften. Gisela står bredvid och följer med i rörelsen. Böjer 
sig bakåt och tippar kroppen snett framåt. Hon skriker rakt ut när 
den brinnande flaskan flyger genom luften och krossar glasrutan.49 

I Brännhett gestaltar Malin Isaksson en ungdomskravall. I kapitlet 
”Upplopp” möts huvudpersonen Linda och bästa vännen Gisela utan-
för tunnelbanan där det samlats en mängd ungdomar till något slags 
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demonstration. Flaskan som Fredrik kastar är en molotovcocktail, en 
hemmagjord brandbomb. Det är Gisela som har gjort bomben och det 
är hon som ger den till Fredrik. Hennes sätt att följa flaskans rörelse med 
sin kropp och härma dess explosion med sitt skrik får henne att framstå 
som lika explosiv. 

Protagonisterna i Isakssons verk har sina förebilder i 1970-talets ung-
domsbok och dess gestaltning av rebelliska och våldsamma unga kvinnor 
i verk som exempelvis Anna Rudbergs Var inte rädd för Lena!. Isaksson 
debuterade som ungdomsboksförfattare med Brännhett, en berättelse 
med underrubriken ”Våld och vänskap”. Året därpå utkom hon med 
ännu en förortsskildring, Rör vid mig!, vilken sägs handla om ”frihet, 
lust och längtan”. Den förstnämnda utspelar sig i söderförorten Högda-
len med omnejd, den andra i fiktiva pendeltågsförorten ”Jakobsdal”. I 
Isakssons ungdomsböcker är det förortslandskapet, med dess på samma 
gång tomma och högljudda rumslighet som möjliggör huvudpersoner-
nas utvecklingsprocesser. Miljonprogramsmiljön utgör en positiv ingre-
diens i gestaltningen av deras mognad. I verken händer det att tonåringar 
approprierar stadsrummet med våld. De urbana motiven i Brännhett 
kretsar i hög grad, som titeln indikerar, kring eld. I romanen löper elden 
som ett underliggande tema, vilket fungerar som en sinnebild för huvud-
personen Linda och hennes nya bästa vän Giselas frustration och ilska. 

Clichy-sous-Bois

Bruket av eld kan sägas vara typiskt för det tidiga 2000-talets kravaller. 
Om 1950-talets kravallpojkar stal bilar så tänder man femtio år senare 
istället eld på dem. En annan skillnad är att upploppen flyttat utanför 
tullarna, till utsatta ytterstadsområden. Det motiv som Isaksson gestal-
tar har två historiska förebilder. Den första består av de gatufester, vilka 
aktivistgrupper från Sveriges autonoma vänster och anarkistgruppering-
ar organiserade i Stockholms innerstad 1999 och 2000. De gick under 
benämningen Reclaim the City – ”återta staden” – och var inspirerade av 
den brittiska rörelsen Reclaim the Streets metod att använda gatan som 
plattform för protester mot bland annat massbilism och frihandel. Fes-
terna beskrevs i massmedia som ungdomskravaller och upplopp.  Bilar 
tillsammans med symboler för kapitalism och konsumtionssamhälle, 
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som McDonald’s och bankkontor, vandaliserades och många ungdo-
mar greps.50 

Den andra förlagan utgörs av de förortsrevolter som utspelade sig 
i Frankrike 2005 och som sedermera inspirerat till liknande händelser 
i Sverige. Svensk massmedia fylldes 2005 av bilder på brinnande bilar 
från franska förorter som Clichy-sous-Bois och Seine-Saint-Denis.51 I 
dags- och kvällspress beskrevs aktörerna bakom oroligheterna som unga, 
uttråkade, lättprovocerade och därtill i avsaknad av en tydlig identitet. 
Man tänkte sig att någonting i den urbana socialiseringsprocessen hade 
gått fel och skulden lades framför allt på ungdomarnas uppväxtmiljö. 
I de storskaliga höghusförorter där de franska ungdomarna vuxit upp 
sitter känslan av utanförskapet i arkitekturen.52 

Beskrivningen är lik presentationen av tidigare storstadsrelaterade 
ungdomsproblem under 1900-talet. Ligapojkar från seklets första år, 
1950-talets kravallpojkar och raggare, miljonprogrammets mods och 
punkare samt de som slogs i Kungsträdgården på 1980-talet har be-
skrivits med liknande ord. Men det finns en skillnad mellan de äldre 
och senare representationerna. I den debatt som följde på händelserna i 
Frankrike relaterades identitetsproblematik och utanförskap till etnici-
tet, kultur och religion istället för till social ojämlikhet.53 

Det finns exempel på journalister som drar paralleller mellan 
2000-talets Clichy-sous-Bois och 1900-talets Stockholm, verklighet och 
litteratur. I artikeln ”Flickor lämnar byn pojkar stannar” från Dagens 
Nyheter drar Ingrid Hedström en parallell till ligapojken och Emil Nor-
landers Anderssonskans Kalle: 

Mohamed, Mamadou och de andra som står i en klunga och pratar 
med spelande ögon kunde lika gärna ha varit en klunga buspojkar på 
Söder på 1930-talet. Men de lever i en hårdare värld, och till skillnad 
från Anderssonskans Kalle möter de ingen snäll kvarterspolis eller 
ryande portvakt med ett hjärta av guld som med fast men vänlig hand 
kan föra dem på rätt väg.54

 
Hedströms rapportering bidrar till att skapa och cementera ännu en ur-
ban kliché, vilken kretsar kring unga män, utanförskap, kriminalitet och 
våld. Kvinnorna å andra sidan beskrivs av media som rädda och passiva 
åskådare till männens aktiviteter.55 
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Högdalen

När Isakssons Brännhett publicerades var höghusförorten redan etable-
rad som en plats för en viss typ av berättelser om en viss typ av ungdomar. 
Det råder inte längre någon brist på historiskt cementerad mening i or-
ten.56 Det Högdalen som Isaksson skildrar ligger granne med Rågsved, 
vars ungdomsgård punkbandet Ebba Grön försökte rädda 1978. Det är 
en ort förknippad med subkulturer som mods och punkare, med amfeta-
minmissbruk och vänsteraktivism. Flertalet av de identiteter som tidiga-
re relaterats till miljön är i första hand maskulint kodade. De stereotyper 
som präglat massmedias bild av miljonprogrammets höghusförorter är 
knutna till unga män. 

Isaksson omformulerar alltså bilden av miljonprogramsförorten dels 
genom sina kvinnliga huvudpersoner, dels genom verkets genomgående 
frihetstema. Hon nyanserar bilden av revolterande ungdomar, framför 
allt genom huvudpersonernas kön. Romanen inleds med att Linda sitter 
i skyddsrummet på sin brinnande skola. Sedan beskrivs den period som 
föregått branden. När Linda träffar Gisela, en jämnårig tjej med svart 
hår och svarta kläder, känner hon att allt kommer att förändras, att 
något nytt har börjat: ”Kanske kommer allt till och med att explodera!” 
(Isaksson 2007, 46f) Senare frågar Gisela om inte Linda också har lust 
ibland att ”bara sätta eld på alltihop” (Isaksson 2007, 141). Hon menar 
att de ”borde bränna ner skolan och kommunhuset och hela jävla skiten 
redan i morgon” (Isaksson 2007, 155). 

Men så är det heller inte Skärholmen eller Alby som står i fokus för 
berättelsen. Som plats är Högdalen förknippad med andra berättelser 
och identiteter. 2007 färdigställdes det frihetliga och självförvaltade kul-
turhuset Cyklopen av föreningen Kulturkampanjen strax invid förorten. 
Huset brändes ner 2008 i ett nazistattentat men byggdes sedan upp igen 
närmare Högdalen centrum och fungerar sedan 2013 som en plattform 
för ett brett spektrum av kulturella och politiska aktiviteter. En bärande 
idé bakom kulturhuset är att politiska rörelser behöver infrastruktur och 
att fritt utrymme alstrar tankar och aktiviteter.57 2012 invigdes en skate-
park utmed tunnelbanespåren mellan Högdalen och Rågsved, vilken till 
skillnad från Cyklopen är finansierad av Stockholms kommun. Snösätra 
industriområde bakom Rågsved, där det under många år arrangerats 
ravefester, är sedan 2014 ett sorts centrum för graffitti och gatukonst. Det 
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är med andra ord inte enbart i Brännhett som området förknippas med 
autonom ungdomskultur och stadskritiska rörelser. Det finns ett starkt 
samband mellan en allmän bild av platsen och vilken funktion den får 
i ungdomslitteraturen. 

Våldsamma flickor

Isaksson ger ingen förklaring på varför ungdomarna revolterar. Linda 
och Gisela tar aldrig uttalat politisk ställning i någon riktning. Isaksson 
beskriver heller inte vidare vad det rör sig om för typ av demonstration 
i scenen med brandbomben, bara att där finns människor med facklor, 
flaggor och trummor. Deras ilska är densamma som hos unga kvinnor 
i tidigare förortsskildringar. I exempelvis Anna Rudbergs Var inte rädd 
för Lena! känner huvudpersonen trotset i kroppen som ”en rasande feber 
är det inom henne, en kokande ångpanna vars tryck måste lättas, måste, 
oundvikligen”.58 

Gisela och Linda gestaltas som arga på det mesta. Efter demonstratio-
nen åker de ut till Fruängen för att träffa fler aktivister i en källarlokal. 
Dessa beskrivs som obehagliga. En man, som enligt Linda är ”nästan en 
gubbe”, erbjuder dem droger och protagonisten ”känner plötsligt hur 
hon blir alldeles vettskrämd” (Isaksson 2007, 153). Gisela verkar intres-
serad men Linda tar fram en kniv och drar med sig väninnan ut från 
källaren. Trots att Isakssons protagonister i mångt och mycket övertagit 
de subjektspositioner som tidigare förbehållits tonåriga pojkar, måste de, 
likt tidigare flickboksprotagonister, akta sig för opålitliga män när de rör 
sig ute i Stockholm. 

Den svenska flickskildringen förändrades kring millennieskiftet 
menar flera forskare. Gamla stereotyper kom att ersättas av nya och fram 
trädde en flickprotagonist som var stark och våldsam.59 Maria Österlund 
använder sig av begreppet ”flickmakt” för att ringa in förändringen av 
flickan till en gestalt som utmanar den patriarkala ordningen.60 Isaks-
sons protagonister tar del i denna diskursförskjutning. Linda och Gisela 
antar och modifierar därmed en manligt kodad position. De skriker, 
springer, hoppar, sparkar, kastar och slår. Eftersom Linda och Gisela är 
kvinnor verkar deras våldshandlingar emellertid aldrig som en bekräf-
telse på omvärldens förväntningar eller fördomar. Våldet är någonting 



milleniesk iftets betongdjungel  249

annat. Det är ett sätt att ta plats i stadsmiljön och inta situationer och 
platser, vilka traditionellt sett är maskulint kodade. Slagen och sparkarna 
bekräftar en alternativ feminin identitet och ett annorlunda sätt att bli 
kvinna på.

Linda ägnar sig även åt legitimerat våld. Hon boxas precis som John-
John i Vinterviken och Marie i Lilla Marie. Det är också på boxnings-
klubben i innerstan som hon träffar Alex, som utgör romanens enda 
vuxna förebild. Alex är på sätt och vis ett exempel på den ”snälla kvarters-
polis” ”med ett hjärta av guld”, som Dagens Nyheters Ingrid Hedström 
efterfrågade i sin artikel om upploppen i Paris. 

I romanens slut har de båda flickorna gått två skilda öden till mötes. 
Dessa speglar såväl de förhoppningar som de rädslor vilka omger bilden 
av den starka och våldsamma flickan. Gisela brinner inne i skolan hon 
själv tänt eld på: ”Gisela vänder. Armarna lyfter hon över huvudet, som 
en sista hälsning. Hon går rakt in i det brinnande havet av stolar och 
bord och gardiner.” (Isaksson 2007, 177) Linda däremot gömmer sig 
och överlever branden med nöd och näppe. Genom hela berättelsen har 
berättaren vid upprepade tillfällen poängterat hur lika de båda flickorna 
är varandra, vilket öppnar för en tolkning av dem som en och samma 
flicka. Gisela skulle i så fall vara Lindas våldsamma sida, en personifie-
ring av det i tonåringen som inte vill annat än att revoltera och rasera det 
som tidigare generationer byggt upp. 

När Gisela dött har Linda mognat och utvecklats. Detta stärker tan-
ken om Gisela som en bild för det rebelliska i Linda. Efter branden sitter 
hon på balkongen: ”Hon ser ut över fältet på ett sätt som hon aldrig gjort 
tidigare. […] Det är som om jag ser den där kiosken med den rödsolkiga 
markisen för allra första gången.” (Isaksson 2007, 184) Hon deltar sedan 
i en SM-tävling i boxning och känner stolthet över sin egen förmåga. 
Sista meningen i romanen lyder: ”Sedan kliver hon rakt ut på Mariator-
get.” (Isaksson 2007, 189) Linda springer eller hoppar inte längre. Hon 
är heller inte i Högdalen utan i innerstan, på Södermalm. Hennes inre 
utveckling gestaltas således genom en geografisk förflyttning. 
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Panoramaperspektiv

Hon ligger på det stora betongtaket och bara andas. Himlen är blå-
svart ovanför henne. Det finns inga galler eller varningar framme vid 
kanten, tänker hon. Bara brant stupande ytterväggar. Hon är ju ändå 
nio våningar rakt upp i luften. Hon tror att hon kan höra tunnel-
banan. Långsamt går hon fram mot kanten för att titta. Hon ser över 
trädtopparna och bort mot centrum. Där ser hon tunnelbanetåget 
som precis lämnar plattformen. Lite längre bort dyker det upp igen. 
Några ensamma vagnar på väg mot Rågsved. Det blinkar till. Lam-
porna tänds och släcks inne i kupéerna. Det sprakar till av gnistor mot 
spåren. Det här är Högdalen, tänker hon. 

Hon blundar och tittar igen. Det ser exakt likadant ut. Förutom 
att tunnelbanetåget förflyttat sig ytterligare en liten bit där nere på 
spåret. (Isaksson 2007, 73) 

Det finns en återkommande lek med perspektiv i Brännhett. Malin 
Isaksson gestaltar med höghusarkitekturens hjälp en frihet och positivt 
laddad ensamhet, känslor som för tankarna till skildringar av storslagen 
natur och höga berg snarare än till 2000-talsbetong. Linda bryter sig 
upprepade gånger in i byggnader och några gånger på ett bygge. Det 
är inte vilken byggarbetsplats som helst utan nästan färdiga men ännu 
tomma höghus, det vill säga byggnader som är typiska för bilden av mil-
jonprogramsförorten. Stadsmiljön, som annars är organiserad och reg-
lerad, framstår som okontrollerad: ”Det finns inga galler eller varningar 
framme vid kanten”. 

Vid en jämförelse med Tore Perssons Dödspolare är den gestaltade 
känslan densamma som då pojkarna låg i Backen och tittade på molnen. 
Däremot finns ingen likhet i Lindas respektive Max relation till höga 
höjder. Linda har ingen som helst antydan till svindel. Hon gestaltas 
som att hon styr över situationen. Hon uppnår det ögonblick av visuell 
kontroll över stadslandskapet som de Certeau beskriver. Det enda som 
rör sig är Linda och tåget. Båda är de på väg någonstans. 

Det är inte första gången som Linda liknas vid tunnelbanans tåg. 
Det finns fler exempel på annorlunda tunnelbanemotiv i berättelsen. En 
gång står Linda vid staketet inne i tunneln som leder tunnelbane spåret 
från Rågsved till stationen i Högdalen. Linda märker att tåget närmar 
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sig, hon hör ”tjutet från skenorna och hon kan känna luftdraget”. När 
den ”första tunnelbanevagnen passerar henne” dras hon nästan med: 
”Hennes kropp sugs in mot staketet. Magen och armarna mot det hårda 
gallret som om det skulle pressa sig rakt igenom henne.” Precis som fallet 
med den tidigare beskrivna molotovcocktailen dras flickkroppen med i 
rörelsen. På samma sätt som Gisela skrek när brandbomben krossade 
glasrutan härmar Lindas röst ljudet från tågen: ”Ljudet från hjulen skri-
ker och tjuter. Gnistorna sprakar och fräser. När hon öppnar munnen 
är skriket bara där. Gällt och hårt och oigenkännligt.” (Isaksson 2007, 
28) Linda känner inte igen sin egen röst. Till skillnad från i tidigare 
förortsskildringar förstärker inte miljön hennes skrik, den möjliggör det. 
Lindas perifera position utgör tillsammans med tågets öronbedövande 
oväsen själva förutsättningen för att hon skriker och därmed visar en ny 
sida av sig själv, för sig själv. 

Flickrumsfönstret

I sin rumsgestaltning tänjer Isaksson på flera urbana motivs konventio-
ner. I ett avsnitt pressar sig Linda bokstavligen ut ur flickrummet: 

Hon lutar sig ännu längre ut genom fönstret. Kanten skaver mot höft-
benen. Kroppen står och väger. Det är bara fingrarna kring fönster-
brädan som fortfarande håller henne kvar där inne i rummet. (Isaks-
son 2007, 136)

Det går att spåra en dialog mellan Isakssons verk och Peter Pohls Janne, 
min vän. Pohl använder sig också av fönstret som en bild för den värld 
inom vars ramar huvudpersonen inte passar in: 

Plötsligt knixade Janne upp hakarna, vräkte upp fönstret, tog tag i 
nedre karmen, lutade sig långt ut och… 

Vadfan, är du tokig! väste jag och drog in honom, för det såg tamej-
fan ut som om han tänkte slå en volt ut i rymden. (Pohl, 136) 

Trots att Linda har långt hår, tajta jeans och linnen, det vill säga till det 
yttre ser ut som en typisk storstadsflicka, passar inte heller hon in i mal-
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len. Hon vill också hellre slå en volt ut i rymden än låta sig begränsas av 
sin könstillhörighet eller boendemiljö. 

Det finns ett spegelmotiv i Brännhett, vilket är förbundet med ett 
nytt perspektiv på flickrumsfönstret. I kapitlet ”Iakttagaren” betraktar 
Linda en annan ung kvinna, Katta, genom ett fönster. Linda har klättrat 
upp för en stupränna på byggnadens utsida för att kunna se in. Katta 
står framför spegeln innanför fönstret och betraktar sig själv: ”Kastar 
bak med huvudet och svankar. Slappnar av igen och gnuggar med båda 
händerna i håret. Gäspar och ser nyvaket och mjukt på sig själv där inne 
i spegeln.” (Isaksson 2007, 10) Sedan börjar hon klä av sig. Linda betrak-
tar scenen utifrån tills hon slinter och faller ner i rododendronbuskarna 
under fönstret. 

Som jag visat i det första kapitlets analys av det tidiga 1900-talets 
urbana motiv finns en liknande bild i Helena Nybloms hundra år äldre 
roman Väninnorna. Scenen med Anna framför spegeln påminner om 
perspektivet på dockan i dockskåpet. Berättaren kommer utifrån och 
tittar in genom fönstret på Anna när hon gör sig redo för sin första bal. 
Representationen av Anna respektive Katta liknar varandra. Framför 
spegeln konstruerar de sitt kvinnliga uttryck efter normen. Den för-
sta flickan klär på sig, den andra av sig. Den stora skillnaden mellan 
Isakssons och Nybloms text består i att det i den förstnämnda inte är 
en anonym berättare som betraktar protagonisten utan en annan ung 
kvinna. Det är Linda som befinner sig ute i stadens offentliga rum. Hon 
har dessutom brutit mot dess uppförandenormer för att kunna titta in i 
flickrummet. 

Perceptuell makt

Malin Isakssons Rör vid mig! inleds också med en fönsterscen. Temat i 
verket är en mer lustfylld variant på Joyce Carol Oates Foxfire (1993), det 
vill säga en skildring av fem unga kvinnors vänskap och hämnd på män 
som gjort dem illa. Romanen innehåller flera explicita sexscener. Berät-
telsens centrala grupp består av Ann, Liljan, Sofia, Matti och Jane, som 
precis börjat i första ring på gymnasiet. Mia Franck menar att tjejgänget 
intar en maktposition genom att ”agera stereotypt manligt” då de med 
våld hämnas på unga män.61 Isakssons huvudpersoner övertar typiskt 
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manliga positioner genom olika typer av handlingar. I det inledande 
avsnittet sitter Liljan i sitt fönster, ser ut över Jakobsdal och drömmer om 
killar: ”Alla killar i Västerort och de där inne i city, tänker hon. Alla som 
jag träffat en eller två gånger och i alla fall har mobilnumret till.” Hon 
betraktar en kille nere på gångbanan och klär av honom med blicken: 

Hon undrar hur hans kropp ser ut där under tröjan. Överarmarna och 
axlarna. Hon klär av honom. Först munkjackan och kepsen. Sedan 
t-shirten och jeansen. Överkroppen och huden på benen är ganska 
bruna efter sommaren. Musklerna syns tydligt på låren. Han står 
stilla och alldeles naken, mitt på gångvägen. 

Liljan lutar pannan mot den svala fönsterrutan.62 

Isaksson leker med en stereotyp bild av vem som har den perceptuella 
makten över stadsrummet, med våra förväntningar på vem som klär av 
vem med blicken på gatan. 

Det finns en lång tradition av litterära exempel på kvinnliga gestalter 
som erövrar den manliga blicken. Ett exempel från ungdomslitteraturen 
återfinns i Inger Edelfeldts Kamalas bok. Berättarjaget berättar om hur 
hon brukar vandra genom Stockholm och i smyg iaktta och kritisera 
andra kvinnor: ”Hon där borde inte ha skärp på sig. Ser den där tjejen 
äldre ut än jag? Är jag lika tjock som hon där?” Berättarjaget fortsätter: 
”Och jag vet att jag inte ser med mina egna ögon. Det är hans ögon jag 
ser med. Jag har inga egna ögon.” (Edelfeldt 1986, 39) Här är objektet till 
skillnad från hos Isaksson en annan kvinna. 

Liljan i Rör vid mig! använder sina egna ögon. Hon har helt appro-
prierat den manliga blicken. Hon gör det därtill från flickrumsfönstrets 
perspektiv. Frigörelseprocesserna tar sig extrema former i Isakssons ro-
maner. Ytterligare ett exempel återfinns i Brännhett när Linda och Gisela 
tar sig till en radiomast och klättrar upp till vad som sägs vara den högsta 
”punkten i hela Söderort”: 

Framme vid plattformens kant är sikten helt fri. Så lång och så fri att 
Linda aldrig sett något liknande. […] Högdalen är bara området i 
förgrunden av bilden. Hon kan se Globen och några kyrkspiror som 
sticker upp. Det måste vara några av innerstadskyrkorna. 

Ibland behöver man ändra perspektivet helt, säger Gisela och ler. 
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[…] Nu kan du och jag se ner på alla i hela stan, säger Gisela. (Isaksson 
2007, 83) 

Perspektivbytet används för att gestalta ett maktövertagande. Högdalens 
litenhet och marginella position framhävs medan Linda och Gisela kan 
se ner på resten av Stockholm. Panoramaperspektivet ger dem en känsla 
av makt över landskapet inunder. Men samtidigt vet de att ingen kom-
mer att märka att de för ett par minuter befunnits sig i en maktposition. 
Linda tänker att ingen kommer att ana att det är just två tjejer som 
”klippt upp staketet och sabbat låsen” som omgärdar masten (Isaksson 
2007, 84). 

Perspektivet från flickrumsfönstret återanvänds och transformeras. 
Louise i Väninnorna önskade 1912 att hon kunde flyga ut från sitt fönster 
och bort till något glatt och obekant. Linda och Gisela längtar också 
efter förändring. Den känslan är en del av mognadsmotivet. Hur de 
tillfredsställer sin längtan är däremot i grunden annorlunda. 

Graffitti

När de är framme vid gångtunneln drar Sofia av sig ryggsäcken. De 
går in ett par meter. Sofia tar sprayburkarna och ställer dem på mar-
ken framför sig. […] Sedan tar hon upp armen och börjar måla. Kon-
turerna i svart. Taggiga streck med fält hon lämnar tomma emellan. 
Ann förstår att de ska fyllas med färger. Att det bara är skelettet som 
växer fram först. (Isaksson 2008, 144f)

Graffitti spelar en viktig roll i Malin Isakssons gestaltning av ungdomar-
nas spatiala appropriering. Citatet ovan är hämtat från Rör vid mig! och 
återger som synes hur två andra unga kvinnor, Ann och Sofia, fyller en 
gångtunnel med färg och mening. Liknelsen vid ett skelett går igen från 
beskrivningen av det ofärdiga höghus på vars tak Linda stod i Brännhett. 
Handlingen är olaglig men imponerar på Ann. 

Under 1980-talet trädde graffittin fram som ännu ett urbant problem-
område, vilket relateras till ungdomar och ungdomskultur. I Rapport 
från arbetsgruppen för åtgärder mot ungdomsvåldet i Stockholm beskriver 
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man 1989 klotter och vandalism, på framför allt tunnelbanan, som ett 
stort problem, vilket stör den allmänna trivseln i huvudstaden. Förfat-
tarna lever sig in i hur allmänheten kan tänkas uppfatta ”nedklottrade” 
tunnelbanevagnar: ”Tunnelbanan uppfattas som ett ’ockuperat terri-
torium’, det är erövrat av ’fienden’.”63 Det gäller ”för samhället att så 
snabbt som möjligt ’återerövra territoriet’”, menade Jerzy Sarnecki på 
Brotts förebyggande rådet 1989.64 Detta innebar i praktiken att all graf-
fitti skulle tvättas bort omedelbart. Målade tunnelbanetåg togs och tas 
till exempel ur trafik så fort de upptäcks. 

Sarneckis ordval låter som hämtade från samtida och senare ung-
domskulturforskning. Urbansociologen Mats Lieberg beskriver 1992 till 
exempel ungdomars spatiala praktiker som att de skapar sig en ”egen 
offentlighet”, där andra regler råder än på andra mer organiserade, 
formella platser. Deras identitetsskapande processer är knutna till ett 
 ianspråktagande av rummet. De tar offentliga platser i besittning genom 
att ”märka dem på olika sätt”, till exempel med graffitti, eller genom att 
använda platsens inredning efter eget tycke. Ungdomarna privatiserar på 
så sätt delar av det offentliga rummet.65 Lieberg använder graffittin som 
ett exempel på hur en motoffentlighet bildas. 

Mellan åren 1995 och 2014 rådde nolltolerans mot graffitti i Sverige. 
Det innebar att i princip inget som var i närheten av att likna konst-
formen fick finnas i stadsrummet eller knappt ens ställas ut på galle-
ri. Nolltoleransen var under hela perioden omdiskuterad, då förbudet 
vilade på mycket svaga grunder. Bakom lagen låg bland annat tankar 
om att graffitti eller klotter dels uppmuntrar till ytterligare skadegörelse, 
dels är en inkörsport till missbruk och kriminalitet.66 Samhällets syn på 
graffittikulturen har emellertid alltid varit kluven, särskilt i relation till 
ungdomars plats i det offentliga rummet. Aktiviteten är på samma gång 
ett problem och en bild för ungas maktövertagande. 

Hos Isaksson är inställningen till subkulturen odelat positiv. Graffitti 
och klotter gestaltas som något bra, som ett sätt för de unga kvinnorna 
att bli till en del av det offentliga rummet. I gångtunneln tar en bild av 
ett ansikte form: ”Ann ser på bilden som långsamt växer fram under 
Sofias händer. Sprayburkarna i alla möjliga olika färger.” Ann tänker att: 
”Orden kan ge känslorna en egen kropp. Göra dem synliga, begripliga 
och nästan till egna individer.” (Isaksson 2008, 145) De speciella ord Ann 
tänker på har hon nedskrivna på en liten papperslapp i fickan. Ännu 
vågar hon dock inte sätta ord på sina känslor på en offentlig vägg.
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Ravefesten

I romanen kretsar Anns problem ständigt kring oförmågan att klä sina 
känslor i ord. I ett kapitel har de fem flickorna åkt ut till en ravefest i en 
hangar på ”ett bortglömt flygfält”. Isaksson skildrar ännu en subkultur 
från millennieskiftet, som approprierar stadsrummet. Till skillnad från 
graffittikulturen är de rum som här tas i anspråk i högre utsträckning 
lokaliserade till stadens periferi. Från tidigt 1990-tal och framåt har det 
arrangerats illegala svartklubbar för dansmusik i Stockholms utkanter, 
i industriområden, skogspartier och glömda tunnlar. Några har enbart 
existerat för en kväll, andra i åratal. Samtida med Rör vid mig! var till 
exempel Kruthuset vid E4:an i Västberga industriområde och Pluto i 
Liljeholmen.67 Eftersom protagonisterna i romanen är i sextonårsåldern 
måste Isaksson placera dem på en svartklubb (det råder artonårsgräns på 
Sveriges vita dansställen). Raveklubben är ännu en aspekt av skildringen 
av 2000-talets urbana erfarenheter. Likt graffittin i gångtunneln handlar 
det om en kultur som transformerar stadens perifera och bortglömda 
rum.

Inne i hangaren ”dunkar och pumpar” musiken. ”Lamporna flimrar 
i takt.” Ann ”börjar långsamt röra på sig. Låter musiken komma in i 
kroppen. Låter kroppen bara bli musik och flimmer. Blått och grönt” 
(Isaksson 2008, 134f). Gränsen mellan subjekt och omvärld löses upp. 
Ljud och färger intar kroppen. Isakssons gestaltning av dansen följer 
en etablerad tradition, där rörelsen framstår som identitetsupplösande. 
Dansen länkas emellertid också till de outtalade begär och känslor som 
Ann längtar efter att sätt ord på. I hangaren är volymen så hög att inget 
Ann säger hörs. När hon träffar en kille på dansgolvet passar hon på att 
låta alla de tankar som far genom hennes huvud rinna ut genom mun-
nen. Ann ”tar hans hand och de smeker tillsammans uppför hennes lår 
och in mellan benen”. De går in under högtalarställningen för att vara 
ostörda och hela tiden fortsätter Ann prata. Men det är meningslöst: 
”Hon vet att han inte kan höra vad hon säger.” (Isaksson 2008, 135) 
Miljön står i ett uppenbart spänningsförhållande till vad Ann vill. Den 
ger henne mod att artikulera sina tankar men är inte rätt plats för ord 
och självframställning. Det är betecknande att Anns kropp färgas av 
lampljuset. Ravemiljön projiceras på henne istället för tvärtom, som i 
graffittimotivet. 
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Lekplatsen

Också i Brännhett är graffitti och klotter knutna till begär. Också där 
får det uttala sådant som protagonisterna inte själva säger högt. Efter att 
Linda för första gången mött och förälskat sig i Gisela tänker hon sig 
en klottrad mening som en hyllning till den nyfunna vännen: ”En stor 
tagg över hela lekstugans långvägg: she was here.” (Isaksson 2007, 41) 
Lekstugan ligger i parken alldeles utanför Lindas fönster, och tidigare i 
romanen har det stått helt andra ord på dess väggar: 

På lekplatsen är det några äldre killar som sprejat på lekstugan. Kuk 
och kuksugare. […] 

Jävla kuksugare kan du vara själv, tänker hon.
Hon lägger handen över halsen. Hon kan känna pulsådern picka 

mot fingertopparna.
Rött blod i alla ådrorna där inuti, tänker hon och ser ut på den 

nedklottrade lekstugan. Min hals och min röst, tänker hon och lägger 
handflatan över struphuvudet. (Isaksson 2007, 18)

Isakssons unga kvinnor approprierar ständigt de unga männens urbana 
rum. Linda tar sin röst och sin nyfunna kvinnliga gemenskap och place-
rar dem på samma plats där de ”äldre killarna” satt sin stämpel. 

Det finns en lång tradition av att placera ungdomar i parkmiljö. I 
tidigare flick- och pojkböcker är Stockholms grönområden rikligt re-
presenterade. Wallanders pojkar håller i De fyra från 1917 till exempel 
till på Skinnarviksbergen på Södermalm. Stadens naturområden blir 
under 1900-talet allt mer organiserade och förvandlas till parker där det 
finns områden reserverade för barn med gungor, sandlåda och lekstu-
ga.68 Någon särskild plats för alla de ungdomar som också har parken 
till umgängesplats finns vanligtvis inte. Tonåringarna glömdes återigen 
bort. Barnens lekparker blir därför på kvällstid ungdomarnas rum. I 
Netterström-Jonssons Inga och livet från 1950-talet finns ett talande ex-
empel. Romanens ungdomsgäng samlas varje kväll, ”när det började 
skymma”, på lekplatsen i Vasaparken. Inga tycker inte om det: 

[…] hon tyckte att det verkade så dumt att de som ville verka fullvux-
na, skulle gå där uppe bland alla lekredskapen och hon kunde inte 
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hjälpa att hon tyckte grabbarna var larviga som retades med småbar-
nen, tog ifrån dem gungorna, satte sig på gungbrädet och gungade så 
högt, att småflickorna inte vågade sitta kvar. (Netterström-Jonsson, 8) 

I lekparksmiljön accentueras ungdomarnas ålder och sociala position. 
De är för stora för att bruka de lekredskap som finns i parklekarna men 
ännu inte vuxna nog att kunna nyttja storstadens nöjesetablissemang, 
barer och klubbar. Även om Inga vill verka fullvuxen har hon varken 
ekonomin eller åldern att kunna göra något annat utanför hemmet på 
kvällstid.

Ungdomarna återtar och överskrider parklekens tänkta använd-
ningsområde.69 Lindas tänkta tag på lekstugeväggen talar om att hon 
varit där men kanske inte är det längre. Kanske har hon vuxit upp och 
lämnat leken. Samtidigt är det inte ett barns sätt att använda lekstugan 
som skildras. Tagen synliggör den unga kvinnan i det offentliga rummet 
utan att hon behöver närvara. Ur det perspektivet fyller graffittin samma 
funktion som skyltningarna i de tidigare behandlade flickböckerna.70 

Poetisk terrorism

När Ann längre fram i Rör vid mig! återvänder till gångtunneln har 
någon målat dit två figurer: ”Två kroppar tätt intill varandra. Fyllda 
av både motstånd och lust. Mellan personerna och inuti dem själva.” 
(Isaksson 2008, 167) Sedan föregående besök har tunneln laddats med 
mening. Den hämndaktion som de unga kvinnorna ägnat sig åt har ti-
digare gått ut över en oskyldig ung man. Ann tvingades titta på medan 
de andra flickorna slog ner honom i gångtunneln. Då vågade hon inget 
göra men nu känner hon sig modigare: ”Modig eller helt jävla förlorad.” 
Hon plockar fram en sprayburk – ”Rosametallic” – och börjar måla: 
”Bokstäverna är kantiga och ganska höga. Sedan fyller hon långsamt 
med färg där inuti. Tills inget av den grå betongen syns igenom. Lappen 
knölar hon ner i fickan igen. På väggen lyser texten: RÖR VID MIG!” 
(Isaksson 2008, 168) 

Hakim Bey beskriver graffitti som poetisk terrorism och menar att 
dess huvudsyfte är att ge upphov till starka känslor hos sin publik, käns-
lor av avsky, sexuell upphetsning eller avund. Den bör förändra betrak-
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tarens liv.71 Graffittin har den funktionen i Isakssons verk. Approprie-
ringen av det offentliga rummet är i Isakssons romaner förbundna dels 
med sexualitet, dels med mognad. När flickorna misshandlar killen i 
gångtunneln skriver de in sig i en maskulint kodad historia, tidigare 
gestaltad i 1970-talsverk som Stanley Kubricks A Clockwork Orange eller 
Börje Isaksons ”Fixa nåt…” ”Vaddå?”. När Ann sprayar sin längtan efter 
beröring på gångtunnelns vägg förändrar hon det urbana motivet. Va-
let av den rosa färgen är betecknande.72 Hon approprierar gångtunneln 
utifrån en feminin subjektsposition. Den tomma ytan gestaltas som en 
utgångspunkt i skapandet av det egna jaget.





8.
var har du varit?

”’Var har du varit?’”, frågar mamman i Kerstin Thorvalls ”Vart ska du 
gå?” ”Ut” oroligt sin son Kjelle. ”Det är som om små klockor satte igång 
att ringa i henne så fort pojken stigit innanför hemmets tröskel.” Kjelle 
nämner en vän, en biltur samt något diffust om ”stan”. 

”’Och vad gjorde ni i stan då?’”, fortsätter hon (Thorvall 1969, 88f). 
Varje gång Kjelle varit borta är dialogen mellan mor och son densamma. 
Ordbytet ger en representativ beskrivning av förhållandet mellan tonår-
ingar och vuxna i 1900-talets svenska ungdomslitteratur. Ungdomarna 
har varit ute och vuxenvärlden har frågat, hoppats och fruktat. Jag har 
visat att mammans undran är berättigad. Vad Kjelle och alla andra ur-
bana ungdomar i 1900-talets svenska ungdomslitteratur menar med det 
diffusa uttrycket ”på stan” är långtifrån självklart. Det är beroende av 
historiska sammanhang och social tillhörighet. 

Min studie har presenterat ett nytt perspektiv på ungdomslittera-
turen, vilket visar hur viktig storstaden varit för gestaltningen av fri-
görelse och mognad under 1900-talet. Ungdomarna har genomgående 
framställts som en oumbärlig del av det moderna och urbana samhället. 
Mitt material har kunna påvisa att geografiska och demografiska om-
vandlingar inverkat på ungdomslitteraturen över tid. Verk som Emil 
Norlanders Anderssonskans Kalle, Marika Stiernstedts Ullabella, Harry 
Kullmans Den svarta fläcken, Thorvalls ”Vart ska du gå?” ”Vet inte”, Peter 
Pohls Janne, min vän, Inger Edelfeldts Duktig pojke! och Mats Wahls 
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Vinterviken ingår i ett förlopp, genom vilket allmänna bilder av Stock-
holms ungdomar skapas, upprätthålls, ifrågasätts och förändras. 

Ungdomslitteraturen befinner sig med andra ord i en ständigt pågå-
ende dialog med omvärlden där förändringar inom synen på adolescens 
och vuxenblivande influerar gestaltningen av motiv och rum. Telefon-
kiosken har till exempel fungerat som en bild för tonåringens relation till 
det offentliga rummet i såväl litteratur och film som i statliga kampanjer 
och verklig vardag. Olika perioder har dock begagnat motivet för olika 
syften. Majken och Sigvard i Martha Sandwall-Bergströms 1950-tals-
trilogi använde kiosken för att visa upp sig, 1970-talets ölgäng i Stig 
Malmbergs Klass II B skapade en motoffentlighet i den och i den av 
Televerket sponsrade filmen Stockholmsnatt slog Paolo Roberto sönder 
tre stycken, som en bild för 1980-talets generationsuppror. 

Genom att undersöka både flick-, pojk- och ungdomsböcker har jag 
kunnat visa att den urbana erfarenheten ofta är såväl genus- som genre-
överskridande. I det tidiga 1900-talets ungdomslitteratur framstår det 
som lika viktigt för pojkar som för flickor att frigöra sig från föräldra-
generationen, skaffa sig ett yrke och följa sina drömmar. Flick- och pojk-
bokens storstadsmotiv återanvänds i senare ungdomsböcker och vissa 
ämnen går igen i vuxnas skönlitteratur, musik och film. Min intersek-
tionella utgångspunkt har tydliggjort att skillnaderna i hur Stockholm 
erfars relateras lika mycket till ålder, klass, etnicitet och sexualitet som 
till genus. I tunnelbanan blir till exempel både Edelfeldts kvinnliga be-
rättarjag från Kamalas bok och Mats Wahls mörkhyade John-John ho-
tade av sina medtrafikanter, den förstnämnda på grund av sexism, den 
andra av rasism. Känslan av utsatthet är delad. 

Ju mer utkristalliserad tonårstiden blivit som en särskild utveck-
lingsfas i människans liv, desto viktigare har det varit att skildra såväl 
åldersspecifika problem som åldersspecifika lösningar. I och med att 
ungdomar börjat arbeta senare har generationsskillnaden framställts på 
ett allt tydligare sätt. I Emil Norlanders Anderssonskans Kalle tecknas 
en utgångspunkt för en allt mer utvecklad och uttalad ungdomslitte-
rär frigörelseprocess från föräldragenerationen som sedan går igen i de 
senare verkens gestaltning av generationsuppror och revolt. Norlanders 
skämtsamma våldsskildringar övergår under 1900-talet i realistiska be-
skrivningar av bilolyckor, slagsmål och kravaller. Kalle jonglerar med 
tallrikar och vänder upp och ner på sitt hem, huvudpersonerna i Malin 
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Isakssons Brännhett från 2007 kastar molotovcocktails på gatan. Revol-
ten är riktad mot samhället istället för mot familjen. 

Ungdomarna är alltid en del av en pågående moderniseringsprocess. 
De visar på möjligheter för Stockholms och stadsbefolkningens fortsatta 
utveckling. I Hjalmar Wallanders De fyra planerar en av protagonisterna 
redan 1917 den bro över Riddarfjärden, som sedermera blev Västerbron, 
Ullabella i Marika Stiernstedts 1920-talsbok lär sig köra motorcykel och 
planerar att industrialisera landsbygden. Peter Pohl gestaltar i Janne, min 
vän huvudpersonen Krilles gradvisa utveckling mot större kunskap och 
självinsikt. Så även Maria Gripe i Glastunneln och Edelfeldt i Duktig 
pojke!. Slutet i Lars Petersons miljonprogramskildring Snöret är fyllt av 
hopp inför framtiden och i Mats Wahls Vinterviken överbyggs segrega-
tion och rasism med kärlek. Douglas Foleys och Isakssons gestalter från 
tiden kring millennieskiftet representerar samtida önskningar om hur 
unga ska ta plats i stadsrummet. Det är tydligt att ungdomslitteraturen 
använts och används för att förmedla förväntningar som vuxenvärlden 
har på ungdomsgenerationen till läsaren. 

Jag har visat att det finns flera stora likheter i gestaltningarna av de 
urbana erfarenheterna från sent 1800- till tidigt 2000-tal. De litterä-
ra ungdomarnas mognadsprocesser förläggs genomgående till passager 
mellan familjehem och vuxenliv, till perifera rum bortom vuxenvärldens 
kontroll och till offentliga platser för att synas och bli sedd. Flera typer 
av tröskelkronotoper träder fram i mitt material, från flickrums- och 
skyltfönster, över efterkrigstidens varuhus och stulna bilar till det sena 
1900-talets karaktäristiska miljonprogrammiljöer. Fönster, trappor och 
gångtunnlar används för att behandla varierande erfarenheter. Frigörel-
sen från föräldrarna är beroende av tillgången till frizoner eller rum att 
appropriera. Ungdomslitteraturen uppmuntrar, från Norlanders Anders-
sonskans Kalle till Isakssons Brännhett, till olika typer av överskridande 
av platsers avsedda användningsområde. Dock alltid inom vissa grän-
ser. Grövre kriminella överträdelser får statuera varnande exempel eller 
mana till eftertanke. Sigvard i Sandwall-Bergströms trilogi, Bigge i Disa 
Netterström-Jonssons Inga och livet och Kyösti i Tore Perssons Döds-
polare dör alla i bilolyckor, vilka tvingar de efterlevande till reflexion 
och mognad. 

Hur tankarna ter sig varierar däremot. Den enda som verkligen ”lär 
sig en läxa” är Netterström-Jonssons Inga. Det finns ett spänningsför-
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hållande i mitt material mellan viljan att förmana och den att beskriva 
utsatta ungdomars vardag. Där pågår ständiga omförhandlingar mellan 
de duktiga ungdomarna och de rebelliska, mellan dem som lever upp till 
vuxenvärldens förväntningar och dem som sviker dem. Mina jämförelser 
har syftat till att synliggöra förhandlingarnas villkor. I Helena Nybloms 
Väninnorna agerar huvudpersonerna alltid enligt konventionens regler 
medan de i Börje Isakssons ”Fixa nåt…” ”Vaddå?”  istället utgör varnan-
de exempel för en läsare som förväntas klara sig bättre. 

Under hela den undersökta perioden har ungdomslitteraturen be-
funnit sig i en påtaglig dialog med samhället. Den har korresponderat 
med en mängd olika förhoppningar och rädslor som väckts av nya ur-
bana fenomen. Den har befunnit sig nära sin samtid och ingått i en 
allmän diskurs kring storstadsungdomar. Beroende på sammanhang 
har Stockholms olika miljöer framstått som problematiska eller positiva 
aspekter på vuxenblivandeprocessen. Förändrade möjligheter att lämna 
uppväxtmiljöns rum och villkor, moderna platser som lockar eller hotar, 
varierande sätt att röra sig genom staden med cykel, bil, motorcykel eller 
tunnelbana, nya stadsdelar, bostäder och fritidslokaler: alla behandlas 
direkt och ofta omedelbart i ungdomslitteraturen. De integreras i vuxen-
blivandeprocessen eller problematiseras i anknytning till den. 

Jag har undersökt hur flera olika historiska exempel på moralpanik 
och annan samhällelig oro avspeglats i ungdomslitteraturens val av äm-
nen. Man har använt litteraturen för att skrämma de unga läsarna och 
visa på problem som kommer med vissa erfarenheter. Men man har även 
gestaltat varierande vägar ut ur de svåra situationerna. I Wallanders De 
fyra från seklets början blir förvärvsarbete en lösning på problemet med 
ligapojkar på Södermalm i Stockholm och i Gustav Lindwalls Pojkarna 
i Gamla stan från slutet av 1940-talet är arbetet utbytt mot ungdoms-
gården. I Wahls Vinterviken presenteras boxning som ett alternativ till 
det sena 1900-talets gatuvåld. Huvudpersonerna i Netterström-Jonssons 
Inga och livet och Inger Brattströms Le lite grann kan båda läsas som var-
nande exempel för den vilsna storstadsungdom som funderar på att åka i 
stulna bilar eller prova amfetamin. I Cissela Kroks Sem kommer till varu-
huset och Astrid Lindgrens Kati i Amerika ges detaljerade beskrivningar 
av exakt hur mycket smink som en ung kvinna lämpligen bör bära.

En ständig fråga för den allmänna debatten och för ungdomslitte-
raturen har varit hur ungdomar, och i synnerhet unga män, som uppe-
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håller sig på Stockholms gator ska hållas från brottets bana. Det är intres-
sant att se hur pojken på gatan alltid framställs som ett problem, vare sig 
han snattar, slåss, stjäl eller bränner upp bilar. Det intresse för kravaller 
som barnpsykiatern Gustav Jonsson beskrev 1951 går igen i ungdoms-
litteratur, allmänna debatter och statliga utredningar under hela min 
undersökningsperiod. Rädslan för ungdomens förfall har vid upprepade 
tillfällen använts för politiska syften, vilka inte alltid har så mycket med 
ungdomar att göra. Brister i tonåringarnas hemmiljöer, under måliga 
bostäder och frånvarande föräldrar skrivs under hela 1900- talet in som 
bakomliggande orsaker till ungdomskriminalitet. Skillnaden är att Sö-
dermalm i och med utbyggnaden av miljonprogrammet byts ut mot 
Skärholmen och Alby. En markant förändring är också att det som un-
der större delen av seklet framställts som ett klassproblem allt mer har 
kommit att handla om etnicitet och rasistiska strukturer. 

Till den moraliska oron knyts en identitetsproblematik där unga 
människor misstänkliggörs av samhället. Att stämplas med en svart fläck 
är gestaltat som en ständigt närvarande rädsla, framför allt bland unga 
män från segregerade uppväxtmiljöer. Jag har diskuterat flera exempel på 
ungdomar som reflekterar över den subjektsposition som omvärlden till-
skrivit dem. Dessa tankar är tydligt återgivna i de två tunnelbaneskild-
ringar som finns i Petersons Snöret och Perssons Dödspolare. I tunnelba-
nan blandas människor med olika åldrar och bakgrunder, vilket leder 
till spänningar. Petersons och Perssons protagonister vet att de döms på 
förhand av de andra resenärerna och samtidigt kan de inte göra annat än 
att bekräfta omgivningens fördomar. Identitetsproblematiken framstår 
som omöjlig att lösa. 

Kläder har under hela seklet haft en starkt identitetsskapande funk-
tion i mina exempel. De är en viktig del av den urbana erfarenheten. 
Modet är en symbol för den yngre generationen, för dess modernitet, 
klassresa eller revolt. I framställningen av unga kvinnors yttre finns en 
annan typ av identitetsrelaterad problematik. Yttre attribut som läppstift 
och jeans har under hela den undersöka perioden använts för att etable-
ra gränserna för det passande och/eller för det urbana, för vem som är 
”stockholmare”. Att konsumera och konsumera rätt gestaltas som en del 
av mognadsprocessen. I Stiernstedts Ullabella får protagonistens blick 
på vännen Emils överdrivna klädedräkt visa att hon utvecklats till en 
modern storstadskvinna. Sandwall-Bergström använder sig i berättelsen 
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om familjen Oskarsson av en rosa sidenblus för att gestalta Majkens 
begynnande klassresa. De våldsamma flickorna i Isakssons romaner från 
2000-talets början bär svarta kläder, vilket under en stor del av den 
undersökta perioden konnoterar utanförskap och uppror. Jag har med 
exempel från bland annat Anna Rudbergs Var inte rädd för Lena! även 
visat hur den hårt målade flickan ges agens först i och med 1970-talets 
generationsuppror. 

Det finns ett klart samband mellan sexualitet och stadsrum, vilket 
varit tydligast i verk med kvinnliga huvudpersoner. Den sexuella mog-
naden förläggs ofta till platser utanför hemmet. Jag har påvisat en tydlig 
förändring mot allt mer explicita gestaltningar av erotik. I det tidiga 
1900-talet fästs uppmärksamheten på ting, på smakfulla skyltningar, 
blommor och frukter, medan den framemot slutet av 1940-talet flyttat 
närmare kroppen. Under efterkrigstiden används motorcyklar och par-
dans i Anna-Lisa Lundkvists Du och jag i syfte att skildra begär medan 
Isaksson i början av det nya millenniet beskriver hur Ann i Rör vid mig! 
på dansgolvet för in en pojkes hand mellan sina ben.

Över ett sekel har passerat sedan Gerda Meyerson i Flickor emellan 
beskriver en vistelse i huvudstaden som ett givet led i en borgerlig flick-
as uppfostran. Ann tillhör en annan värld där balerna på Östermalm 
bytts ut mot ravefester i industriområden. Mellan verkens tillkomstår 
har stadens geografiska och sociala karta ritats om flera gånger. För-
väntningar och oro över den yngre generationens framtid har vandrat 
genom stadslandskapet, från Södermalm till Alby, från Strandvägen 
till E4:an, från fönsterblecket till hustaket. Det är inte längre samma 
erfarenheter som ingår i en god uppfostran. I ungdomslitteraturen har 
textens spatiala gränser förflyttats gång på gång för att släppa in nya rös-
ter och platser. Ålder har relaterats till kön, klass, etnicitet och sexualitet 
i syfte att föra in nya subjektspositioner och deras urbana erfarenheter i 
ungdomslitteraturen. 

I mitt arbete har jag urskilt och analyserat de platser och fenomen som 
mer än andra fått representera Stockholms tonåringar under 1900-talet. 
Jag har tecknat en ungdomarnas egen urbana geografi och visat hur 
ungdomen tillägnat sig en allt mer utpräglad och åldersspecifik kultur. I 
skildringarna av emancipation, identitetsutveckling och mognad fram-
står det som särskilt viktigt att ifrågasätta staden som ett koncept skapat 
av andra, att skapa frihetliga zoner och ta rummet i anspråk. Jag vill 
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avsluta med ett citat från Johannes Anyurus dikt ”Svart neon”. Anyuru 
skriver: 

eller varför inte slungas 
komma gående 
rätt upp ur gatan och fylla 
en hel gångtunnel 
med närvaro, sina hjärtslag!1 

Det är en närvaro som i den svenska ungdomslitteraturen beskrivits som 
blommor i ett fönster, som tomma engångsglas i en trappa, som skrik i 
ett förortscentrum, som neonfärg på en betongvägg. Det urbana land-
skapets brister, luckor och tillkortakommanden upphör aldrig att fram-
häva ungdomarnas förtjänster. Deras kroppar och röster fyller stadens 
mellanrum. Rörelsen är riktad framåt, mot nya erfarenheter. 





Summary: The Underpass: Urban Experience in 
Swedish Young Adult Literature 1890–2010

This study analyses representations of urban experience in Swedish young 
adult literature from 1890 to 2010. It examines continuity and change 
in representations of coming-of-age, focusing especially on intersections 
between age, gender, class, ethnicity and sexuality. My theory is that the 
subject position of the protagonist determines the depiction of the rela-
tionship between youth and urban space. I argue that movements trough 
space generate meaning of what the city is on a real, as well as on a textual, 
level. The methodology is inspired by spatial studies and is founded on the 
idea that the city of Stockholm is a product of a constant process of human 
practices, perceptions and conceptions. My material consists of up to 30 
works set in Stockholm from 1890 to 2010. The selection contains both girls’ 
and boys’ books, as well as books for young adults. 

As early as in the European Bildungsroman, the city has gathered the 
ideas of youth and progression whereas the countryside belongs to the val-
ues and standards of an older generation and during the 20th century the 
city has become the most common setting in literature for young adults. 
It has been used to communicate dreams and fears, for pleasure and edu-
cation, to amuse and civilise. There is a strong bond between the notion 
of the urban and that of adolescence. Every new era has been commenced 
by the younger generation. Adolescents have developed new subcultures 
and ways of being, they have changed nightlife and consumer habits, they 
have started riots and they have been the first to succumb to new dangers. 
Swedish young adult literature has used this in its representations of com-
ing-of-age processes. The positioning of teenage characters and of stories of 
emancipation, growth, and clashes between generations has, however, gone 
through several changes during the studied period. In this study I therefore 
point out six greater themes, which focus on different urban time-bound 
experiences, motifs, and places: early 20th century literary urban aesthetics, 
1950’s consumer and car culture, 1960’s and 1970’s suburban youth, home-
lessness motifs and, finally, new motifs from the turn of the millennium. 

The study consists of eight chapters. The first chapter, ”Where are you 
going?”, is an introduction, where I present the purpose of the study, the 
analysed material and the theoretical framework. The chapter includes a 
history of the term youth and its relations to modernity as well as to 20th 
century urban culture. I invoke the phenomena moral panic and its effect 
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on public debates concerning Stockholm’s adolescents. Thereafter I outline 
a terminology platform where I specify my choice of terms and how they 
relate to the material and object of the study. The discussion emanates from 
the spatial triad of Henri Lefebvre, the temporary autonomous zone of 
Hakim Bey, Mikhail Bakhtin’s chronotope and Michel de Certeau’s theory 
of urban space and movement. Additionally, the terms Bildungsroman, 
appropriate, private and public space, are discussed. 

The second chapter, ”Urban Motifs From the Beginning of the 20th 
Century”, revolves around girls’ and boys’ books from the turn of the 
century. It presents a background to the spaces and motifs that are being 
examined in the following chapters. In addition to giving an account of 
the symbolic value of places like the staircase, the street, the girl room 
and the storefront window, I also elucidate how firmly entrenched urban 
motifs, such as the street, the flâneur and the male gaze, are adapted to 
suit a younger reader. My first examples are drawn from Emil Norlander’s 
humoristic Anderssonskans Kalle (1901), a work that has been called the 
predecessor of a boys’ book genre about disorderly children in everyday 
urban milieus. Then I continue with the girls’ books Väninnorna (1912) by 
Helena Nyblom, Ullabella (1922) by Marika Stiernstedt, Malin Burmans 
sommarferier (1927) by Signe Fredholm and Edit Liljegren, Marianne och 
Anne-Marie (1929) by Maja Jäderin-Hagfors, and the boys’ book De fyra 
(1917) by Hjalmar Wallander, Två år i varje klass (1923) and Sigge Nilsson och 
jag (1926) by Kar de Mumma. In these novels the urban experience is used 
to socialise the young protagonists. Gainful employments, together with an 
appropriation of Stockholm’s public spaces, are depicted as indispensable 
parts of the maturity process. 

Chapter 3 and 4, ”The New Post-War Teenage Consumer” and ”1950’s 
Urban Car Culture”, introduce the post-war era’s new teenage culture. 
During this time of prosperity the disparity between generations began 
to be portrayed as an identity determinative factor. Additionally, the de-
velopment of the so-called modern young adult novel can be attributed 
to the same period. The everyday life of the teenager, with its age specific 
problems and opportunities, took up an increasing part of the narratives. 
The two chapters show how this change is related to the city representation 
and issues of gender and class. 

In chapter 3, I argue that make up, clothes and varied reflectional pro-
cesses are used in the interpretation of the questions of identity that have 
been raised by the period. Lipstick, painted toenails and teenage fashion 
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are essential parts of representations of young people who climb the social 
ladder to become a part of the developing Swedish folkhemmet (“people’s 
home”). With the department store setting as starting point, I analyse the 
consumer culture of young women in Martha Sandwall-Bergström’s tril-
ogy Aldrig en lugn stund hos Oskarssons (1952), Allt händer hos Oskarssons 
(1953) and Majken Stolt, född Oskarsson (1954), Brita Trygger’s Sem kommer 
till varuhuset (1947), Bitte Elmquist’s Christin går till reklamen (1949), and 
Astrid Lindgren’s Kati i Amerika (1950). 

In chapter 4, focus is set on the 1950’s urban car culture and early Swed-
ish greaser subculture. In a context of adolescents, these cultures where 
associated with rebels, juvenile delinquency and fornication. Works that 
are discussed are Harry Kullman’s Den svarta fläcken (1949), Disa Netter-
ström-Jonsson’s Inga och livet (1951) och Anna-Lisa Lundkvist’s Du och jag 
(1957). In contrast to earlier research on 1950’s car and motorcycle culture, 
the chapter addresses both the man behind the steering wheel or handlebars 
and the woman on the street, in the passenger seat or on the pillion. I also 
show how contemporary young adult literature tried to come up with a 
solution to the new street related problems by examining Gustav Lindwall’s 
Pojkarna i Gamla stan (1944) together with Sonja Berg’s Ulla griper in (1958). 
The founding of special youth centres plays a vital part in getting young 
people off the streets. 

Chapter 5, ”The Youth Rebellion of the High-Rise Suburb”, revolves 
around the Swedish Million Programme suburb of the 1960’s and 70’s. The 
Million Programme refers to a great housing programme that the Swedish 
Social Democratic Party started in the late 1960’s. The aim of the pro-
gramme was to build 1 million new dwellings in ten years, many of them 
in the shape of tower block buildings and all of them in the outskirts of 
Sweden’s bigger cities. I argue that the new environment created a new 
urban stereotype consisting of working class youth. Different problems to-
gether with new subcultures that were related to an urban lifestyle became 
associated with the Million Programme’s tower block suburbs during this 
period of time. With examples from Inger Brattström’s Le lite grann (1968), 
Stig Malmberg’s Klass II B (1970), Börje Isakson’s ”Fixa nåt…” ”Vaddå?” 
(1974) and Lars Peterson’s Snöret (1978), I discuss motifs like the subway, 
intoxication, and political activism. 

Chapter 6, ”Homeless in Stockholm”, deals with homelessness as an 
indispensable theme in young adult literature’s city representations. To be 
without a home for a limited period is one of the most common settings 
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in children’s books and young adult literature. Additionally, to be or to 
feel homeless is a part of the clashes between generations and of teenager 
emancipation processes. I examine the motif in Maria Gripe’s Glastunneln 
(1968), where the main character leaves his family in search of an identity. 
Thereafter I study the intersection between age, gender and sexuality in In-
ger Edelfeldts Duktig pojke! (1983). I use Sara Ahmed’s conception of sexual 
orientation to highlight the coming out process of the main character Jim. 
Finally, I discuss impermanent homes and hut motifs in Kerstin Thorvall’s 
Hur blir det sen då? (1972), Peter Pohl’s Janne, min vän (1985), and Åsa An-
derberg Strollo’s Hoppas (2011).

In chapter 7, ”The Concrete Jungle of the Turn of the Millennium”, I re-
turn to the high-rise suburb in late 20th century and early 21st century young 
adult literature. Towards the turn of the millennium the general picture of 
the suburb changed. The inhabitants of the million programmes became 
racialised and the alienation and segregation became not just a matter of 
class, but also of race. I discuss representations of racism and segregation in 
Douglas Foley’s Shoo bre (2003), Mats Wahl’s Vinterviken (1993) and Tore 
Persson’s Dödspolare: Liv i Alby (1994). Afterwards examples of early 21st 
century subcultural experiences are discussed on basis of Malin Isaksson’s 
Brännhett (2007) and Rör vid mig! (2008). In Isaksson’s novels the suburban 
landscape is loaded with positive meaning. 

In chapter 8, ”Where have you been?”, I summarise the conclusions of 
the thesis and identify some general lines of development in the history of 
Swedish young adult literature’s representations of urban youth. It is clear 
that fictional city representations have gone trough several transformations 
during the 20th century. The spatial boarders of the narratives have repeat-
edly been moved to make room for new voices, places and movements. The 
more pronounced the adolescent period is in society, the more important 
it has been for young adult literature to depict age specific problems and 
opportunities. But my study has also shown that many urban motifs are 
continuing. Depictions of identity development, emancipation and maturi-
ty processes have been located to passages between family home and adult 
life, to peripheral spaces beyond the control of the adult world, as well as 
to public places of display. Young adult literature has been involved in a 
constant dialogue with society’s view on adolescents, and with the city of 
Stockholm. 
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New Delhi: SAGE Publications & Thousand Oaks, 2001; Tone Selboe, 
Litterära vaganter: Byens betydning hos seks kvinnelige forfattere, Oslo: Pax, 
2003.

68 Två konferensantologier gavs ut då, vilket visar på fältets tillväxt: Topo-
graphien der Kindheit: Literarisch, mediale und interdisziplinäre Perspekti-
ven auf Orts- und Raumkonstruktionen, Caroline Roeder (red.), Bielefeld: 
Transcript, 2014, och Space and Place in Children’s Literature 1789 to the 
Present, Maria Sachiko Cecerie et al. (red.), Farnham, Surrey: Ashgate 
Publishing Limited, 2015.

69 För en översikt se ”Introduction: Spaces of Power, Places of Play”, Sachiko 
Cecerie et al. 2015, s. 1–23. Exempel som behandlar hemmet och natu-
ren: Pauline Dewan, The House as Setting, Symbol, and Structural Motif in 
Children’s Literature, Lewiston: Edwin Mellen Press, 2004; Carroll 2012. 
Exempel om fantastik: Charlie Butler, Four British Fantasists: Place and 
Culture in the Children’s Fantasies of Penelope Lively, Alan Garner, Diana 
Wynne Jones, and Susan Cooper, Lanham: Children’s Literature Associa-
tion and Scarecow Press, 2006. Det finns även arbeten, vilka behandlar 
kartan som ett berättargrepp i barnboken: Björn Sundmark, ”’A Serious 
Game’: Mapping Moominland”, The Lion and the Unicorn, 2014: 2, s. 
162–181; Nina Goga, Kart i barnelitteraturen, Kristiansand: Portal, 2015. Så 
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även om nationen och det nationella: The Nation in Children’s Literature: 
Nations of Childhood, Christopher (Kit) Kelen och Björn Sundmark, New 
York: Routhledge, 2013. Ett undantag, vilket behandlar stadsskildringar, 
är Whyte och O’Sullivan 2014.

70 Trites använder sig inte enbart av det tyska begreppet Bildungsroman 
utan även av Entwicklungsroman – utvecklingsroman. I Trites bruk av 
begreppen står Bildungsroman för texter där protagonisten blir vuxen och 
Entwicklungsroman för de där protagonisten i narrativets slut ännu inte 
blivit vuxen men mognar och utvecklas. I bildningsromanen finns vidare 
en tydlig uppfattning om vad bildning är. Genrens uppkomst relateras till 
utvecklingen av bildning som begrepp. Johann Wolfgang von Goethe an-
ses ha lagt grunden för genren med sin roman Wilhelm Meisters Lehrjahre 
(1795–96). Se Trites 2000, s. 10. För en utförlig diskussion om bildnings-
romanen och utvecklingsromanen se t.ex. Todd Kontje, The German Bil-
dungsroman: History of a National Genre, Columbia: Camden House, 1993; 
Tommy Olofsson, Frigörelse eller sammanbrott: Stephen Dedalus, Martin 
Birck och psykologin [diss.], Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1981, 
s. 17–43. 

71 Ameel 2014, s. 68f.
72 Simmel 1981; Roland Barthes, ”Semiology and the Urban”, Rethinking Ar-

chitecture: A Reader in Cultural Theory, Neil Leach (red.), London: Rout-
ledge, 1997, s. 166–172; Raymond Williams, The Country and the City, 
London: Chatto & Windus, 1973, s. 1. Se även Desmond Harding, Wri-
ting the City: Urban Visions & Literary Modernism, New York: Routledge, 
2003, s. 32.

73 Neubauer 1992, s. 77; Moretti 1999, s. 64f.; Jerome Buckley redogör för 
den typiska bildningsromanens narrativa struktur och innehåll i Season 
of Youth: The Bildungsroman from Dickens to Golding, Cambridge, Mass.: 
Cambridge U. P., 1974, s. 18–23.

74 Lefebvre 1991, s. 164ff. Lefebvres begrepp tillämpas framför allt på ett 
urbant samhälle men är inspirerat av Karl Marx tankar kring relationen 
mellan människa och natur. 

75 Lefebvre 1991, s. 68–85; 165.
76 Massey 1994, s. 127.
77 En politisk potential, vilken Lefebvre framhäver i arbetena Le Droit à la 

ville (1968) och La Révolution urbaine (1970). 
78 För en redogörelse för synen på graffitti se Jacob Kimvall, Noll tolerans: 

Kampen mot graffitti, Stockholm: Verbal förlag, 2006.



noter k apitel 1282 

79 Andersson 2002, s. 19f. För en utökad redogörelse se Jeff Weintraub, ”The 
Theory and Politics of the Public/Private Distinction”,  Public and Private 
in Thought and Practice, Weintraub & K. Kumar (red.), Chicago: Univ. of 
Chicago Press, 1997, s. 1ff.

80 En sträng åtskillnad mellan de två begreppen har ifrågasatts framför allt 
på grund av de stora sociala förändringar som samhället genomgått. Till 
exempel har massmedias utveckling och kvinnors förändrade ställning 
lyfts fram som avgörande för en förändrad relation mellan den privata 
och offentliga sfären. Kristina Fjelkestam menar till exempel att ”mellan-
krigstidens modernitet handlar […] om sammansmältning av offentligt 
och privat, vilken bland annat åskådliggörs i kvinnornas strävan efter att 
kombinera yrke med familj”. Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrat-
hustrur och manhaftiga lesbianer: Modernitetens litterära gestalter i mellan-
krigstidens Sverige [diss.], Stockholm: Symposion, 2002, s. 175. Samtidigt 
är denna fusion en central aspekt av konsumtionssamhället vars varuhus 
alltsedan mitten av 1800-talet använt sig av det privata för att sälja. En 
dylik tes förs i Caroline Haux, Framkallning: Skrift, konsumtion och sex-
ualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder [diss.], Göteborg: 
Makadam, 2013.

81 Weintraub 1997, s. 3.
82 Don Mitchell, The Right to the City: Social Justice and the Fight for Social 

Space, New York: Guilford Press, 2003, s. 128f. 
83 Lefebvre 1991, s. 349; 381–385.
84 Valentine et al. 1998, s. 7.
85 Björn Andersson antar att mötet med det offentliga rummet kan fungera 

som en utbildning i ”medborgarskap och kosmopolitism” för verklighe-
tens unga. I det offentliga kan vi lära oss förstå en mängd aspekter av 
samhället och dess ordning. Vidare kännetecknas ungdomars offentliga 
liv av ett sökande efter fysiska och sociala rum, vilka ”präglas av en hög 
grad av självbestämmande”. Unga människor söker frihet från sina två 
primära ”socialisationsagenter: föräldrarna och skolan”. Björn Andersson, 
Öppna rum: Om ungdomarna, staden och det offentliga livet [diss.], Göte-
borg: Institutionen för socialt arbete, 2002, s. 55ff.

86 Se förordet i Ungdomskultur: Identitet och motstånd, Johan Fornäs, Ulf 
Lindberg och Ove Sernhede (red.), Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, 1994, s. 14.

87 Hakim Bey, T.A.Z. The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anar-
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chy, Poetic Terrorism, New York: Autonomedia, 1991. Festivalerna Burning 
Man i USA och Kazantip på Krim i forna Ukraina är exempel på fenomen 
inspirerade av Bey, vilka till viss del upphört att fungera som autonoma 
zoner och idag drivs av vinstintressen. Stadskritiska rörelsen Reclaim the 
Streets gatufester är ett exempel på zoner där den frihetliga grundidén 
lever kvar, framför allt på grund av deras tillfälliga karaktär. 

88 Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, London: Methuen, 1979; 
Birgit Richard, ”Fashion, Brands, and Logos”, Contemporary Youth Cultu-
re: An International Encyclopedia. Vol 2, Shirley Steinberg (red.), Westport 
Conn: Greenwood Press, 2006, s. 378ff. Två konkreta exempel är att de 
stadskritiska ungdomskulturella aktiviteterna skateboardåkning och par-
kour numera kan ta plats i speciella parker istället för på gatan.

89 Sonja Berg, Ulla griper in, Stockholm: B. Wahlström, 1958, s. 131. Följande 
sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten. 

90 Så även inom barn- och ungdomslitteraturforskningen. Till exempel an-
vänder sig Nina Goga av Bachtins kronotopbegrepp för att undersöka 
förhållandet mellan rum och tid i barnlitterära kartillustrationer samt om 
det finns ett samband mellan sättet på vilket det görs, genre och målgrupp. 
Goga 2015, s. 13. Vidare har Ying Toijer-Nilsson använt begreppet som en 
benämning på den typ av tidsbundna rum som finns i retrospektiva barn- 
och ungdomsböcker. Ying Toijer-Nilsson, Minnet av i går, Stockholm: 
Rabén & Sjögren, 1990, s. 67.

91 Bachtin 1991, s. 158. För vidare diskussioner om kronotopbegreppet se 
Bakhtin’s Theory of the Literary Chronotope: Reflections, Applications, Per-
spectives, Bart Keunen (red.), Gent: Gent Academia Press, 2010.

92 Det behöver inte röra sig om faktiska trösklar, tröskelns kronotop kan 
också förstås metaforiskt. Borg 2011, s. 51f.

93 Walter Benjamin, Passagearbetet: Paris, 1800-talets huvudstad, övers. Ulf 
Peter Hallberg, Stockholm: Atlantis, 2015, bd. 1, s. 472. Berman myntade 
begreppet ”modern primalscen”. Berman 2001, s. 144; Christopher Pren-
dergast, Paris och 1800-talet, övers. Joachim Retzlaff, Eslöv: B. Österlings 
Bokförlag Symposion, 2000. Borg påpekar likheten med Benjamins trös-
kelerfarenhet. Borg 2011, s. 50.

94 Caroline Merkel, ”’meine verdammte gegend’”: Literarisch Aneignungen 
der Vorstadt”, Topographien der Kindheit: Literarisch, mediale und interdis-
ziplinäre Perspektiven auf Orts- und Raumkonstruktionen, Caroline Roeder 
(red.), Bielefeld: Transcript, 2014, s. 137.
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95 Benjamin 2015, bd. 1, s. 472.
96 Kapitlet finns i svensk översättning. Michel de Certeau, ”Vandringar i sta-

den: Utdrag ur Uppfinnandet av vardagslivet, del III: Rumsliga praktiker”, 
övers. Lisa Marie Järlborn, Aiolos: Tidskrift för litteratur, teori och estetik, 
2016:54, s. 85–99. 

97 I den tanken har han en föregångare i Benjamins beskrivning av flanörens 
blick på staden som fylld av agens. Vandrarens blick kan förändra och 
manipulera stadsrummet.

98 De Certeau 2016, s. 85ff.
99 Ibid., s. 86.
100 Ibid., s. 90f.
101 Hans tudelade förståelse av rummet är för enkel för att egentligen kunna 

säga något om makt och motmakt. Enligt kritiken kan alla oplanerade 
rörelser genom staden inte betraktas som utmaningar mot de som äger 
och har ritat den. Den hemlösas vandringar är snarare en konsekvens av 
maktens uteslutningsmetoder. I linje med Prendergast 2000, s. 231f.

102 T.ex. visar Wolff hur de Certeaus resonemang kring relationen mellan 
strukturer och handlingar kan användas som utgångspunkt för en dis-
kussion om kvinnan i den moderna staden. Wolff menar att vi genom att 
lämna ett perspektiv där en institutionell struktur och könsideologi härs-
kar och förflytta oss till marknivå kan iaktta kvinnors urbana praktiker. 
Anna Westerståhl Stenport använder sig av de Certeaus begrepp ”Pede-
strian speech acts” och ”walking rhetorics” – en fotgängarens talakt och 
en gåendets retorik – i sina analyser av det sena 1800-talets stadsskildringar 
för att kunna integrera verk skrivna av kvinnliga författare i en stadslitterär 
diskurs. Se Wolff 2006, s. 25; Anna Westerståhl Stenport, Making Space: 
Stockholm, Paris and the Urban Prose of Strindberg and his Contemporaries 
[diss.], Berkeley, California: Univ. of California Press, 2004, s. 95.

103 T.ex. visar Borg hur de gestaltas i Sigfrid Siwertz En flanör (1914).
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1 Gerda Meyerson, Flickor emellan, Stockholm: Looström, 1890, s. 125f. Föl-
jande hänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.

2 Påpekas bör att Elsa inte är verkets huvudperson. Hon åker till Stockholm 
för att hälsa på sina väninnor Maria och Linn, vilka flyttat till staden för 
att utbilda sig. I Stockholm låg högre lärarinneseminariet samt skolor där 
kvinnor kunde ta studenten. I romanen ställs flera olika livsvägar mot 
varandra. Meyerson behandlar frågor vilka kretsar kring emancipation, 
utbildning och yrkesval. Kristin Hallberg har belyst de politiska aspek-
terna av Meyersons roman. Se Hallberg, ”Att vara sig själv: Det kvinnli-
ga språket hos några flickbokspionjärer”, Toijer-Nilsson & Westin 1994, 
s. 61–84.

3 Eva von Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750–1950, Stockholm: Rabén 
och Sjögren, 1965, s. 249.

4 För en vidare diskussion om kampen mot billighetslitteraturen och den 
ökade efterfrågan på goda och billiga ungdomsböcker se Boëthius 1989, 
s. 297ff.

5 David Lund, Om ungdomskriminalitetens orsaker, Uppsala: Almqvist & 
Wiksell, 1915, s. 42. 

6 Boëthius 1989, s. 297ff. 
7 Gurli Linder, Våra barns nöjesläsning, Stockholm: Bonniers, 1902, s. 19f. 

Laura Fitinghoffs nu klassiska skildring av en grupp föräldralösa barn, 
Barnen ifrån Frostmofjället (1907), kan läsas som ett slags svar på det av 
Linder uttryckta behovet. Se Edström 1984, s. 17. Se Lena Kårelands av-
handling för en redogörelse för Linders arbete. Kåreland visar hur Lin-
der premierar personskildring och handling framför miljöbeskrivningar 
i sina recensioner. Lena Kåreland, Gurli Linders barnbokskritik: Med en 
inledning om den svenska barnbokskritikens framväxt [diss.], Stockholm: 
Bonnier, 1977, s. 181f.

8 Greta Bolin och Eva von Zweigbergk, Barn och böcker, Stockholm: Koo-
perativa förbundets bokförlag, 1945, s. 58.

9 Vivi Edström, ”Värderingar i ungdomslitteraturen”, Edström et al. 1984, 
s. 18; Furuland et al. 1986, s. 19; 30; Andræ 2001, s. 14 ff.; 29. 

10 Andræ 2001, s. 14ff. En liknande uppdelning har funnits även inom andra 
fält, t.ex. Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvinnan, medici-
nen och fin-de-siècle, Stockholm: Norstedts, 1994. Johannisson visar i sitt 
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arbete att bilden av det borgerliga livet byggde på en sträng könshierarki 
där mannen tillhörde en offentlig sfär och kvinnan en privat. Se även Den 
kultiverade människan, Jonas Frykman och Orvar Löfgren (red.), Lund: 
Liber läromedel, 1979. Denna uppdelning har ifrågasatts och problemati-
serats av senare forskning. För en utförlig diskussion se inledningen i Maja 
Bondestam, Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 
1800-talets populärmedicin [diss.], Hedemora: Gidlunds, 2002, s. 9–34.

11 Toijer-Nilsson och Westin 1994; Andersson 2010; Theander 2006; Wahl-
ström 2011. Vidare har t.ex. Magnus Öhrn och Olle Widhe nyanserat 
bilden av pojkbokens huvudperson. Se t.ex. Widhe, ”Som pojkar går och 
står: Läsning, maskulinitet och genre i Ossian Elgströms pojkböcker”, 
Tidskrift för litteraturvetenskap, 2013:3–4, s. 29–45; Magnus Öhrn, ”’Ja e 
rö’, förstår du!’: Hjalmar Wallander och hans skildringar av arbetarpojkar 
från 1920-talet”, Litteraturens arbetare: En vänbok till Per-Olof Mattsson, 
Lund: ellerströms, 2012, s. 39–57.

12 Edström 1984, s. 17. 
13 Öhrn 2012, s. 39–57. För en översikt över tidigare forsknings bild av 

barn- och ungdomslitterära arbetarskildringar se s. 40. För en historik 
över förändringar i synen på barn och unga samt på deras läsning se 
Ulla Lundqvist, Århundradets barn: Fenomenet Pippi Långstrump och dess 
förutsättningar [diss.], Stockholm: Rabén och Sjögren, 1979, s. 15–76.

14 Forsell 2012, s. 110.
15 Emil Norlander, Anderssonskans Kalle, Stockholm: Gullberg & Hallberg, 

1901, s. 23. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande tex-
ten.

16 Janne Loffe Carlsson är främst känd från filmer som Repmånad (1979) och 
Göta kanal (1981). Sickan Carlsson spelade huvudrollen i många svenska 
kassarekordsfilmer under främst 1940- och 50-talet. 

17 Svensk filmdatabas, Svenska filminstitutet: www.sfi.se.
18 Zweigbergk 1965, s. 419. Lennart Hellsing ställer sig mer tveksam till om 

Norlanders bok ska räknas till tjuvpojksböckerna men Hellsing förhåller 
sig å andra sidan tveksam till de flesta verk som vanligtvis räknas som tjuv-
pojksböcker. Se Lennart Hellsing, ”Tjuvpojksboken”, Barnbok och barn-
boksforskning, Lena Fridell (red.), Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1972, 
s. 31–40. Magnus Öhrn har påpekat flera problem med begreppet men 
konstaterar att boken är en tjuvpojksbok ”i dess ’rätta’ bemärkelse”: Kalle 
bryter mot regler och straffas som en ”tjuv”. Se Magnus Öhrn, ”Klart slut 



noter k apitel 2  287

varulvs tjut – Den litterära pojkhumorn och exemplet Bert”, Barnboken, 
2011:2, s. 6–29. 

19 Furuland et al. 1986, s. 184.
20 För en utförligare redogörelse för tjuvpojksgenren och begreppet tjuv-

pojksbok se Öhrn 2011, s. 6ff.
21 Öhrn 2011, s. 14.
22 Conny Svensson har liknat henne vid en körledarinna i en grekisk tragedi. 

Se Svensson, Tarzan i slukaråldern, Stockholm: Rabén prisma, 1997, s. 95.
23 Likheten har påpekats tidigare i Nöjsam läsning för barn: 2, Helene Ehri-

ander och Birger Hedén (red.), Lund: Studentlitteratur, 1995, s. 183. 
24 Öhrn 2011, s. 15f. 
25 Magnus Öhrn, ”I pojklandet: En första kartläggning av pojkarnas territo-

rium i svensk barn- och ungdomslitteratur”, Tidskrift för litteraturveten-
skap, 2009:1, s. 40.

26 Helena Nyblom, Väninnorna, Stockholm: Skoglund, 1912, s. 25. Följande 
sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.

27 Följande avsnitt om Nybloms Väninnorna är en vidareutveckling av delar 
ur en tidigare publicerad artikel. Jfr. Lydia Wistisen, ”From Windowsill to 
Underpass: Young Women’s Spatial Orientation in Swedish Young Adult 
Literature”, Lieven et al. 2015, s. 198–215.

28 Likt raden i Bjørnstjerne Bjørnsons dikt ”Øver de høje fjælde”: ”Ud vil 
jeg, ud, o saa langt langt langt”, även citerad av bland annat Lydia Stille 
i Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken, Stockholm: Bonnier, 1912, 
s. 110.

29 Michelle Perrot, Histoire de chambres, Paris: Seuil, 2009, s. 167f; 214f. Mo-
tivet är därtill vanligt i framför allt det sena 1800- och tidiga 1900-talets 
konst. Sabine Rewalds Rooms with a View: The Open Window in the 19th 
Century, New York: Metropolitan Museum of Art, 2011. Boken är en ut-
ställningskatalog innehållande 57 exempel på konstverk med fönstermotiv 
från 1800-talet. Fönstermotiv är också vanliga i poesi, t.ex. hos Stéphan 
Mallarmé. Se Robert Greer Cohn, ”Mallarmé’s Windows”, Yale University 
Press, 1977:54, s. 22–31.

30 Janis P. Stout, Trough the Window, Out the Door: Women’s Narratives of 
Departure, from Austin and Cather to Tyler, Morrison, and Didion, Tusca-
loosa/London: Univ. of Alabama Press, 1998, s. 71.

31 Jean Rousset skriver om fönstret i Madame Bovary, i Forme et significa-
tion: Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, Paris, 1962, 
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s. 109–131; Marni Kessler om balkonggallret som en gräns mellan privat 
och offentligt, underklass och överklass, i ”Dusting the Surface, or the 
Bourgeoise, the Veil, and Haussmann’s Paris”, The Invisible Flâneuse? Gen-
der, Public Space, and Visual Culture in Nineteenth-Century Paris, Aruna 
D’Souza och Tom McDonough (red.), Oxford: Manchester Univ. Press, 
2006, s. 49–65. Ett urbant exempel återfinns i Edgar Allan Poes novell 
”The Man of the Crowd” (1840), i vilken berättarjaget inledningsvis sitter 
innanför ett caféfönster och betraktar de förbipasserande människorna.

32 Martin Söderlind, ”Kvinnan i fönstret”, Medusa, Stockholm: Föreningen 
för svensk antiktidskrift, 15:4, 1994, s. 37–42.

33 Här citerad ur Charles Baudelaire, ”Fönstren”, Prosadikter, övers. Erik 
Blomberg, Stockholm: Natur och kultur, 1957, s. 92. Verket består av dik-
ter från Petits poèmes en prose/Le Spleen de Paris, publicerade efter poetens 
död i Œuvres complètes (1869). 

34 Borg 2012, s. 14.
35 Vilket vi kan se i bland annat Ola Hanssons Sensitiva amorosa (1887). 

Bondestam skriver om en samtida oro för den urbana medelklasskvinnans 
kropp och fruktsamhet. Bondestam 2002, s. 110ff. Om drivhuskvinnan 
som motiv i Mathilda Mallings roman Berta Funcke (1885) se Andersson 
2010, s. 134ff.

36 Apropå Mathilda Mallings roman Berta Funcke (1885). Andersson 2010, 
s. 142. Jmf. Toijer-Nilsson 1994, s. 47.

37 Fjelkestam 2002, s. 37. 
38 För en utökad redogörelse se Karl Gratzer, Mat i automat: Småföretagan-

dets villkor, Stockholm: SNS, 1998.
39 Hjalmar Wallander, De fyra, Stockholm: Hökerberg, 1917, s. 107. Följande 

sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten. 
40 Borg 2011, s. 260; Anna Williams, Tillträde till den nya tiden: Fem berättel-

ser om när Sverige blev modernt: Ivar Lo-Johansson, Agnes von Krusenstjerna, 
Villhelm Moberg, Moa Martinsson, Stockholm/Stehag: Symposion, 2002, 
s. 73.

41 Fjelkestam 2002, s. 175. Samtidigt är denna fusion en central aspekt av 
konsumtionssamhället vars varuhus alltsedan mitten av 1800-talet använt 
sig av det privata för att sälja.

42 De protagonister vi får följa in i äktenskap kämpar dock ofta med problem 
kring kombinationen yrkesliv och familj.

43 Orsi Husz, Drömmars värde: Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 
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1897–1939 [diss.], Hedemora: Gidlunds, 2004, s. 65. Jfr. Haux 2013, s. 127f. 
Haux har en litet annorlunda syn på skyltfönstret. Hon menar att det 
”privatiserade” det offentliga rummet.

44 Westin, ”Patriarkatet och erotiken: Helena Nyblom, Agnes von Krusen-
stjerna och Marika Stiernstedt”, Toijer-Nilsson och Westin 1994, s. 15–44. 

45 För en historisk redogörelse av motivet prostituerade i fönster se Söderlind, 
1994.

46 Benjamin 2015, bd 1, s. 467–485.
47 Sigmund Freud, Die Traumdeutung, Leiptzig/Wien: Franz Deuticke, 1911, 

s. 270ff.
48 Jfr. Andersson 2010, s. 92ff. Andersson skriver om kvinnan som bytes-

objekt i en novell av Amanda Kerfstedt och i en saga av Nyblom. Jfr. 
även Caroline Haux, ”Förförelsens ekonomi: Om konsumtion i Fredrika 
Bremers Familjen H*** och Carl Jonas Love Almqvist Araminta May”, 
Tidskrift för litteraturvetenskap, 2014:3–4, s. 17–27. 

49 Mathilda Langlet, På egen hand: En bok för unga flickor, Stockholm: Ger-
nandts, 1889, s. 189–363.

50 För vidare läsning om detta tema se Hallberg 1994, s. 69.
51 Emilia Broomé, Flickornas yrkesval: Anvisningar i fråga om vissa yrken och 

utbildningsvägar, Stockholm: Hasse W. Tullbergs boktryckeri, 1924, s. 10. 
52 För en överblick över dockskåpsmotivet se Elina Druker, Eva Billow: Bil-

derbokskonstnär och författare, Stockholm: Makadam, 2014, s. 138f.
53 Broomé 1924, s. 11. Broomé är till skillnad från författarna av Gossarnas 

yrkesval (1924) positivt inställd till springflickyrket då det kan fungera som 
en introduktion till ett mer krävande yrke.

54 Den förvärvsarbetande kvinnan var överlag en vanlig gestalt i 1930-tals-
romanen. Se Fjelkestam, 2002, s. 138. Om motivet hos Jäderin-Hagfors se 
Eva Nordlinder, ”Att förvalta sitt pund: Yrkesliv och arbetsglädje i Maja 
Jäderin-Hagfors flickböcker”, Toijer-Nilsson och Westin 1994, s. 144–166.

55 Maja Jäderin-Hagfors, Marianne och Anne-Marie, Stockholm: Hökerberg, 
1929, s. 108. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande 
texten.

56 För vidare läsning om flickor och dockskåp se Frances Armstrong, ”The 
Dollhouse as Ludic Space, 1690–1920”, Childrens Literature, 1996:24, 
s. 23–54; Elina Druker, ”Miniatyren i barnboken”, Andersson et al. 2011, 
s. 17–27.

57 Maja Jäderin-Hagfors, Stella: Roman för unga flickor, Stockholm: Medén, 
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1936, s. 93. Även i Marja griper in (1940) är skyltfönstret till protagonistens 
bageri ordnat som en vardagsrum- eller köksinteriör. Bageriet ligger i en 
småstad men motivet är det samma. Följande sidhänvisningar ges inom 
parentes i den löpande texten.

58 Om förändrade yrkesval se Ulla Wikander, Kvinnoarbete i Europa 1789–
1950: Genus, makt och arbetsdelning, Stockholm: Atlas, 1999.

59 Jfr. Druker 2014, s. 140ff. Se även Cilla Robach, ”Ting för den moderna 
människan”, i Utopi & verklighet: Svensk modernism 1900–1960, Cecilia 
Widenheim & Eva Rudberg (red.), Stockholm: Moderna museet, 2000.

60 Emilia Broomé, Vad vill du bli? Flickornas yrkesval: Anvisningar till flick-
orna och deras föräldrar i fråga om vissa yrken och utbildningsvägar, 7 uppl. 
Omarb. Kajsa Barck-Lagergren och Gertie Söderberg, Stockholm: Hasse 
W. Tullberg, Esselte, 1937, s. 63.

61 ”Snejs”, Svenska akademiens ordbok.
62 Wallander har parallellt med pojkböckerna skrivit romaner för vuxna om 

bl.a. storstrejken 1909 och fattigdom på landsbygden.
63 Hjalmar Wallander, Jerker, Pelle och Jonne, Stockholm: B. M:s bokförlag, 

1923, s. 85f. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande 
texten.

64 Emil Norlander, Tre fattiga pojkar: Bilder ur Stockholmslifvet, Stockholm: 
Stockholms-tidningens tryckeri, 1908–1909, s. 203f. 

65 För en utökad redogörelse om gatan som urbant fenomen och litterärt 
motiv, i såväl skönlitteratur som forskning, se Borg 2011, s. 104–129. 

66 Jfr. Forsell 2012, s. 110.
67 Hans Swärd, Mångenstädes svårt vanartad: Om problemen med det uppväx-

ande släktet, Floda: Zenon, 1993, s. 50. 
68 Cecilia Milow, ”Ungdomsklubbarnas betydelse för Sveriges framtid”, So-

cial tidskrift, 1904:10, s. 323.
69 Hall 1931, s. xvf.; Berggren 1995, s. 49f.
70 Lund 1915, s. 12f.
71 Öhrn 2009, s. 40.
72 För en utökad redogörelse se Gunnar Richardson, Svensk utbildningshisto-

ria, Lund: Studentlitteratur, 1990, s. 115f.; 164.
73 Öhrn 2009, s. 41; Svensson 2008, s. 56ff.; 157–175. Svensson skriver om 

skolan i Frederick Marryats Percival Keene (1842) samt Kar de Mummas 
pojkböcker. Zweigbergk 1965, s. 421.

74 August Strindberg, Röda rummet, August Strindbergs samlade verk 6. Na-
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tionalupplaga, Nørhaven: Norstedts, 2007, s. 8f. Originalupplaga 1879.
75 Strindberg 2007, s. 8f. 
76 Jfr. Öhrn 2012, s. 48. Stora delar av Hornsgatans nuvarande bebyggelse är 

från 1900-talets början, bland annat skapades Hornsgatspuckeln 1901 då 
man sprängde fram nuvarande Hornsgatan för att göra gatan mer spår-
vagnsvänlig.

77 Hjalmar Wallander, Två Stockholmspojkar och några till, Stockholm: Lars 
Hökerbergs förlag, 1921, s. 10. Följande sidhänvisningar ges inom parentes 
i den löpande texten.

78 Kar de Mumma skrev ytterligare en på 1960-talet: Killarna på Jungfru-
gatan (1961).

79 Kar de Mummas karriär beskrivs i Svensson 2008, s. 157ff.
80 Kar de Mumma, Sigge Nilsson och jag: En elak skolgosse på nya upptåg, 

Stockholm: Åhlén & Åkerlund, 1926, s. 12. Följande sidhänvisningar ges 
inom parentes i den löpande texten.

81 Svensson 2008, s. 161. 
82 Forsell 2012, s. 109f. 
83 Silvén-Garnert 1991, s. 118.
84 Arvid Pehrson, Inför valet av levnadsbana: Synpunkter på frågan om gos-

sarnas yrkesval samt korta upplysningar om olika yrken och utbildningsvägar, 
Stockholm: P.A. Norstedt & söner, 1924, s. 64f. 

85 Ivar Lo-Johansson, Kungsgatan, Stockholm: Bonnier, 1935, s. 72–86.
86 Karl Nordlund, ”Företal”, i Arvid Pehrson, Inför valet av levnadsbana: 

Synpunkter på frågan om gossarnas yrkesval samt korta upplysningar om olika 
yrken och utbildningsvägar, Stockholm: P.A. Norstedt & söner, 1924, s. 3f. 

87 Bolin och Zweigbergk 1945, s. 69.
88 Ulf Mellström, Män och deras maskiner, Nora: Nya doxa, 1999, s. 37.
89 Västerbroleden: Den nya gatuleden mellan Kungsholmen och Södermalm 19 

20/11 32, Stockholm: Stockholms hamnstyrelse, 1935.
90 Jfr. Williams 2002, s. 192.
91 Marika Stiernstedt, Ullabella, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1922, 

s. 126f. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.
92 ”Massorna”, Baudelaire 2000, s. 42. 
93 Mycket på grund av Laura Mulveys diskussion om 1950- och 60-talets 

klassiska Hollywoodfilm där hon skriver om ”the male gaze”, den manliga 
blicken. Simone de Beauvoir myntade dock begreppet i Le Deuxiéme Sexe 
(1949). Mulvey menar att de kvinnliga filmstjärnornas mest framträdande 
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karaktärsdrag är en ”to-be-looked-at-ness”, att bli betraktade. Mulvey, Vi-
sual and Other Pleasures, Bloomington: Indiana Univ. Press, 1989, s. 14–27. 
Mulvey har sedan kritiserats för att ge en alltför enkel bild av relationen 
blick och begär. Se Mary Ann Doane, ”Film and the Masquerade: Theo-
rising the Female Spectator”, Screen, 1982:3–4, s. 74–87. 

94 Zweigbergk och Westin behandlar romanen. Se Zweigbergk 1965, s. 445ff; 
Westin, ”Patriarkatet och erotiken: Helena Nyblom, Agnes von Krusen-
stjerna och Marika Stiernstedt”, Toijer-Nilsson och Westin 1994, s. 18.

95 Zweigbergk 1965, s. 448.
96 Ingrid Elam, ”Det är inte fråga om lycka”, Kvinnornas litteraturhisto-

ria: Del 2 1900-talet, Ingrid Holmquist och Ebba Witt-Brattström (red.), 
Stockholm: Författarförlaget, 1983, s. 129.

97 Margaretha Fahlgren, Spegling i en skärva: Kring Marika Stiernstedts för-
fattarliv, Stockholm: Carlsson, 1998, s. 240.

98 För en utförlig översikt över flanörgestaltens historia se Borg 2011, s. 59–72; 
Harald Neumeyer, Der Flaneur: Konzeptionen der Moderne, Würtzburg: 
Köningshausen und Neumann, 1999, s. 9; 388f. Begreppet har fått stå för 
allt från en precis definition av en särskild sorts stadsbo, vilken ”vandrar 
omkring” och ”förstrött” och ”skeptiskt betraktar sina medmänniskor”, 
till en beskrivning av urbana observatörer i största allmänhet. Se ”flanör”, 
Bonniers lexikons ordbok, Stockholm: Bonniers, 1991. ”The flâneur is, in 
fact, the critic – the writer, artist, sociologist”, skriver Janet Wolff i artikeln 
”Gender and the Haunting of Cities (or the Retirement of the Flâneur)”, 
The Invisible Flâneuse? Gender, Public Space and Visual Culture in Nine-
teenth-Century Paris, Aruna D’Souza och Tom McDonough (red.), Man-
chester: Manchester Univ. Press, 2006, s. 24. 

99 Framför allt i essäerna ”Das Paris des Second Empire bei Baudelaire” (1938) 
och ”Über Einige Motive bei Baudelaire” (1940). Se Walter Benjamin, The 
Writer of Modern Life: Essays on Charles Baudelaire, övers. Howard Eiland, 
och Michael W. Jennings (red.), Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 
2000. 

100 Tillsammans med den prostituerade och skräpsamlaren. Benjamin 2015, 
bd 1, s. 357; Westerståhl Stenport 2004, s. 75f. För en utförlig redogörelse 
för Benjamins flanör se Borg 2011, s. 65ff.

101 Borg 2011, s. 69.
102 Diskussionen kretsade inledningsvis kring vem flanören var. Se Wolff 

1985; Griselda Pollock, ”Modernity and the Space of Femininity”, Vision 
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and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art, London: 
Routledge, 1985. Jfr. även Elisabeth Wilsons kritik av Wolff och Pollocks 
flanördefinition i ”The Invisible Flâneur”, New left Review I/191, 1992. 
Några senare tongivande verk om kvinnor och stadsskildringar är: Deb-
orah Epstein Nord, Walking the Victorian Streets, Ithaca, N.Y.: Cornell 
Univ. Press, 1995; Wilson 2001; Deborah Parson, Streetwalking the Metro-
polis: Women, the City and Modernity, Oxford: Oxford Univ. Press, 2000; 
Selboe 2003.

103 Selboe 2003, s. 194. Exempel på det förstnämnda finns i Rebecka Len-
nartsson, Malaria urbana: Om byråflickan Anna Johannesdotter och pro-
stitutionen i Stockholm kring 1900 [diss.], Eslöv: Symposion, 2001, s. 87. 
Exempel på det senare i Andersson 2010, s. 147. 

104 Sara Danius, Den blå tvålen: Romanen och konsten att göra saker och ting 
synliga, Stockholm: Bonnier, 2013, s. 198. Kläder är samhällets uttryck. 
Balzac tänkte sig ”en lära om konsten att härleda social karaktär ur kläd-
sel”, s. 182f. 

105 T.ex. Sven Lidman, Sigfrid Siwertz och Anders Österling. Se Fahlgren, 
1998, s. 224; Sofie Qvarnström, Motståndets berättelser: Elin Wägner, Anna 
Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget, Hedemora/
Möklinta: Gidlunds, 2009, s. 262. Fahlgren påpekar att Stiernstedt efter 
första världskriget allt mer tar avstånd från den kvinnliga kroppen som 
tema i sina böcker. Fahlgren 1998, s. 225. 

106 Dikten har kallats för den moderna europeiska storstadens själva urscen. 
Peter Cornell, Mannen på gatan: Prostitution och modernitet, Möklinta: 
Gidlunds, 2009, s. 6. Se även Paul Tenngart, Den komplexe Baudelaire: 
Om nyansernas poetik i Les fleurs du mal, Lund: ellerströms, 2012, s. 38f.

107 Andersson 2010, s. 147.
108 Signe Lindegren, Malin Burmans sommarferier, Stockholm: Albert Bon-

niers förlag, 1927, s. 113. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den 
löpande texten.

109 Svensson, ”Barn- och ungdomslitteraturen – fram till 1920”, Den svenska 
litteraturen: Genombrottstiden 1830–1920, Lars Lönnroth och Sven Del-
blanc (red.), Stockholm: Bonniers, 1999, s. 514.

110 Linder 1902, s. 19f.
111 Furuland et. al 1994, s. 42.
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1 Martha Sandwall-Bergström, Majken Stolt, född Oskarsson, Stockholm: 
Bonnier, 1954, s. 118. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den 
löpande texten.

2 Se t.ex. Bjurström 1980, s. 52; Fornäs et al. 1984, s. 113.
3 Bjurström 1980; Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, London: 

Methuen, 1979. 
4 Angela McRobbie är ett exempel på tidig kritik: McRobbie, ”Settling 

 Accounts with Subcultures: A Feminist Critique”, Screen Education, 
1980:34. Fler exempel i Fornäs et al. 1984, s. 113. För en översikt över dagens 
flickforskning se En bok om flickor och flickforskning, Anna-Karin Frih och 
Eva Söderberg (red.), Lund: Studentlitteratur, 2010.

5 Toijer-Nilsson och Westin 1994; Flicktion: Perspektiv på flickan i fiktionen, 
Söderberg et al. (red.), Malmö: Universus Academic Press, 2013.

6 Theander 2006, s. 223; 227; 231.
7 Betecknande är att Astrid Lindgrens Katiböcker till en början publicer-

ades i kåseriform i Damerna värld, en tidning vilken i artiklar och reklam 
starkt bidrog till att tillskriva unga kvinnor en egen kultur. Tidningen är 
fylld av artiklar och reklam riktad direkt mot den samtida tonåringen. 
För mer om Kati och Damernas värld se Lydia Wistisen ”Uppbrott och 
inordning – Feminina identiteter i Astrid Lindgrens Katiböcker och ef-
terkrigstidens Damernas värld”, Nya läsningar av Astrid Lindgren, Helene 
Ehriander och Martin Hellström (red.), Stockholm: Liber, 2015, s. 122–
140.

8 Bjurström et al. 2000, s. 48; Carina Gråbacke, Kläder, shopping och flärd: 
Modebranschen i Stockholm 1945–2010, Stockholm: Stockholmia, 2015, 
s. 53–61.

9 ”tonår”, Svenska akademiens ordbok. Liknande sammansatta ord men med 
”ungdom” istället för ”tonår” finns däremot långt tidigare.

10 Thorvall 1959, s. 85.
11 Sonja Svensson, ”Så skulle världen bli som ny: Barn- och ungdomslittera-

tur efter andra världskriget”, Lars Lönnroth et al. 1999, s. 566. 
12 Magnus Öhrn beskriver övergången med Martha Sandwall-Bergströms 

Mysteriet vid korsvägen (1971) som exempel. Öhrn skriver vidare att deckar-
genren kan ha haft inflytande över ungdomsbokens utveckling, då den 
populära genren tilltalar båda könen. Se Öhrn, ”Genre och författare vid 



noter k apitel 3  295

vägskäl: En studie i Martha Sandwall-Bergströms Mysteriet vid korsvä-
gen”, Kulla-Gulla och alla de andra: Martha Sandwall-Bergström 100 år, 
Helene Ehriander och Eva Söderberg (red.), Växjö: Linnaeus Univ. Press, 
2015, s. 95–112. 

13 Kerstin Thorvall, Boken till dig, Stockholm: Bonnier, 1959, s. 154ff.
14 Många av de allvarliga teman Olenius har i åtanke är därtill direkt för-

bundna med urbana miljöer. I Boken till dig varvar Thorvall sina råd med 
kortare prosastycken kring olika ämnen. Dessa texter utspelar sig – när de 
inte handlar om ungas hemförhållanden – uteslutande i Stockholm eller 
icke namngivna men klart urbana miljöer. Hon beskriver till exempel ett 
möte i folkhavet på Centralen, ett samtal på ett ”konditori, där luften är 
tjock av cigarettrök”. Thorvall 1959, s. 25; 91.

15 Martha Sandwall-Bergström, Aldrig en lugn stund hos Oskarssons, Stock-
holm: Bonnier, 1952, s. 20. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i 
den löpande texten.

16 För vidare läsning om kritiken se Eva Söderberg, Askunge, madonna el-
ler feminist? Kontextuella läsningar av Martha Sandwall-Bergströms Kul-
la-Gullasvit [diss.], Umeå: Institutionen för litteraturvetenskap och nord-
iska språk, 2004, s. 300–324.

17 Bolin och Zweigbergk 1945, s. 98.
18 Söderberg 2004, s. 320.
19 Zweigbergk 1965, s. 459.
20 Jfr. Fjelkestam 2002, s. 37. 
21 Rapporten bygger på en utredning i samarbete med Hyresgästernas spar-

kasse- och byggnadsförening och syftar till att ta reda på vilka behov och 
önskningar som finns i anknytning till boende. 214 Stockholmsfamiljer 
deltog i studien, som bygger på djupintervjuer. Brita Åkerman, Familjen 
som växte ur sitt hem, Stockholm: Lindbergs, 1941, s. 183; 236.

22 Storstadsungdom i fyra generationer, Eva Silvén-Garnert (red.), Stockholm: 
Folksam, 1991, s. 229.

23 Åkerman 1941, s. 183; 236.
24 Wikander 1999, s. 174. 
25 Se Einar Neymark, Ungdomens yrkesbok, Stockholm: Almqvist & Wick-

sell, 1944–1960. 
26 För en utökad redogörelse för utvecklingen se Ulla Wikander, Kvinno-

arbete i Europa 1789–1950: Genus, makt och arbetsdelning, Uddevalla: Atlas, 
1999, s. 140–185. Jfr. med Alva Myrdals idéer presenterade i Margareta 
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Lindholm, Elin Wägner och Alva Myrdal: En dialog om kvinnorna och sam-
hället, Göteborg: Anamma, 1992, s. 45–59; Yvonne Hirdman, Det tänk-
ande hjärtat: Boken om Alva Myrdal, Stockholm: Ordfront, 2006.

27 Theander 2006, s. 125. Endast 9 % är renodlade yrkesskildringar enligt 
Theander men hennes resultat påverkas av två faktorer: dels består hennes 
material utöver svenska flickböcker också av översättningar, dels måste 
yrket vara huvudtemat i berättelsen, vilket gör att många av de verk jag tar 
upp fallit bort.

28 Journalist är enligt Theander det tredje vanligaste yrket i hennes under-
sökningsmaterial, följt av reklamkonsulent och arbete inom modeindu-
strin. Theander 2006, s. 126.

29 För en översikt se kapitel 2 och 3 i Bjurström et al. 2000, s. 18–65.
30 Björk 1999, s. 49. Rachel Bowlby, Just Looking: Consumer Culture in Drei-

ser, Gissing and Zola, New York: Methuen 1987; Mica Nava, ”Modernity’s 
Disavowal: Women, the City, and the Department store”, The Shopping 
Experience, Pasi Falk och Colin Campbell (red.), London: SAGE, 1997; 
Anne Friedberg, Window Shopping: Cinema and the Postmodern, Berkeley: 
Univ. of California Press, 2008, s. 4. Jfr. Felski 1995, s. 28; 61f.

31 Felski 1995, s. 66–74. 
32 Sennett 1977, s. 149. Sennett diskuterar det tidiga varuhuset från 1800- talets 

slut men den syn på människan som varuhuset förmedlar kan länkas till 
det ökade intresset för barn- och ungas uppfostran och socialisering, vil-
ken kommit att prägla hela 1900-talet.

33 Haux 2013, s. 147. 
34 Se Felski 1995; Williams 1982. 
35 ”Konsumtion är grundläggande för livet i det moderna och därför är också 

konsumtionens platser centrala.” Bjurström et al. 2000, s. 18.
36 Signe Sjöberg, Vivi i varuhuset, Stockholm: Geber, 1939, s. 9. Följande 

sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.
37 Karin Åmossa, Du är NK! Konstruktioner av yrkesidentiteter på varuhuset 

NK ur ett genus- och klassperspektiv 1918–1975 [diss.], Stockholm: Ekono-
misk-historiska institutionen, 2004, s. 40.

38 Fredriksson 1998, s. 142.
39 Ibid., s. 142.
40 Bolin och Zweigbergk 1945, s. 91.
41 Gail Reekie, Temptations: Sex, Selling, and the Department Store, Sydney: 

Allan & Unwin, 1993, s. xii–xxii, 135–155, 173–180; Felski 1995, s. 61–90.
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42 Felski 1995, s. 62.
43 Björk 1999, s. 47; 56; Felski 1995, s. 65.
44 Husz 2004, s. 41.
45 Theresa M. McBride, ”A Woman’s World: Department Stores and the 

Evolution of Women’s Employment, 1870–1920”, French Historical Stu-
dies, 1978:4, s. 664–683.

46 Åmossa 2004, s. 8f.
47 Husz 2004, s. 42ff. 
48 För en utökad redogörelse om kommitténs slutsatser se Hans-Erik Olson, 

Från hemgård till ungdomsgård: En studie i den svenska hemgårdsrörelsens 
historia, Stockholm: RSFH:s förlag, 1982, s. 137ff.

49 Fredriksson 1998, s. 120ff. 
50 Benjamin 2015.
51 Fredriksson 1998, s. 142.
52 Johan Fornäs, ”Passager och möten”, Bjurström et al. 2000, s. 309.
53 Cissela Krok, Sem kommer till varuhuset, Helsingfors: Söderström, 1945, 

s. 24. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.
54 Bram Dijkstra, Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in the Fin-de-

Siècle Culture, New York: Oxford Univ. Press, 1986, s. 135ff. Dijkstra påpe-
kar vidare att många societetskvinnor själva valde att låta sig porträtteras 
framför spegeln för att framstå som självmedvetna och fatala, s. 141. Jfr. 
Fjelkestam 2004, 113f; Lydia Wistisen, ”Hon klädde av sig framför spe-
geln: Sigfrid Siwertz gestaltning av kvinnan i novellsamlingarna Margot 
och Cirkeln”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2011:1, s. 41–53. Matthew 
M. Roy, August Strindbergs Perversions: On the Science, Sin and Scandal of 
Homosexuality in August Strindberg’s Works [diss.], Michigan: UMI, 2001, 
s. 26f; Claudia Lindén, ”Är historien alltid redan queer? – Karen Blixens 
lek med gotiken”, Queera läsningar: Litteraturvetenskap möter queerteori, 
Katri Kivilaakso et al. (red.), Hägersten: Rosenlarv, 2012, s. 107f.

55 Kristin Hallberg, ”Änglaprinsessa och flickbyting: Några svenska 
flickskildringar”, Läs mig sluka mig! En bok om barnböcker, Kristin Hall-
berg (red.), Stockholm: Natur och kultur, 1998, s 136; Mia Franck, Frigjord 
oskuld: Heterosexuell mognadsimperativ i svensk ungdomsroman [diss.], Åbo: 
Åbo akademi, 1998, s. 70. Se även Carina Lidström som skriver om spegel-
motiv i Maria Gripes skuggserie i Sökande, spegling, metamorfos: Tre väg-
ar genom Maria Gripes skuggserie [diss.], Stockholm/Stehag: Symposion, 
1994, s. 66f. Liknande tankar finns i forskning kring kvinnors självfram-
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ställning. Se Fjelkestam 2004, s. 114; Francine Masiello, Between Civili-
zation and Barbarism: Women, Nation, and Literary Culture in Modern 
Argentina, Lincoln: Univ. of Nebraska Press, 1992, s. 151f. 

56 Lydia Wistisen, ”Urbana rum: En analys av Majkens vuxenblivande i 
Martha Sandwall-Bergströms trilogi om familjen Oskarsson”, Barnboken, 
2013:36.

57 För en utökad redogörelse se Wistisen 2013.
58 Husz 2004, s. 53; Åmossa 2004, s. 44ff; Fredriksson 1998, s. 154–162.
59 Broomé 1937, s. 63.
60 Krok själv arbetade som skribent på NKs personaltidning under ett par år.
61 Johan Söderberg, Röda läppar och shinglat hår: Konsumtionen av kosmeti-

ka i Sverige 1900–1960, Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, 
Stockholms Univ., 2001, s. 22. 

62 Silvén-Garnert 1991, s. 243f.
63 Här citerad ur Simone de Beauvoir, Det andra könet, övers. Inger Bjur-

ström och Anna Pyk, Stockholm: PAN/Norstedts, 1995, s. 162.
64 Wahlström 2011, s. 230; Erika Lunding, ”Om mode och modellyrket i 

flickserieböcker”, Biblis, 2016:75, s. 57.
65 Furuland et al. 1994, s. 30. 
66 Stoneley 2003, s. 1. 
67 Featherstone 1994, s. 106ff; 122–128.
68 Ronny Ambjörnsson, Mitt förnamn är Ronny, Stockholm: Bonnier, 1996, 

s. 6.
69 Lis Asklund och Torsten Wickbom, Brytningstid: En bok om ungdom och 

samlevnad, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1959, s. 66ff. 
70 Bjurström et al. 2000, s. 49.
71 Flickboken är för övrigt från Rabén & Sjögrens flick- och pojkbokserie 

med det signifikativa namnet ”Framtidsböckerna”, en serie böcker förlag-
da till olika yrkesmiljöer.

72 Bitte Elmquist, Christin går till reklamen, Stockholm: Rabén & Sjögren, 
1949, s. 65. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande tex-
ten.

73 Featherstone 1994, s. 107.
74 Söderberg 2001, s. 160.
75 Asklund och Wickbom 1959, s. 23. 
76 Golbæk 1955, s. 13.
77 Astrid Lindgren, Kati i Amerika, Stockholm: Bonnier, 1950, s. 30. Följande 

sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.
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78 Wahlström påpekar att Lindgrens Pippi Långstrump, Karin Michaëlis 
Bibbi och Ester Blenda Nordströms Ann-Mari alla klär ut sig till eller 
försöker klä upp sig till fina damer. Wahlström 2011, s. 238f. 

79 Andræ 2001, s. 154.
80 Warren Susman, Culture as History: The Transformation of American Socie-

ty in the Twentieth Century, 1973.
81 Söderberg 2001, s. 110.
82 Ibid., s. 111. Se exempel från polisrapporter i Swärd 1993, s. 187. 
83 Allan Svantesson, Ungdomens fiende nummer ett: Den offentliga moderna 

dansen, Stockholm: Svenska kyrkans diakoniststyrelses bokförlag, 1941, 
s. 11. 

84 Söderberg 2001, s. 114–129. 
85 Eva Berlin, Nu börjar livet, Lena, Stockholm: B. Wahlström, 1957, s. 10. 
86 Beverley Skeggs, Formations of Class and Gender: Becoming Respectable, 

London: Sage, 1997.
87 Kristin Järvstad, ”Majken Oskarsson, gift Stolt: Vägen till ung kvinna i 

Martha Sandwall-Bergströms 1950-talstrilogi”, Ehriander och Söderberg 
2015, s. 57–74. 

88 Sennett 1974, s. 161.
89 Silvén-Garnert 1991, s. 246. 
90 Martha Sandwall-Bergström, Allt händer hos Oskarssons, Stockholm: Bon-

nier, 1953, s. 66f. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande 
texten.

91 Sara Danius visar i en analys av Le Rouge et le Noir (1830) hur Stendhal 
använder sig av spegelmotivet för att visa på skillnaden mellan åtbörd och 
innebörd i sin skildring av det tidiga 1800-talets franska klassamhälle. 
Danius 2013, s. 125.

92 Gråbacke 2015, s. 56f.
93 Thorvall 1959, s. 88.
94 Alfvén-Eriksson 1986, s. 99.
95 Fredriksson 1998, s. 13.
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1 På 1950-talet var många bilar utrustade med ett handstyrt sökarljus som 
alltså föraren kunder slå på och rikta mot omgivningen.

2 Den samtida utredningen Raggarungdom (1962) konstaterar att kulturen 
varit föremål för ett stadigt växande intresse i litteratur, film och TV. Se 
Raggarungdom: Utredning angående de s.k. raggarproblemen i Stockholm 
/ verkställd av en av Stor-Stockholms planeringsnämnd tillsatt kommitté, 
Stockholm, 1962. Erling Bjurström, Ungdomskultur, stil och smak, Umeå: 
Boréa, 2005, s. 255ff. 

3 Se t.ex. Bjurström 1980, s. 52; Fornäs et al. 1994, s. 16; Bjurström 2005, 
s. 255ff.

4 Swärd 1993, s. 161. 
5 Sten Berglind, Raggare: Rebellerna som skakade Sverige, Stockholm: Bok-

förlaget Max Ström, 2005, s. 39.
6 ”spätta”, Svenska akademiens ordbok. 
7 Berglind 2005, s. 43; Lagergren 1999, s. 38–57.
8 Bjurström 1980, s. 54f.
9 Alf Spångberg, Raggare, Stockholm: Åhlén & Åkerlund, 1962, s. 5.
10 För en utförlig redogörelse för motivet i svensk film se Bengt Bengtsson, 

Ungdom i fara: Ungdomsproblem i svensk spelfilm 1942–62 [diss.], Stock-
holm, 1998. 

11 Asklund och Wickbom 1959, s. 84. När författarna ska ge exempel på ung-
domar som är bra på att lösa problem blir det i form av Britta som klipper 
till en klänning och Gösta som lagar sin motorcykel, s. 74.

12 Spångberg 1962, s. 15.
13 Harry Kullman, Den svarta fläcken, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1949, 

s. 148. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.
14 Hedén 1983, s. 71.
15 För en redogörelse om ändringarna se Hedén 1983, s. 82ff.
16 Edström 1984, s. 31. Jfr. Hedén 1983, s. 13; Alfvén-Ericsson 1986, s. 104. 
17 Edström 1984, s. 31. Jfr. Hedén 1983, s. 74; Alfvén-Eriksson 1986, s. 81.
18 Se baksidan av originalupplagan, Kullman 1949. 
19 Se Alfvén-Eriksson 1986, s. 81; 174; Lena Kåreland, Modernismen i barn-

kammaren: Barnlitteraturens 40-tal, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1999, 
s. 72ff.

20 Citerade från Gustav Jonsson, Spiken i pianot: Uppfostringsdebatt och soci-
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alvård 1930–1980, Stockholm: Tiden/Folksam, 1983, s. 131. För en utförlig 
beskrivning av medias rapportering från kravallerna se Birger Hedén, In-
divid, våld och klassamhälle: En studie i Harry Kullmans ungdomsböcker, 
1983, s. 67ff. 

21 Gustav Jonsson, ”Våra inre kravaller”, Vi, 1951:38.
22 Gustav Jonsson, Det sociala arvet, Stockholm: Tiden, 1969, s. 22. En om-

skriven svensk version av hans avhandling Delinquent Boys, their Parents 
and Grandparents (1967). För ett belysande exempel på tidens debatt se 
Hjalmar Mehr, ”Ungdomsbrottsligheten”, Svensk socialvårds tidning, 
1953:7, s. 174ff.

23 För en utökad redogörelse se Alvfén-Eriksson 1986, s. 88f. Eva Sweden-
mark, ”Nu kan Harry titta ut på gatan”, Vi, 1970:6, s. 38f.

24 Hedén påpekar detta utan att gå djupare in på tidigare problem med ung-
domskriminalitet och kravaller. Hedén 1983, s. 69.

25 Lund 1915, s. 8; 12.
26 Olson 1982, s. 134–145.
27 Cohen 1980. Här citerat från Frykmans redogörelse för Stanleys idéer, 

Frykman 1988, s. 113f.
28 Olson 1982, s. 134–145.
29 Det finns en liknande tematik i Sandwall-Bergströms skildring av det 

Oskarssonska hemmet, vilken jag redogör för i Wistisen 2013.
30 Åkerman 1941, s. 237ff. Citatet är hämtat från det avslutande kapitlets 

sammanfattning av undersökningens data, vilken är mer essäistisk till 
stilen än själva brödtexten.

31 Jonsson 1983, s. 139.
32 Fredriksson 1998, s. 13.
33 Ibid., s. 122.
34 Olson 1982, s. 137.
35 Sveriges historia 1920–1965, Yvonne Hirdman (red.), Stockholm: Norstedts, 

2012, s. 570ff.
36 Ester Blenda Nordström, En rackarunge (1919), 15 år (1921), Patron An-

ne-Mari (1931) och Anne-Mari förlovar sig (1933) samt tidigare i den jour-
nalistiska artikelserien ”På långfärd med motorcykel” (1914).

37 F.T. Marinetti, ”Futurismens grundläggning och manifest”, övers. Gun-
nar Qvarnström och Estrid Tenggren, Moderna manifest 1: Futurism och 
dadaism, Gunnar Qvarnström (red.), Stockholm: Almqvist & Wiksell, 
1973.
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38 Ricarda Vidal, Death and Desire in Car Crash Culture: A Century of Ro-
mantic Futurism, Oxford: Lang, 2013. 

39 Andræ 2001, s. 76; Kerstin Wenström, Barnen på Böljenäs, Stockholm: B. 
Wahlström, 1922, s. 97.

40 För en utökad redogörelse se Hedén, s. 68; Alfvén-Eriksson 1986, s. 87.
41 ”Stoppa billånen!”, Polistidningen: Organ för Svenska polisförbundet, 

1947:20, s. 613.
42 Henri Lefebvre, Everyday Life the Modern World, övers. Sacha Rabino-

vitch, London: Allen Lane, 1971, s 102f; Vidal 2013, s. 188.
43 Lefebvre 1971, s 102f; För vidare beskrivningar av bilens symbolvärde se 

Vidal 2013, s. 187; L.J.K. Setright, Drive on!: A Social History of the Motor 
Car, London: Granta, 2003, s. 184.

44 Torsten Malmberg, Räkna med revir: Om människans beteende vid uppdel-
ning av utrymmet, Stockholm, 1983, s. 108–110.

45 Tengström hittar dock inga skönlitterära skildringar av de tidiga chauf-
förernas körupplevelse utan det är först när den som äger bilen kör som 
resan skildras från det perspektivet. Tengström 2009, s. 36.

46 Ameel 2014, s. 218.
47 Ameel skriver: ”The noctural car drive in Finnish prose literature can 

be considered, like the walk along the Esplanade in earlier decades, as a 
highly programmed bourgeois ritual. Ameel 2014, s. 219.

48 Tes i Vidal 2013.
49 Sara Danius beskriver hur detsamma sker i en skildring av en bilfärd av 

Proust. Sara Danius, Prousts motor, Stockholm: Bonnier, 2000, s. 74f.
50 J.C. Ballard, Skändlighetsutställningen, övers. K.C. Johansson, Stockholm: 

Vertigo, 2007, s. 183.
51 Ballard 2007, s. 187. 
52 Plankning innebär att en person åker kollektivtrafik, eller tar sig in på ett 

evenemang, utan giltig biljett. 
53 ”planka”, Svenska akademiens ordbok.
54 Planka.nu, Trafikmaktordningen, Stockholm: Planka.nu, 2010. 
55 Alfvén-Eriksson 1986, s. 97f.
56 Se t.ex. Lagergren 1999, kap. 3 ”Skinnknutten och spättan”, s. 38–57; 

Swärd 1993, kap. 3 ”Raggarflickorna”, s. 152–197.
57 SFS 1963:261. Swärd 1993, s. 152. 
58 Aftonbladet 13 augusti 1949; Lars Lagergren, Svensk motorcykelkultur [diss.], 

Stockholm/Stehag: Symposion, 1999, s. 44. 
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59 För vidare läsning om denna se Lagergren 1999, s. 44. 
60 Spångberg 1962, s. 15f. 
61  Netterström-Jonsson 1951, s. 66. Följande sidhänvisningar ges inom paren-

tes i den löpande texten.
62 Birgitta Stenberg, Chans, Stockholm: Nordstedt, 1961, s. 25.
63 McRobbie 1980; Fornäs et al. 1984, s. 113. Tidigare studier brydde sig över-

huvudtaget inte om att undersöka unga kvinnors kulturer eller ens deras 
förhållande till maskulint kodade kulturer. 

64 Bjurström 1980, s. 52.
65 Theander 2006, s. 227.
66 Stenberg 1961, s. 57. Lisa Eurén-Berner, Susanne i Vällingby, Stockholm: B. 

Wahlström, 1955. Omslaget avbildar huvudpersonen Susanne och hennes 
äkta man på varsin moped. 

67 Westin 1994, s. 37.
68 Elin Wägner, Norrtullsligan, Stockholm: Bonnier, 1908, s. 90.
69 Rune Moberg, Se, 1949:23.
70 Jfr. Agnes von Krusenstjernas beskrivning av doktor Jacob Levins hante-

ring av ratten i Kvinnogatan (1930): ”Med smala händer manövrerade han 
sin bil lika lätt som han styrde en kvinnas lemmar, då hon förlöstes från 
sitt barn. Han var uppfylld av en stark tro på sig själv och sin framtid.” 
Krusenstjerna, Kvinnogatan, Stockholm: Bonnier, 1930, s. 8. 

71 För vidare läsning se Susannah Handley, Nylon: The Story of a Fashion 
Revolution, John Hopkins Univ. Press, 1999.

72 Maj Ulfskog, Ingen tror på Britt, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1947; Åsa 
Torgard, En sommar på Smedsgård, Stockholm: Lindqvist, 1947.

73 Netterström-Jonsson 1951. 
74 Vidal 2013, s. 188.
75 Anna Lisa Lundkvist, Du och jag, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1957, 

s. 16. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.
76 Svensson 1977, s. 32.
77 Gustav Lindwall, Pojkarna i Gamla stan, Stockholm: B. Wahlström, 1944, 

s. 37. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten. 
78 Cecilia Milow, ”Tal vid invigningsfesten i Kungsholmens ungdomsklubb 

den 25 febr. 1905”, 1905, s. 8. 
79 Cecilia Milow, Våra pojkar: Kungsholms ungdomsklubbs historia, Stock-

holm: Fylgias, 1927, s. 14. 
80 Olson 1982, s. 150–183. Se Frykman 1988, om moralpaniken kring dans-

banorna.
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81 Per Anders Fogelström, ”Ungdomen och samhället: Gänget och klubben”, 
Svensk skoltidning, 1952:2, s. 9ff.

82 För vidare läsning om Fogelström se Karl-Olof Andersson, Per Anders Fo-
gelström: Ett liv för litteraturen, freden och miljön: En biografi, Stockholm: 
Stockholmia, 2012.

83 Olson 1982, s. 166.
84 Swärd 1993, s. 164. 
85 Bey 1991.
86 Sonja Berg, Ulla griper in, Stockholm: B. Wahlström, 1958, s. 126. Följande 

sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten. 
87 För vidare läsning se t.ex. Bradley L. Garrett, Explore Everything: Place -

Hacking the City, London: Verso, 2013. 
88 Garrett 2013, s. 241.
89 Bjurström 2005, s. 255. 

noter kapitel 5

1 Kerstin Thorvall, ”Vart ska du gå?” ”Vet inte”, Stockholm: Bonnier, 1975, 
s. 70. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.

2 Bjurström 1980, s. 65; Urban Nilmander och Kenneth Ahlborn, Mods: 
Stockholm 1964–1967, Stockholm: Ordfront Galago, 1998, s. 15.

3 Bjurström 1980, s. 108f. Se även Svensk punk 1977–81: Varför tror du vi låter 
som vi låter, Benke Carlsson et al. (red.), Stockholm: Atlas, 2004.

4 Börje Isakson, ”Fixa nåt…” ”Vaddå?”, Stockholm: Bonniers, 1974, s. 94. 
Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten. 

5 Edström 1980, s. 175.
6 Richardson 1990, s. 115f.; 164.
7 Lundqvist 1994, s. 39.
8 Furuland et al. 1994, s. 284. 
9 Gunila Ambjörnsson, BLM, 1968, s. 803. 
10 Margareta Strömstedt, ”Bl.a.”, Dagens Nyheter, 30 november 1968. För 

vidare läsning om tidens barnlitteraturkritik se kap. ”Barnbokskritik i 
förvandling: Debatt om litteratur och ungdomsläsning 1966–1970”, i 
Lena Kjersén Edman, I ungdomsrevoltens tid: Svensk ungdomsbok och dess 
mottagande åren kring 1968 [diss.], Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1990, 
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s. 85–199; kap. ”En breddad kulturdebatt”, Lena Kåreland, Inga gåbortsfö-
remål: Lekfull litteratur och vidgad kulturdebatt i 1960- och 70-talens Sverige, 
Stockholm: Makadam, 2009, s. 17–51; 115ff.

11 Hedén 1984, s. 98.
12 Lundqvist 1994, s. 93.
13 Furuland, Ørvig, Svensson 1994, s. 288; Kåreland 2009, s. 33.
14 Lundqvist 1994, s. 41.
15 Aleksandar Flaker, Modelle der Jeans-Prosa: Zur litterarischen Opposition 

bei Plentzdorf im osteuropäischen Romankontext [diss.], Kronberg/Ts: 
Scriptor, 1975. s. 22. 

16 Flaker 1975, s. 24f. 
17 Jfr. Ibid.; Edström 1980, s. 167.
18 Westin, ”Tolv år men stor för sin ålder: Några anteckningar om Holden 

Caulfield”, Böcker ska blänka som solar: En bok till Vivi Edström, Westin 
(red.), Stockholm: Rabén & Sjögren, 1988, s. 197.

19 Edström 1984, s. 45. Se även Edström, ”The Jeans Code in Youth Litera-
ture”, Scandinavian Literature in a Transcultural Context: Papers from the 
15. IASS Conference: University of Washington August 12–18, 1984, Sven H. 
Rossell och Birgitta Steene (red.), Seattle Washington: Univ. of Washing-
ton, 1986; Westin 1988, s. 200; Flaker 1975.

20 För vidare läsning om rymningen som motiv se Edström 1984, s. 36–46.
21 Christiane F., Wir Kindern vom Bahnhof Zoo, Hamburg: Stern-Buch, 1978. 

Romanen skrevs av Kai Hermann och Horst Riech efter intervjuer med 
Christiane Vera Felscherinow. Den filmatiserades 1981.

22 Ulf Lundell, Jack, Stockholm: Wahlström och Widstrand, 1976. 
23 Höghusförorten började även användas som miljö i den svenska bilder-

boken. I början av 1970-talet publicerades till exempel den första Alfons 
Åbergboken, God natt, Alfons Åberg (1972), av Gunilla Bergström. Alfons-
böckerna utspelar sig i en samtida höghusmiljö. Så även barnböcker av 
Kerstin Thorvall och Siv Widerberg.

24 I linje med Caroline Merkels beskrivning av förortsmotiv i ungdomslittera-
turen. Merkel 2014, s. 137. Merkel behandlar i sin artikel (baserad på ett 
konferensbidrag) olika typer av förortskildringar, dvs. inte enbart höghus-
förorter och miljonprogramsliknande miljöer. 

25 Antje Wischmann, Verdichtete Stadtwahrnehmung: Untersuchungen zum 
literarischen und urbanistischen Diskurs in Skandinavien 1955–1995, Berlin: 
Berliner Wissenschafts-Vlg, 2003, s. 345. I linje med Morettis tanke om 
att geografin påverkar narrativet. Moretti 1998, s. 70.
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26 Piatti 2009, s. 166. Även i linje med Audrey Goodman, Translating 
Southwestern Landscapes: The Making of an Anglo Literary Region, Tuscan: 
Univ. of Arizona, 2002, s. 54.

27 Edmund Dahlström, Trivsel i söderort: Sociologisk undersökning i Häger-
stensåsen och Hökmossen 1949–1950, Stockholm: Esselte aktiebolag, 1951, 
s.  205ff. Matts Larsson beskriver Hökmossen i den retrospektiva ung-
domsboken Barnrikeprovet (1988). Se Toijer-Nilsson 1990, s. 124ff.

28 Lars Nilsson, Staden på vattnet, del 2: 1850–2002, Lars Nilsson (red.), Stock-
holm: Stockholmia, 2002 s. 249. För vidare läsning om ABC-staden och 
dess grundare arkitekten Sven Markelius se Eva Rudberg, Sven Markelius 
1889–1972, Stockholm: Arkitekturmuséet, 1989.

29 Nilsson 2002, s. 249.
30 Miljonprogram och media: Föreställningar om människor och förorter, Urban 

Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi (red.), Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet, 2002, s. 26. Se även Den kultiverade människan, 
Jonas Frykman och Orvar Löfgren (red.), Lund: Liber, 1979.

31 Citerat ur Karl-Olov Arnstberg och Lars Ekenborn, Tio år efteråt: Skär-
holmen – anteckningar och fotografier, Stockholm: Liber, 1979, s. 135.

32 Ericsson et al. 2002, s. 26. 
33 Lars Peterson, Snöret, Stockholm: Gidlunds, 1978, s. 7. Följande sidhän-

visningar ges inom parentes i den löpande texten.
34 Nilsson, 2002, s. 253.
35 I linje med Ristilammi tankar om synen på betongförorten i ”Betong-

förorten som tecken”, I stadens utkant: Perspektiv på förorter, Karl-Olov 
Arnst berg och Ingrid Ramberg (red.), Stockholm: Mångkulturellt cen-
trum, 1997, s. 75.

36 Lilja 1999, s. 35.
37 ”Man bara anpassar sig helt enkelt”: En forskningsrapport om människor i 

Skärholmen, Hans Gordon och Peter Molin (red.), Stockholm: Pan, 1972, 
s. 55; 59; 73; 74; 83.

38 För en utökad redogörelse om debatten se Lisbeth Söderqvist, Att gestalta 
välfärd: Från idé till byggd miljö, Stockholm: Formas, 2008, s. 271–278.

39 Dagens Nyheter, 19 september 1968.
40 Arnstberg och Ekenborn 1979, s. 149.
41 Söderqvist 2008, s. 277.
42 Edström 1980, s. 176.
43 Ibid., s. 148.
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44 För exempel på modsens klädstil se Nilmander 1998. Det fanns olika typer 
av mods. Deras kläder var många gånger avhängiga av social bakgrund, 
dvs. medelklassmods såg prydligare ut än de från arbetarfamiljer.

45 Anna Rudberg, Var inte rädd för Lena!, Stockholm: Författarförlaget, 
1979, s. 14.

46 Inger Brattström, Le lite grann, Stockholm: Svensk lärartidning, 1968, 
s. 107. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.

47 Lilja 1999, s. 10.
48 Brattström är författare till en stor mängd barn- och ungdomsböcker. 

Hennes mamma, Lisa Högelin, skrev flickböcker, många gånger med 
yrkes arbetande och självständiga unga kvinnor i huvudrollen.

49 Lilja 1999, s. 10.
50 En tanke som jag utvecklar i Wistisen 2013.
51 Svantesson 1941, 6f.
52 Martin Stadhammar, ”Rave-olution”, Slitz, 1992:1, s. 48. För fler exempel 

se Mikael Jägerbrand, Docklandsboken: Fakta och intervjuer om Sveriges 
största raveklubb, Stockholm: Virvelvind, 2006.

53 Nilmander och Ahlborn 1998, s. 20.
54 Lundell 1976, s. 314.
55 De Certeau för en liknande diskussion om tåg- och spårvagnen. Se de 

Certeau 1984, s. 111.
56 Arnstberg och Ekenborn 1979, s. 135.
57 Michelle Göransson, ”Stadens sexualiserade geografi”, Andra Stockholm: 

Liv, plats och identitet i storstaden, Bo Larsson och Birgitta Svensson (red.), 
Stockholm: Stockholmia, 2011, s. 155.

58 Noice, ”En kväll i T-banan”, Tonårsdrömmar, Digital Distribution Esto-
nia, 1979.

59 Nilmander och Ahlborn 1998, s. 30.
60 Amelie Byström-Näswall et al., Mellanöl – Ett ungdomsproblem, Stock-

holm: Stockholms universitet, 1970, s. 30.
61 Nilmander och Ahlborn 1998, s. 31. 
62 Eurén-Berner 1953, s. 39f. Följande sidhänvisningar ges inom parentes i 

den löpande texten.
63 Thacker 2003, s. 7f; Alter 2005, 127f; Borg 2011, s. 30; Ameel 2014, s. 57.
64 De Certeau 1984, s. 111.
65 Valet av tidpunkt är typiskt för barn- och ungdomslitterära äventyr efter-

som bristen på struktur öppnar för alternativa aktiviteter.
66 Ebba Grön 1979.
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67 Nilmander och Ahlborn 1998, s. 43ff.
68 Stig Malmberg, Klass II B, Stockholm: Geber, 1970, s. 68. Följande sid-

hänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.
69 För vidare läsning se: ”Telefonkiosker”, www.tekniskamuseet.se.
70 Wistisen 2015.
71 Se Helander 1998, s. 197.
72 För fler exempel se Bibliotekstjänsts genrelistor Rolf Lundqvist, Tala med 

barnen om – Alkohol, Lund: Bibliotekstjänst, 1980; Ann Davidson, Hänga, 
röka, kröka: Urval, Lund: Bibliotekstjänst, 1982. 

73 Då räknade man ut alkoholstyrkan med viktprocent istället för med vo-
lymprocent som i dag. Mellanölet hade en viktprocent på 3,6. För vida-
re läsning om mellanöl se Lennart Johansson: Staten, supen och systemet: 
Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855–2000, Stockholm: Symposion, 
2008, s. 451–465.

74 Gunnar Lindkvist och Lars Svedberg, Om mellanöl, Stockholm: Central-
förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 1973, s. 10.

75 Byström-Näswall et al. 1970, s. 2.
76 Ibid., s. 12.
77 Johansson 2008, s. 455.
78 Baudelaire 2000, s. 122.
79 Walter Benjamin, Pariser Passagen – Erste Notizen (1927–1929), Gesammelte 

Schriften bd 5, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991, s. 1009. 
80 Susanne Waldén, Berättad berusning: Kulturella föreställningar i berättelser 

om berusade personer, Uppsala universitet: Institutionen för kulturantro-
pologi och etnologi, 2010. Se kapitel ”Berättelser som upprätthåller ord-
ning”, s. 105–145; ”Berättelser som utmanar ordningen”, s. 145–181.

81  Johansson 2008, s. 395.
82 Byström-Näswall et al. 1970, s. 21.
83 Scenen är mycket lik öppningsscenen i Stanley Kubricks A Clockwork 

Orange (1971).
84 Nationalteatern, Barn av vår tid, Göteborg: Nacksving, 1978.
85 Ebba Grön, ”We’re Only in it for the Drugs”, We’re Only in it for the Drugs, 

Stockholm: Mistlur, 1979.
86 Byström-Näswall et al. 1970, s. 10f.
87 Sven Wernström, Mannen på gallret, Stockholm: Geber, 1969, s. 68. Föl-

jande sidhänvisningar ges inom parentes i den löpande texten.
88 Ulf Lundell, ”Stockholm City”, Vargmåne, Stockholm: EMI, 1975.
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43 Lilja 1999, s. 10.
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4. Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna (2003)
5. Per Bäckström, Aska, tomhet & eld (2003)
6. Mats Jacobsson, Dylan i 60-talet (2004)
7. Anna Smedberg Bondesson, Anna i världen (2004)
8. Anna Arnman, Hellraiser (2005) 
9. Magnus Öhrn, Talat glöms men skrivet göms (2005)
10. Olle Widhe, Främlingskap (2005)
11. Linda Fagerström, Randi Fisher – svensk modernism (2005)
12. Per Bäckström, Enhet i mångfalden (2005)
13. Mattias Fyhr, Död men drömmande (2006)
14. Johanna Lundström, Terrängbeskrivning (2006)
15. Jerry Määttä, Raketsommar (2006)
16. David Anthin, Evert Taubes scener (2007)
17. Åsa Warnqvist, Poesifloden (2007)
18. Ann-Sofie Lönngren, Att röra en värld (2007)
19. Johan Sahlin, Om kyrklundheten (2008)
20. Astrid Regnell, Att se stjärnor på ljusa dagen (2009)
21. Ann Lundvall, Till det omöjligas konst bekänner jag mig (2009)
22. Per Erik Ljung, Drömmar som förplikta (2009)
23. Axel Lindén, Förnimmelser (2009)
24. Anna Cullhed (red.), Poetens monopolium (2010)
25. Per Bäckström, Vårt brokigas ochellericke! (2010)
26. Paul Tenngart, Romantik i välfärdsstaten (2010)
27. Daniel Möller & Paul Tenngart (red.), Kasta dikt och fånga lyra (2010)
28. Tobias Dahlkvist, Förtvivlans filosofi (2010)
29. Katarina Bernhardsson, Litterära besvär (2010)
30. Stina Otterberg, Klädd i sitt språk (2010)
31. Roland Lysell (red.), Ibsens kvinnor (2011)
32. Anna Cullhed, Hör mänsklighetens röst (2011)
33. Daniel Möller, Fänad i helgade grifter (2011)



34.  Jennie Nell, Vivat vår monark! (2011)
35. Maria Wahlström, Jag är icke heller en (2012)
36. Karin Aspenberg, Strindbergs värld (2012)
37. Paul Tenngart, Den komplexe Baudelaire (2012)
38. Elisabeth Hemby, Historiemåleri och bilder av vardag (2013)
39. Tobias Dahlkvist, Eremiten i Paris (2013)
40. Jimmy Vulovic, Reform eller revolt (2013)
41. Anna Jungstrand, Det litterära med reportaget (2013)
42. Tilda Maria Forselius, God dag, min läsare! (2014)
43. Markus Huss, Motståndets akustik (2014)
44. Hossein Sheiban, Den sargade dygden (2014)
45. Ulla-Britta Lagerroth & Lisbeth Stenberg (red.), Selma Lagerlöfs Teatersonet-

ter (2014)
46. Olle Widhe, Dö din hund! (2015)
47. Maria Jönsson, Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvänd-

igheten att bevara sin värdighet (2015)
48. Mari Bacquin, Berättelsen om spegelbilden (2015)
49. B Hackman & M Wahlström (red.), Jag är den jag är (2015)
50. Robert Azar, Förnuftets auktoritet (2015)
51. Paul Tenngart, Livsvittnet Majken Johansson (2016)
52. Cecilia Annell, Från begär till artduglighet (2016)
53. Jimmy Vulovic, Propagandans berättarteknik (2016)
54. Axel Englund, Landskapsläsning (2016)
55. Peter K. Andersson, Vad Cilla Banck visste (2017)


