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Christina Blom 
 
 
Sammanfattning  
 
Ungdomsromanen Ullabella utkom 1922 och räknas som en av de första svenska 

flickböckerna. Den skildrar en ung flickas omvända klassresa i brytningstiden mellan det 

gamla samhället och moderniteten och den brukar karaktäriseras som en bildningsroman. 

Några karaktärer analyseras med utgångspunkt från härkomst, ålder, genus och klass ur ett 

intersektionellt perspektiv. Syftet är att se hur de olika kategorierna påverkar och omformar 

varandra. Aktuella frågeställningar är: 

Vilka faktorer är avgörande för karaktärernas framgång respektive misslyckande?  

Hur förhåller sig härkomst, ålder, genus och klass till varandra? 

Vilket budskap förmedlar berättelsen till sina läsare? 

I diskussionen föreslås att romanen förutom att vara en bildningsroman även kan betraktas 

som en tendensroman med syftet att plädera för allas rätt till utbildning och egen försörjning 

oavsett klass, kön eller härkomst. 

 

Nyckelord  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Marika Stiernstedts enda ungdomsroman Ullabella från 1922 blev en framgång hos både 

läsare och kritiker. Om bokens tillkomst skriver författaren i sitt förord:  

 
Föreliggande bok är tänkt som ett bidrag till den i vårt land endast rätt sparsamt företrädda 
litteraturgrenen ungdomsläsning – eller familjeläsning. Jag har med den gått till mötes en i mitt 
eget hem av de där uppväxande ofta uttryckt önskan. Men givetvis är mitt hopp att boken även av 
de äldre skall kunna läsas med nöje, och min tro är också, att detta torde utgöra själva tecknet på 
att en ungdomsbok fyller måttet som sådan.  Här har i varje fall gjorts ett försök, och det tillägnas 
i främsta rummet mina egna kära, LENA och RUTH.1  

 
Ullabella räknas som en av de första moderna s.k. flickböckerna och kan karaktäriseras som 

en bildningsroman. Den skildrar en ung flickas omvända klassresa mot bakgrund av de 

förändringar som skedde i brytningstiden mellan det förindustriella samhället och 

modernitetens genombrott i Sverige.  

 

1.2 Om författaren 

Marika Stiernstedt (1875-1954) föddes i en överklassfamilj. Fadern var svensk friherre och 

modern hade polsk-serbisk adlig härkomst.  Franska och svenska var samtalsspråk i hemmet. 

Ulf Wittrock förmedlar i sin biografi Marika Stiernstedt (1959) ingående information om 

hennes liv genom de böcker, brev, dagböcker och andra dokument inkl. hennes samlade 

författarskap, som Stiernstedt överlämnade till Uppsala Universitetsbibliotek med en 

uppmuntran till honom att skriva en biografi. 2 Stiernstedts författarliv har även tecknats av 

Margaretha Fahlgren i studien Spegling i en skärva – kring Marika Stiernstedts författarliv 

(1998) och även hon har använt sig att det brev- och dagboksmaterial som Marika Stiernstedt 

donerade till Uppsala Universitetsbibliotek. 3 Marika Stiernstedts mor Marie dog vid en yngre 

broders födelse när Marika bara var ett år gammal. Fadern gifte om sig med moderns yngre 

syster Pauline, men Marika uppges aldrig ha fått någon känslomässig relation till henne. I 

stället kom så småningom en moster Hedvige att bli en ställföreträdande modersgestalt. 

Denna moster Hedvige var bosatt i Frankrike och Marika bodde några år hos henne då hon 

gick i fransk klosterskola. Marikas tidiga skrivarambitioner betraktades av fadern med 

överseende som en förströelse i väntan på att hon skulle ingå äktenskap och träda in i den 

																																																								
1 Marika Stiernstedt, Ullabella, Stockholm 1927, s. 5 
2 Ulf Wittrock, Marika Stiernstedt, Stockholm 1959, s. 5 
3 Margaretha Fahlgren, Spegling i en skärva. Kring Marika Stiernstedts författarliv, Stockholm, 1998, s. 7 
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traditionella kvinnorollen. Marika vände sig dock emot familjens konservativa värderingar 

och började umgås i konstnärskretsar. Efter ett misslyckat och kortvarigt äktenskap med den 

likaledes adlige Carl Cederström sökte hon en själsfrände i den unge författaren Ludvig 

Nordström, som hon var gift med under åren 1908-1936. Paret ingick ett äktenskapligt 

samarbetsavtal, där Nordström förutsattes vara det litterära geniet, som skulle ges möjlighet 

att utvecklas. Marika Stiernstedts sympatier kom att ligga hos medelklassens självförsörjande 

kvinnor och den framväxande socialismen. Hennes engagemang för kvinnors lika rättigheter, 

inte minst sexuellt, kom till uttryck i hennes romaner.  Dock tog hon avstånd från feminismen, 

som hon ansåg mansfientlig. Stiernstedt hade en uttalad medkänsla för de svaga och utsatta i 

samhället. En av hennes mest uppskattade romaner Fröken Liwin (1925) tar upp ogifta 

mödrars problem. Ullabella är tillägnad Marika Stiernstedts biologiska dotter Lena från det 

första äktenskapet och Ludvig Nordströms utomäktenskapliga dotter Ruth, som båda bodde 

hos paret. Omsorgen om deras trygghet var enligt Margaretha Fahlgren en avgörande orsak 

till att äktenskapet formellt hölls samman så länge.  

     Marika Stiernstedt har hämtat inspiration till Ullabella från sitt eget liv.  Så skriver t.ex. 

Eva von Zweigbergk: ”Hon skapade den moderlösa Ulla Gabriella Winterros, som kunde ha 

varit hennes egen dotter, om hon själv hade dött ung och hennes första man, flygbaronen Carl 

Cederström, hade levat. Den fantasifulle, flyktige uppfinnaringenjören Winterros, en typisk 

teknisk poet, är i många stycken ett porträtt av denne.” 4 Det ligger även nära till hands att 

föreställa sig att Ullabella har drag av författaren själv – en liten flicka som växer upp utan sin 

mor i en brytningstid mellan gamla och nya värderingar. Att så också är fallet framgår och 

bekräftas av analysen. 

 
1.3 Syfte och frågeställningar 

Jag avser att analysera några karaktärer i Marika Stiernstedts ungdomsroman Ullabella ur 

perspektiven härkomst, klass och genus och i viss mån även ålder. Genom att anlägga ett 

intersektionellt perspektiv vill jag undersöka hur författaren låter dessa kategorier 

sammanflätas och få betydelse för de olika karaktärernas utveckling och möjligheter till 

framgång.  

Vilka faktorer är avgörande för karaktärernas framgång respektive misslyckande?  

Hur förhåller sig genus, klass, härkomst och ålder till varandra? 

Vilket budskap förmedlar berättelsen till sina läsare? 

 
																																																								
4 Eva von Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750-1950, Stockholm 1965, s. 446 
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1.4 Tidigare forskning 

En doktorsavhandling, som visar hur litteratur kan fungera som motståndsrörelse är Sofi 

Qvarnströms Motståndets berättelser: Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika 

Stiernstedt och första världskriget (2009). Den berör Stiernstedts roman En officershistoria 

och andra berättelser (1917) samt debattartiklar och reportage, där Stiernstedt tar ställning 

mot krigets grymheter under det första världskriget. Qvarnström beskriver den som ”ett slags 

tendenslitteratur eftersom det grundläggande budskapet – krigskritiken – är så otvetydig och 

uttalad”.5 

     Maria Österlunds avhandling Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska 

ungdomsroman (2005) utgår från ett queer- och maktperspektiv. Hon nämner Ullabella som 

en modern flicktyp, som gestaltar 1920-talets inriktning på yrkeskarriär och kamratäktenskap. 

Med referens till Ying Toijer Nilsson hävdar Österlund att Marika Stiernstedt var bland de 

första att använda begreppet ”kamratäktenskap”.6 Toijer Nilssons egen text lyder: 

 
Ordet ”kamrathustru” präglades av Dagmar Edqvist i hennes debutroman 1932. Men som 
begrepp fanns det, som Victor Svanberg visat, tidigare, (Svanberg 1972). Till de författare han 
räknar upp skulle man utöver Stiernstedt också kunna lägga Alcott.7 

 
Lydia Wistisen undersöker i sin avhandling Gångtunneln, urbana erfarenheter i svensk 

ungdomslitteratur 1890-2010 (2017) stadsmiljöns betydelse i ungdomslitteraturen. Ullabella 

omnämns här på flera ställen och i olika sammanhang. Hon skriver bl.a: ”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.” 8  

     I antologin Om flickor för flickor, i redaktion av Ying Toijer Nilsson och Boel Westin 

(1994) redovisas en omläsning av de s.k. flickböckerna under 1900-talet. Hos de patriarkalt 

präglade samtida litteraturkritikerna hade genren svårt att vinna respekt. Det tidiga 1900-talets 

främsta barnbokskritiker Gurli Linder citeras med sin negativt formulerade och nedsättande 

definition av flickboksbegreppet: ”Med ’flickböcker’ förstås väl i allmänhet icke sådana 

böcker som skulle vara lämpligare än andra att läsa för unga flickor, utan det slag av 

																																																								
5 Sofi Qvarnström, Motståndets berättelser. Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första 
världskriget (diss.) Uppsala Universitet, 2009, s. 273 
6 Maria Österlund, Förklädda flickor, (diss.) Åbo Akademis förlag, s. 102 
7 Ying Toijer Nilsson, ”En modern flicka, flickgestalten i ungdomslitteraturen – föregångare eller 
samhällsspegel?” i Paget et al. (red.) Kvinnor och skapande. En antologi om litteratur och konst tillägnad Karin 
Westman Berg, Författarförlaget, Stockholm 1983, s. 250 
8 Lydia Wistisen, Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010, (diss.) Stockholm 
2017, s. 72 
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nöjeslitteratur som pojkar icke under några förevändningar vilja taga befattning med.” 9 

Toijer Nilsson och Westin ser i flickböckerna realistiska texter som speglar sin tids villkor 

och möjligheter för flickor och unga kvinnor. Ullabella framhålls bl.a. för sin ironiska kritik 

av överklassens ambition att fostra unga flickor till en ”hemmets prydnad” och i stället 

framhålla vikten av utbildning och yrkesarbete. 

     Två C-uppsatser som behandlar Ullabella är Annie Nilssons ”Sjungom studentens lyckliga 

dag. En litteraturhistorisk studie av åtta äldre svenska flickböckers framställning av kvinnors 

rätt till vidarestudier” (2007) och Åsa Thollanders ”Om inte om vore. En jämförande studie 

av tre ungdomsromaner av Marika Stiernstedt, Inger Brattström och Katarina von Bredow” 

(2014). Den förstnämnda undersöker hur åtta äldre flickböcker, bland dem Ullabella, skildrar 

synen på kvinnors rätt till studier mot bakgrund av de juridiska förändringar av kvinnors 

rättigheter som kom på 1920-talet. Den senare vill se om och hur tre utvalda böcker från olika 

årtionden speglar samhällets förändrade syn på ungdomar. Ullabella får representera 1920-

talet. Den tematiska analysen omfattar områdena familj, vänner, kärlek och uppfostran. 

      Marika Stiernstedts liv och författarskap har, som tidigare nämnts, dokumenterats i flera 

biografier. Ulf Wittrock har i sitt omfattande verk Marika Stiernstedt (1959) fokuserat på att 

redogöra för Stiernstedts liv och äktenskap, medan Margaretha Fahlgren i studien Spegling i 

en skärva – kring Marika Stiernstedts författarliv (1998) främst försökt anlägga ett 

genusperspektiv på hennes författarskap. Lisbeth Larsson har undersökt samstämmigheten 

mellan Stiernstedts liv och äktenskap och gestaltningen av dessa i Sanning och konsekvens. 

Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström och de biografiska berättelserna (2001). Fahlgren 

skriver i inledningen till sin studie: ”Vad betyder det faktum att hon är kvinna för de val hon 

gör och för de erfarenheter som formar hennes författarliv?” 10 Hon beskriver hur Marika 

Stiernstedt utnyttjade sin erotiska attraktionsförmåga i förhållande till de unga manliga 

författare och förläggare som hon hade kontakt med. Med sin konservativa klassbakgrund var 

Stiernstedt ändå en modern yrkeskvinna, som i sina romaner tog upp samhällsaktuella frågor. 

Hon var ekonomiskt självförsörjande och kunde bekosta sitt leverne med sina 

författarinkomster. Även om Fahlgren säger sig främst lägga vikten vid genusperspektivet, så 

visar hon att klasstillhörigheten spelade roll. ”Marika Stiernstedts bakgrund gav henne en viss 

frihet: hon tilläts överskrida vissa etablerade normer därför att hon tillhörde en samhällsklass 

som delvis alltid formulerat sina egna regler.” 11  

																																																								
9 Ying Toijer Nilsson och Boel Westin, Om flickor för flickor, Stockholm 1994, s. 17 
10 Margaretha Fahlgren, Speglingar i en skärva. Kring Marika Stiernstedts författarliv, Stockholm 1998, s. 15 
11 Ibid., s. 300 
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2. Teori och metod 
 
Utgångspunkt för studien är queerteorin, som har sina rötter i poststrukturalismens tankar om 

att etablerade samhällsstrukturer styr individers villkor och att de genom sin normativitet även 

medverkar till att bibehålla majoritetssamhällets stabilitet och dominans, d.v.s. maktstruktur. 

Simone de Beauvoir skriver i inledningen till sin bok Det andra könet att kvinnan definieras i 

förhållande till mannen och inte han i förhållande till henne. För mannen är kvinnan främst en 

könsvarelse.  

Hon är den oväsentliga gentemot den väsentlige. Han är Subjektet, det Absoluta – hon är det 
Andra. Det Andras kategori är lika ursprunglig som själva medvetandet. I de mest primitiva 
samhällen, i de äldsta mytologierna finner man alltid en dualitet: jag själv och den Andre. Till 
en början uppträdde inte denna dualitet under könsuppdelningens tecken utan oberoende av 
varje empirisk begränsning. 12 

Beauvoir betraktar alteriteten som ett grundbegrepp för den mänskliga tanken. Hon skriver: 

”Inget kollektiv definierar någonsin sig själv som Ett utan att omedelbart ställa det Andra mitt 

emot.” 13 Citatet ”man föds inte till kvinna, man blir det” 14 härleds till Beauvoirs uppfattning 

att kvinnans medvetande om sig själv återspeglar en situation som beror på samhällets 

ekonomiska struktur och den grad av teknisk utveckling som uppnåtts. En av queerteorins 

förgrundsgestalter, Judith Butler, skriver att ”Beauvoir är tydlig med att man ’blir’ en kvinna, 

men alltid under det kulturella tvånget att bli det”. 15  Butler hänvisar även till Catharine 

MacKinnons formulering: ”Fixerad som ett personligt attribut tar sig ojämlikheten mellan 

könen form av genus; i rörelse som en relation mellan människor framträder den såsom 

sexualitet. Genus visar sig som den stelnade formen av den sexualiserade ojämlikheten mellan 

män och kvinnor.” 16 Att kvinnor identifieras med sitt kön och därigenom förvägras den frihet 

och självständighet som männen har, leder i Monique Wittigs tankesystem till att det bara 

finns ett genus – ”det feminina, då ’det maskulina’ inte är något genus. Ty det maskulina är 

inte det maskulina, utan det allmänna”.17 Hennes rekommendation blir då att dekonstruera 

könet så att kvinnor kan nå status som universella subjekt.  

     Jag använder begreppet genus synonymt med socialt kön eller könsroll i detta arbete. 

Både Beauvoir och Butler var medvetna om att genus inte kunde diskuteras utan att ta hänsyn 

till andra kategorier som t.ex. klass och etnicitet. Under 1990-talet uppstod begreppet 

																																																								
12 Simone de Beauvoir, Det andra könet, Stockholm 1974, s. 12 ff 
13 Ibid., s. 13 
14 Ibid., s. 162 
15	Judith	Butler,	Genustrubbel,	Göteborg	1999,	s.	58	
16	Ibid.,	s.	26	
17	Ibid.,	s.	72	
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intersektionalitet ur ett samspel mellan feministisk teori, postkolonial teori och Black 

Feminism. 18 Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt, ojämlikhet och 

diskriminering vävs in i uppfattningen av identitetskategorier som t.ex. genus, klass, etnicitet 

och ålder. Fokus ligger på skärningspunkterna (eng. intersection) mellan kategorierna. Nina 

Lykke ger en definition av begreppet:  

 
Begreppet intersektionalitet har använts inom feministisk teori för att analysera hur 
sociokulturella hierarkier och maktordningar interagerar och skapar inklusion/exklusion runt 
diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, 
ålder/generation, nationalitet, osv. 19   

 
Syftet med ett intersektionellt perspektiv, skriver hon, är att analysera hur kategorierna 

konstruerar varandra. Lykke vill revidera denna definition genom att ersätta ordet ”inter-

agera” med ”intra-agera” för att markera att icke-avgränsade fenomen transformerar varandra 

under samspelet. Vid interaktion sker ingen ömsesidig transformation. 

     Klass är, enlig den tyske sociologen, nationalekonomen, historikern och filosofen Karl 

Marx, ett uttryck för en ojämlikhet mellan grupper av människor vad gäller tillgång till 

produktionsmedlen i ett samhälle. Huvudskillnaden går mellan ägandet av produktionsmedel 

och ägandet av arbetskraft. 

 
When the rights and powers of people over productive resources are unequally distributed – 
when some people have greater rights/powers with respect to specific kinds of productive 
resources than do others – these relations can be described as class relations. The fundamental 
contrast in capitalist societies, for example, is between owners of means of production and 
owners of labor power, since “owning” is a description of rights and powers with respect to a 
resource deployed in production. 20 

 
I polemik mot Marx tankar utvecklade Max Weber, även han tysk sociolog, nationalekonom 

och filosof, klassbegreppet till att omfatta även tillgång till kapital i form av kunskap och 

färdigheter som kan erbjudas marknaden.  

 
Weber’s answer is that the market distributes life chances according to the resources that 
individuals bring to it, and he recognizes that these resources could vary in a number of ways. 
Aside from the distinction between property owners and nonowners, there is also variation 

																																																								
18 Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2-3, 
2005, s. 8 
19 Ibid. 
20 Erik Olin Wright, Approaches to Class Analysis, 2005, s. 10 
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according to particular skills and other assets. 21 

Karl Marx föddes 1818 och Max Weber 1864, det skiljer alltså knappt femtio år mellan dem 

och deras klassbegrepp speglar en utveckling av samhället mot ökad industrialisering och 

urbanisering och där tjänstesektorn får ett ökande inflytande. I denna studie gör jag den grova 

indelningen överklass-underklass och räknar då personer med samhällsviktig kompetens och 

funktion till överklassen.  

     Begreppet härkomst används ofta synonymt med etnicitet. I detta fall har jag valt att 

definiera härkomst geografiskt, d.v.s. om karaktären har sitt ursprung på landsbygden eller i 

staden. Om man inbegriper social härkomst, d.v.s. klasstillhörighet, blir begreppet i sig självt 

intersektionellt. I diskussionen undersöks hur både geografisk och social härkomst påverkar 

de beskrivna karaktärerna.  

     Ett intersektionellt perspektiv förefaller användbart i analysen av karaktärerna i Ullabella, 

som utspelar sig i en tid då urbaniseringen ledde till en skillnad mellan lantbor och stadsbor, 

nya yrken och samhällsklasser uppstod i spåren av industrialiseringen och kvinnans ställning 

och rättigheter stod inför stora förändringar.  

 

3. Analys 
3.1 Flickboken som genre 

Barnboken har sina rötter i upplysningstidens syn på barnet som en individ i utveckling och 

inte bara en vuxen i miniatyr. Barnet sågs som en ”tabula rasa” – ett oskrivet ark, som med 

hjälp av sinnesintryck, erfarenheter och en god uppfostran skulle formas till en duglig 

samhällsmedborgare. Jean-Jacques Rousseaus utvecklingsroman Émile är ett exempel på 

uppfostringslitteratur från denna tid. I äldre tider fanns såväl i Europa som i Orienten s.k. 

furstespeglar, som skulle bringa bildning och levnadsvett till unga blivande härskare.  

     Flickboken som genre uppstod i mitten av 1800-talet, när ungdomstiden förlängdes och 

unga borgarflickor behövde något passande att läsa i väntan på att ingå äktenskap. De unga 

flickorna skulle tränas att bli goda hustrur och mödrar. Westin hävdar i den tidigare nämnda 

antologin Om flickor för flickor att flickboken litterärt utvecklades ur det tidiga 1800-talets 

kvinnliga romankonst med företrädare som Jane Austen, systrarna Brontë och i Sverige 

Fredrika Bremer. Centrala motiv är utvecklingen från flicka till kvinna, problematiken kring 

kärlek och män samt äktenskap och familj. 
																																																								
21 Wright, s. 32 
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Flickboken är en litteratur som definierar sig genom sitt kön. Den är, med få undantag, skriven 
av kvinnor. Det är flickor och unga kvinnor som innehar huvudrollerna. Den skildrar hemmet, 
livet och världen ur ett specifikt kvinnligt perspektiv. Den är skriven och avsedd för flickor och 
unga kvinnor. Flickboken är med andra ord en text där könet, det gäller såväl författaren som 
protagonisten och läsaren, fungerar som en genrebestämmande kategori. 22 

 

Att flickboken bedömts ur ett patriarkalt perspektiv framgår av att, enligt Westin, den tyske 

pedagogen och litteraturforskaren Malte Dahrendorf i Das Mädchenbuch und seine Leserin 

(1970) definierar begreppet ”flickbok” som ”en bok med en flicka i huvudrollen”.23 Westins 

invändning, att ingen skulle komma på tanken att kalla en bok med en pojke i huvudrollen för 

en ”pojkbok” för tankarna till Monique Wittigs resonemang om att det bara finns ett genus – 

det kvinnliga – eftersom det manliga anses allmängiltigt. 

     Österlund skriver i sin avhandling Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets 

svenska ungdomsroman (2005) om flickboken: ”Flickboken och förklädnadsromanen 

uppvisar således en ambivalens och iscensätter flickors (för)handlingsutrymme och en kamp 

om självdefinition och makt”. 24 Detta synes i hög grad gälla för romanens Ullabella och är 

uppenbarligen aktuellt ännu på 1980-talet. 

     Flera doktorsavhandlingar har skrivits om flickboken som genre. Bland dessa kan nämnas 

Gunilla Domellöf, När den rätte kommer. En undersökning av svenska flickböcker från 1930-

talet, Umeå (1979), Marika Andræ Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. 

Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944, Stockholm (2001) och Birgitta Theander Älskad och 

förnekad. Flickboken i Sverige 1945-65. Lund (2006). Inte i någon av dessa avhandlingar 

berörs Marika Stiernstedt eller hennes roman Ullabella, varför de inte kommer att behandlas 

vidare i detta arbete. 

 

3.2 Ullabella - handling 

Den historiska bakgrunden till boken utgörs av den framväxande industrialiseringen och 

urbaniseringen i Sverige. Ulla Gabriella Winterros är vid berättelsens början tre år gammal 

och vi får följa henne genom uppväxten fram till förlovningen med Tore Nicolaus. Ullabella, 

som hon kallas, uppfostras efter moderns död av familjens gamla trotjänarinna Malin. Hennes 

far, ingenjör Walter Winterros, är båtkonstruktör och driver ett båtvarv på den ärvda gården 

Lindängen några mil utanför Stockholm. Han är ofta frånvarande, men trots detta, eller 

																																																								
22	Toijer Nilsson och Westin, s. 10	
23	Ibid., s.13	
24 Österlund, s. 87 



	 12	

kanske just på grund av detta, dyrkar Ullabella honom och gör allt för att vinna hans gillande 

genom att vara duktig och tapper. På gården finns drängen Emil, som ofta leker med 

Ullabella. Han berättar historier, deklamerar vers och sjunger visor för henne. Malin, som är 

noga med vad som ”passar sig” vill hellre att Ullabella ska leka med barnen i prästgården – 

Samuel och Blenda. Bland faderns gäster är det två som Ullabella lägger märke till som 

särskilt snälla – tant Marie och Röster. Tant Marie ordnar en plats åt Emil på makens 

advokatkontor och Emil lämnar Lindängen. Nu är det Samuel som blir Ullabellas lekkamrat. 

När Ullabella är nio år går fadern i konkurs och tvingas lämna ifrån sig gården. Ullabella får 

flytta med honom och Malin till en lägenhet i Stockholm. Fadern reser snart till Amerika för 

att söka sin lycka där och det är meningen att Ullabella och Malin ska komma efter så snart 

hans tillvaro har ordnat upp sig. De pengar han lämnar till deras försörjning räcker inte långt, 

men Malin är uppfinningsrik när det gäller att klara sig med små medel. Hon hyr ut rummen 

mot gatan och börjar sticka sockor och koka knäck för att dryga ut kassan. I det stora grå 

huset bor den glada och vänliga familjen Corin med dottern Ada, som snart blir Ullabellas 

vän. Fru Corin försörjer familjen genom att ”smörja” mot allehanda åkommor. I huset bor 

också den varmt religiösa och allvarsamma lärarinnan Nora, som även hon blir Ullabellas 

vän. På en promenad med Malin i staden får Ullabella av en slump en skymt av både faderns 

gamle vän Röster och barndomsvännen Emil. Vi får i ett avsnitt veta vad som hände Emil.  

     Han fick anställning som springpojke på häradshövding Nicolaus advokatkontor. 

Häradshövdingen är ingenjör Winterros gamle vän, finansiär och senare konkursförvaltare. 

Emil var observant och läraktig, han började i aftonskola och upptäckte vilka skatter som 

fanns på biblioteken. För att spara pengar flyttade han till ett litet mörkt och fuktigt rum, som 

han delade med tre andra. Sitt arbete skötte han till belåtenhet, men drömde om att utbilda sig 

vidare. Men så började han hosta… Efter en lång sjukhusvistelse blev han frisk från lungsoten 

och kunde komma tillbaka till arbetet. Han fick nya vänner och blev en uppskattad spelevink, 

nu som fullt acklimatiserad stadsbo. Han var nu säker på att han ville ägna sig åt skådespeleri 

och tackade nej till häradshövdingens erbjudande om befordran till kontorist för att i stället 

börja på teaterskola.  

     Tiden går och fru Corin föreslår att Ullabella och Ada ska gå i en bättre skola och ta 

studenten. Ada har nämligen beslutat att hon vill bli läkare. Ingenjör Winterros skickar litet 

pengar och skriver att naturligtvis ska lillan gå i de bästa skolor. I den nya skolan blir Ada allt 

mer medveten om att moderns sysselsättning ses som kvacksalveri. Så en dag inträffar 

katastrofen för båda flickorna. Ullabella får veta att hennes far omkommit på resan hem till 

Sverige och fru Corins verksamhet kritiseras i tidningen. Efter en sista sommar tillsammans 
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skiljs flickorna åt. Familjen Corin flyttar till Södermalm och Ullabella flyttar till sin farbrors 

änka, majorskan Winterros på Östermalm. Här inleds majorskans projekt att göra en dam och 

en ”hemmets prydnad” av Ullabella. I samband med en badortsvistelse träffar hon åter Emil, 

som nu är skådespelare i ett resande teatersällskap. Han uppvaktar Ullabella desperat och 

passionerat och blir så småningom orsak till att Ullabella drivs ut ur fasterns hus. Ullabella 

blir hemlös, men tas omhand av häradshövding Nicolaus och hans hustru Marie. vilkas son 

Tore hon senare förlovar sig med. Ullabella skaffar sig en teknisk utbildning och planerar att 

ta över Lindängens varv tillsammans med Tore och leva och arbeta tillsammans med honom i 

ett kamratäktenskap. 

 

3.3 Ullabella 

Som Maria Österlund påpekat är Ullabella en modern flicktyp. Hon uppfostras huvudsakligen 

av hushållerskan Malin och sporadiskt av sin ofta frånvarande far Walter Winterros. Malin 

har en traditionell syn på vad som passar sig för en ung flicka. Hon suckar över ”ingenjörns” 

försumlighet och tänker ofta på vad ”frun” skulle ha gjort och tänkt. Vid fruns grav söker 

både Malin och Ullabella stöd och här tecknas en intressant skillnad mellan Malins och 

faderns syn på barnuppfostran. Med barnets perspektiv kommer även en tredje aspekt in. 

 
Men Malin misstog sig mycket, när hon tänkte att Ullabella kom till graven för att skämmas för 
sina olydnader och dumheter. Jaja, frun, stod Malin och tänkte framför gravstenen, jag gör så 
gott jag kan, det vet jag, men när en inte får råda som en vill! Och jag säger också, fasligt lik sin 
pappa är hon, inte rädd för någonting och kvick i vändningarna som en fisk. Att frun skulle 
behöva gå bort, det var för sorgligt och galet. 
    – Ja tänk nu på sin snälla fina mamma, Ullabella, förmanade Malin. 
Och Ullabella tänkte. Men hon hade en helt, helt annan mamma i graven än den, som Malin 
försökte syfta på. Ullabellas mamma, hon bannade aldrig. Hon hade ett så vackert och rart 
ansikte – som på porträttet över Ullabellas säng hemma – och hon var aldrig ond, aldrig sur 
(som Malin ibland), aldrig arg (som Frida i köket), aldrig trött på Ullabella. Hos henne fick 
Ullabella sitta i knäet länge, länge. Hon hade inte bråttom (som pappa), hon tyckte tvärtom om 
att ha Ullabella riktiga långa stunder hos sig och kela med henne. Till henne kunde Ullabella 
komma med Emils dockor och båtar och allt, och hon hann se på alltihop och sade aldrig: Inte 
nu, lilla barn!.. Och om Ullabella varit olydig med flit och ordentligt stygg, så kunde hon 
komma till den mamman och få förlåtelse och riktigt önska att aldrig göra så mer. Men så tyckte 
inte heller mamma, att det var så fasligt att smita från pappa på varvet (pappa själv var ju aldrig 
ond för det!) och prata litet med Hoffman, eller gå i stallet med Emil, eller hjälpa Eklunds flicka 
en liten stund med hennes ladugård på statarbacken.25 

 

																																																								
25 Stiernstedt, s. 36 ff 
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Malin får stå för det traditionella idealet, där barn får synas men inte höras, de ska vara hela 

och rena och små flickor ska vara stillsamma och lydiga. Pojkar och flickor ses som 

väsensskilda och fostras in i ett könsrollsmönster. En modernare syn på barnuppfostran och 

pedagogik fick sitt genombrott i Sverige med Ellen Keys Barnets århundrade (1900), som 

grundades på nya kunskaper inom psykologin och Ullabellas far får representera detta nya 

ideal för barnuppfostran. Man tillerkänner nu barnet ett eget värde som individ och utgår från 

dess egna behov. Fostran ersätts av psykologi och pedagogik. Det lilla barnet Ullabella talar 

till den mamma som hon behöver bäst – en kärleksfull, tålmodig och förstående mamma. 

Ullabella föredrar att leka med pojkar, först har hon drängen Emil som kamrat och därefter 

Samuel i prästgården. Malin säger att hon är lik sin far, hon tycker om att klättra i träd och att 

tävla om vem som kan gunga högst.  

 
På kvällen trätte Malin: - Lillan ämnar visst bli lik en pojke. Det hade Ullabella ingenting emot, 
men Malin, hon visste ingenting rysligare än pojkar.26  

 
Berättaren tar tydligt parti för barns rättigheter att få vara sig själva utan att tvingas in i ett 

könsrollsmönster. Detta gäller även respekten för barns integritet. När tant Marie kommer på 

besök beskrivs hur hon respekterar Ullabella både kroppsligt och mentalt. 

  
Ullabella tyckte inte om damer, åtminstone inte om sådana som strax utan vidare kysste henne 
och petade i hennes hår och sade: ”Så söta lockar!” Och: ”Stackars lilla barn! Vem är hon lik? 
Är hon lik sin goda mor? Kom, min älskling, och tala om hur gammal du är. Får jag en liten 
puss?”  - Men damen denna gång såg bara vänligt på henne och tog fram en liten ask 
chokladcigarrer och stack den utan vidare i Ullabellas ena förklädesficka.27 

 
I skolan inne i staden blir Ullabellas bakgrund till en början ett handikapp. Hon är från landet 

och hon har lekt mest med pojkar. ”Flickorna talade om så många saker hon inte ens hade 

reda på, och när de märkte det, retades de med henne och kallade henne bondlollan.” 28 

Hennes tidigare erfarenheter gör henne underlägsen i kamraternas ögon och hon känner inte 

till den flickvärld hon nu hamnat i. Skillnader i könsroller och härkomst samverkar till hennes 

utanförskap. När hon senare möter Ada och Nora och de blir hennes vänner blir livet lättare, 

men gruppen förefaller för Ullabella, liksom för Marika Stiernstedt, mindre viktig än 

individerna.  

																																																								
26 Stiernstedt, s. 65 
27 Ibid., s. 50 
28 Ibid., s. 96 
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     När Ullabella efter faderns död får flytta till sin faster majorskan Winterros, konfronteras 

hon med vad som förväntas av en fin flicka. Vid ett tillfälle frågar hon Malin vad hon tycker 

om fastern och får ett undvikande svar. Malin säger sedan: ”Det är bäst lillan rättar sig efter 

majorskan i allt” 29. Malin har respekt för klassgränser och råder Ullabella att göra vad hon 

anser vara bäst och undertrycker vad hon kanske innerst inne känner. ”Det kommer jag aldrig 

att göra, svarade Ullabella.” 30 Svaret röjer en medvetenhet om människors olikheter och 

möjligheten att välja attityd i livet. Hon är på väg att utveckla sin egen identitet och moraliska 

kompass. Klasstillhörigheten ger henne en säkerhet och en relativ maktposition, som gör att 

hon vågar ifrågasätta fasterns åsikter. Detta kan jämföras med det ovan nämnda citatet av 

Fahlgren om Marika Stiernstedt själv: ” hon tillhörde en samhällsklass som delvis alltid 

formulerat sina egna regler”. 

     Ullabellas tankar är ofta hos barndomsvännen Emil. Av en tillfällighet råkar hon träffa på 

honom när hon tillsammans med fastern vistas på en badort. Emil uppträder med ett resande 

teatersällskap och lockar Ullabella till hemliga möten vid stranden. Detta skulle naturligtvis 

fastern inte tolerera, men Ullabella går med på att träffa honom trots att hon känner att det är 

fel. Det finns en erotisk laddning och en intensitet i hans uppvaktning som skrämmer henne. 

Det är inte sin barndoms Emil hon möter och själv är hon inte heller längre ett barn. 

 

Emil reste sig, han slog armarna omkring henne och hjälpte henne upp. Det kom helt oväntat; 
plötsligt var hans ansikte alldeles intill hennes, hon kände hans varma andedräkt mot tinningen. 
Mindre än ett ögonblick, en enda sekund, höll han henne tryckt intill sig – kanske inte mer än 
vilken som helst av dem gjort, som hon brukat dansa med varje afton; men det fanns något 
annat, helt annat i hans mening och tanke, det förstod hon med skräck.31 

 
Ullabellas medkänsla och kanske även en genusrelaterad och åldersmässig underordning 

hindrar henne från att avvisa honom och Emil utnyttjar detta på gränsen till moralisk 

utpressning genom att hänvisa till sin sjuklighet och sin utsatta position. Till skillnad från 

Malin överskrider Emil klassamhällets gränser och han gör det med hjälp av en patriarkal 

maktstruktur – mannen som tar för sig och kvinnan som ger efter. Här fungerar inte Ullabellas 

sociala säkerhet utan hon underordnar sig den normativa genusstrukturen. Det gör hon 

däremot inte när det gäller utbildning och framtida yrkesliv. 

 
Ty att i år och år framåt stanna hos fastern och leva av hennes godhet och fortfarande bara låta 
utbilda sig till världsdam, ända tills ett av fastern drömt och gillat parti dök upp, det hade hon 

																																																								
29 Stiernstedt, s 210 
30 Ibid., s. 210 
31 Ibid., s. 241 
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under en hel del eftertanke kommit fram till att hon rakt inte ville, och däri stödde henne Ada 
kraftigt. Det fanns ingenting de två talade så mycket om, och möjligen var det därför majorskan 
ansåg Adas inflytande skadligt.32 

    

När Ullabella, efter Emils besök i fasterns hus, körs på porten står hon ett ögonblick utan 

hem. Med Wistisens terminologi, hämtad från Michail Bachtin, skulle man kunna se detta 

som en tröskelkronotop. Hon lämnar det konventionella överklasshemmet som vill inskränka 

hennes frihet och forma henne efter en stereotyp mall, för att sedan komma till en betydligt 

mer fritänkande familj, där hon får påbörja en teknisk utbildning och ett liv efter egna 

förutsättningar. 

     Österlund refererar till Kristina Fjelkestams avhandling Ungkarlsflickor, kamrathustrur 

och manhaftiga lesbianer: modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige 

(2002): ”Fjelkestam urskiljer tre huvudtyper av mellankrigstida kvinnor: ungkarlskvinnor, 

kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. Att dessa har sina motsvarigheter i flickbokens 

typgalleri är klart.” 33 Att Ullabella representerar kamrathustrun i sitt framtida äktenskap med 

Tore Nicolaus är uppenbart. 

 

3.4 Ingenjör Winterros 

Ullabellas far är arvtagare till Lindängens gård. Som jordägare tillhör han den gamla 

överklassen. Han är dock inte intresserad av att bedriva jordbruk som sin far och sin farfar. I 

stället vill han ägna sin begåvning åt att konstruera båtar och han grundar Lindängens varv på 

gårdens ägor. Med sin yrkeskompetens skulle han även med Max Webers definition tillhöra 

en överklass. Han lever sin dröm och är uppfylld av sina idéer, men också av glatt umgänge 

med sina många vänner. Hans brist på ekonomiskt sinne gör att han så småningom kommer 

på obestånd och går i konkurs. ”Ingenjörn” älskar sin dotter, men han är ofta tanklös och 

försumlig och överlåter hennes fostran på Malin.  

 
Ingen bör tro, att Ulla Gabriellas far emellertid var likgiltig för eller hjärtlös mot sin flicka.  
Alla som kände ingenjör Winterros visste, att han var den bästa kamrat och muntraste vän. Han 
hade bara alltid så bråttom, och när han tänkte på den moderlösa lillan, tänkte han: En karl kan 
antagligen ändå inte ha någon hand med små barn. Det förträffliga gamla rivjärnet Malin sköter 
ju om henne, och hon har det säkert bra. Utmärkt. Och så flög han och for och märkte inte själv, 
när han ibland inte sett lillan på två, på tre dagar, och ibland ännu flera. 34 

 

																																																								
32 Stiernstedt, s. 246 ff 
33 Österlund, s. 102 
34 Stiernstedt, s. 18 
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I citatet ovan blir det tydligt hur klass och genus samspelar. Winterros tillhör överklassen och 

att ha tjänstefolk är för honom lika självklart som att ha luft att andas och mat på bordet. Till 

råga på allt avpersonifierar han Malin till ”det gamla rivjärnet” och hon blir därmed till ett 

bruksföremål bland andra. Han är fast i genusfällan, att en man inte har förmåga att ta hand 

om små barn, och nöjd med sakernas tillstånd konstaterar han med sitt patriarkala 

tolkningsföreträde ”Utmärkt”. Malin får ta hand om barnet och hemmet och Winterros ger sig 

raskt ut i det offentliga livet. Han glömmer Ullabellas födelsedag och Malin får påminna i det 

oändliga om att han måste skaffa kläder till lillan. Ändå framstår inte Winterros som en 

typiskt patriarkal man. Han är, som Eva von Zweigbergk uttryckte det, en ”teknisk poet” och 

en dandy som förefaller lita mer på sin känsla än på sitt förnuft. Han tycker om att visa upp 

sin lilla flicka i vackra klänningar, men visar också prov på en modern könsneutral syn på 

barnuppfostran. När han hittar Ullabella uppe i ett träd och hon vill bli nerlyft säger han: 

 
Nej, sade pappa, se, det gör jag då rakt inte! Nu vill jag se vad en sådan där liten flicka duger 
till. Pass på, här står pappa, stig nu upp och stå på grenen, du har en annan bredvid dig att hålla 
fast dig i, och så hoppar Ullabella ned i famn på pappa. Ett tu tre. 35 

 

Han tror på Ullabellas förmåga och uppmuntrar hennes mod och självkänsla och sedan 

berömmer han henne inför sina vänner på kvällen. Genom sina regelbundna vistelser i staden 

har han fått möjlighet att tillägna sig moderna värderingar vad gäller barnuppfostran och han 

är inte låst av vare sig sitt lantliga eller klassmässiga ursprung och deras traditioner. Ingenjör 

Winterros har genom sitt yrke internationella kontakter och när ekonomin kärvar allt mer och 

uppdragen sinar beslutar han sig för att flytta till Amerika. Från början har han tänkt att 

Ullabella och Malin ska följa med, men han ändrar sig efter att ha blivit avrådd av 

häradshövding Nicolaus. Ingenjör Winterros framstår som spontan och impulsdriven jämfört 

med häradshövdingens barska förmyndaraktighet. Det finns en dubbelhet i skildringen av 

Winterros. Å ena sidan är han öppen, spontan och framstegsvänlig, å andra sidan är han 

ansvarlös och slarvig. Hans geni är missförstått och när han slutligen har konstruerat en 

båtmotor som kan rendera intäkter dör han utan att ha fått skörda vinsten av sin uppfinning. 

Winterros är en modern man i en orolig tid. Hans solida överklassbakgrund ger honom en 

säkerhet, som kan vara förrädisk. Hans optimism leder honom att ta stora risker och han 

hamnar också i svårigheter.  

 

																																																								
35 Stiernstedt, s. 27 
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Ibland bar det sig, och då hade man härliga tider, sus och dus natt och dag, främmande och 
kalaser. Då köpte ingenjörn nya kostymer, skor, sidenhalsdukar, nya gevär, handklaver, 
spelverk. Då fick folket gå ifrån arbetet på fälten och anlägga tennisplan åt honom. Men ibland 
bar sig inte alls varvet, eller pengarna togo slut, och då levde han lika högt ändå, sade Malin.36 

 
Winterros står i opposition till det gamla samhället och äldre generationer. Detta märks inte 

minst i dispyten med häradshövdingen angående att ta med Ullabella till Amerika. 

 
Du har ett stort ansvar, Winterros, sade häradshövdingen. Jag tar det på mig, och det är min sak, 
svarade den andre barskt och han kände hur bitterheten strax steg upp inom honom och ville 
svälla över bräddarna igen vid alla slags försök att sätta sig till förmyndare över honom. 37 

 

Dispyten har karaktär av fadersuppror, men Winterros är också feg och undfallande inför 

häradshövdingen. Det visar sig senare att han har låtit häradshövding Nicolaus tro att 

Ullabella varit med honom i Amerika, trots att han lytt hans råd att låta henne stanna hemma. 

Hans upproriskhet kom att kosta dottern både en närvarande pappa och en ekonomiskt trygg 

uppväxt. 

 

3.5 Malin 

Malin är sinnebilden för den trofasta tjänstekvinnan. Hon kom till Lindängen med Ullabellas 

mor och hennes lojalitet med ”frun” sviktar aldrig. I den ingår att ta hand om Ullabella så gott 

hon bara kan. Framför fruns grav söker Malin stöd och hennes maktmedel mot ingenjör 

Winterros är att beklaga att frun inte längre finns och att påpeka för honom hur frun skulle ha 

velat ha det – en underdog-taktik, som kommer ur både kön och klass. Hennes värderingar är 

stabilt lantligt traditionella. Hon vet vad som ”passar sig”, men genomskådar falskhet och 

ytlighet, som t.ex. hos majorskan. Hela hennes liv handlar om att göra sin plikt mot frun och 

Ullabella. Hennes plats är i hemmet och hon tycker inte om de utländska ord, som ingenjörn 

strör omkring sig. Dessa impulser utifrån den stora världen hotar sannolikt hennes världsbild 

och hennes trygghet. 

 
Ja, för tusan! Ropade han. Jag vill ha flickan fin. Elegant. All right. Comprenez? Utländska ord 
igen. Då svarar Malin aldrig; de utländska orden har hon särskilt något emot.38 

 

De enda kontakter Malin har i det stora huset i staden är gamla fru Jonsson, som hjälper henne 

med praktiska råd och som även informerar henne om övriga grannar, och den snälle 
																																																								
36 Stiernstedt, s. 47 
37 Ibid., s. 93 
38 Ibid., s. 31 



	 19	

snickaren Lindman på nedre botten. Kontakten med fru Jonsson upphör dock eftersom Malin 

upplever att hon vill lägga sig i Malins affärer. Snickaren däremot är också litet av en 

enstöring och han fattar tycke för Malin.  

 
Sådan Malin var, sådan ansåg han att kvinnorna över lag borde vara. De behövde ej synas 
sköna, det var han inte själv, och lika litet som Malin var han själv längre ung. Men att hon gick 
så enslig, stel och otillgänglig i trapporna, med ett värdigt ansiktsuttryck och den största 
snygghet i kamning och klädsel, det tilltalade honom.39 

 

Förutom att vara en rekorderlig arbetare så är snickaren också en läsande och tänkande 

person. Han vägrar att låta fru Corin smörja sitt bensår. ”Han var så bildad, han gick på 

föreläsningar, och han sade att hon, Selma Corin, var en k v a c k s a l v e r s k a!” 40 När han 

upptäcker att Ullabella saknar en bokhylla erbjuder han sig att snickra en åt henne. Att Malins 

ovilja mot främmande ord kommer av osäkerhet framgår när hon i slutet av romanen besöker 

Ullabella hemma hos paret Nicolaus. Ullabella har fått det bra och själv har hon gift sig med 

snickaren Lindman och bor i närheten. Malin är nu trygg och hennes uppdrag är avslutat och 

det lämnar utrymme för personlig lycka och utveckling. 

 
Till och med för ingenjör Winterros, som hon förr så ofta varit bitter emot, hade hon numera 
bara lovord; så trevlig som han sett ut, och kvick var han, jämt kom det utländska ord in i hans 
språk, sade Malin.41 

 

3.6 Emil 

Emil är föräldralös och lever på nåder. Han räddades från en änglamakerska och togs om hand 

av familjen Winterros på Lindängen, där han fick arbeta som dräng på gården. Hans 

biologiska ursprung är höljt i dunkel och det ger ett mystiskt skimmer över hans person. Han 

är litet av en skönande och en gycklare i samma person. Han kan citera dikter och verser av 

alla de slag och han älskar att framträda och deklamera.  

 
          […] Uti lustans spår smygande han går  
(Emils röst efterhärmade smygandet), 
          vännens röst han efterapar,  
(kvittrande efterapade Emil vännens röst),  
          sig till ljusens ängel skapar, 
(här blev kvittret ännu ljuvligare), 
          tills dig snärjd han får  

																																																								
39 Stiernstedt, s. 152 
40 Ibid., s. 105 
41	Ibid.,	s.	292	
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(plötsligt mörk)  
          uti lustans s n å r. 
- Lustan, sade Emil, det är detsamma som djävulen, ackurat.42 

 
I Ullabella har han en hängiven publik, även om Malin inte uppskattar allt han lär henne. 

Malin är rädd att han ska ha dåligt inflytande på Ullabella, men i citatet ovan kan man även 

läsa in en erotisk ton som förebådar Emils senare förförelseförsök.  

     När Emil kommit till staden söker han sig till biblioteken och hans dröm är att bli 

skådespelare. Emil var ingen ”dumrian” 43, som ingenjör Winterros sade. Han uppfattar 

snabbt vad som gäller för att passa in i staden och hans skådespelartalang hjälper honom att 

iaktta människor och ändra sitt tal och sitt sätt för att smälta in i den nya miljön. Inte heller 

Emil är någon traditionell karlakarl, snarare en konstnärssjäl som, liksom ingenjör Winterros, 

vill leva sina drömmar. Hans fattiga bakgrund gör att han vill ha så små utgifter som möjligt 

och detta kommer att leda till hans olycka. Eländiga bostadsförhållanden och ett dåligt 

kosthåll leder till att han får lungsot och han dör så småningom av den. I relationen till 

Ullabella finns en desperation. Hon representerar tryggheten och godheten för honom och 

kanske är han omedveten eller gör sig omedveten om de starka klassgränser som finns i 

samhället. Han utövar makt över henne genom känslomässig utpressning. Erotiken är annars 

helt nedtonad i denna ungdomsroman. Det är bara i den tidigare nämnda episoden, där han 

slår armarna om Ullabella och håller henne intill sig, som man kan ana den syndfulle 

förföraren. 

 
 

Illustrationen av Nils von Dardel visar Emils omfamning av den förskräckt avvisande Ullabella i ett 
förföriskt månsken.44 

 

																																																								
42 Stiernstedt, s. 42 ff 
43 Ibid., s. 131 
44 Ibid., s.239 
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3.7 Samuel och Blenda 

Samuel och Blenda är barn på prästgården och anses av Malin som ett lämpligt umgänge för 

Ullabella. De har en gedigen överklassbakgrund, deras morfar är biskop i Uppsala. Samuel 

och Ullabella blir vänner efter några inledande ritualer. De räcker ut tungan åt varandra, 

berättar vilka svärord de kan och utbyter information om vattenloppor och skabrösa visor. 

Samuels syster Blenda däremot ger Ullabella ingenting för. Blenda får stå för ett kuvat 

flickideal. Hon vågar ingenting och hon är inställsam mot vuxna. Hennes kanal för att 

uttrycka missnöje och få uppmärksamhet blir att skvallra på de andra barnen. Man kan tycka 

att Stiernstedt skulle kunna problematisera hennes situation och visa litet förståelse, men i 

stället uttrycker hon bara avståndstagande.  ”Men från nu voro Ullabella och Samuel vänner. 

De lämnade föraktfullt skvallerbyttan bakom sig […]”. 45 Stiernstedt stred för kvinnors 

rättigheter, men hon hade ett komplicerat förhållande till feminismen. Hon tog sig personligen 

sexuella friheter och utnyttjade sin attraktionskraft för att ta sig fram bland männen, men 

underordnade sig samtidigt socialt sina äkta män. 46 Tänkbart är att hennes klassprivilegier 

och personliga intressen hindrade henne från att fullt ut solidarisera sig med andra kvinnor.  

     Samuel och Blenda skildras inte som individer, utan mer som schablonbilder av 

överklassens barn. När Ullabella i vuxen ålder råkar på Samuel och Blenda på en badort står 

de i centrum för det mondäna sällskapslivet. Samuel har utvecklats till en galant kavaljer, en 

konventionell överklassyngling och är blivande officer. Blenda har blivit en skönhet, men får 

återigen agera skvallerbytta, när hon råkar bli vittne till Ullabellas möte med Emil vid 

stranden. För majorskan är hon en modell för hur en ung flicka ska vara och hon överväger 

vid ett tillfälle att låta Ullabella tillbringa en sommar i prästfamiljen för att ”försöka bli lika 

kvinnlig som Blenda”. 47 Den stackars Blenda beskrivs återigen ironiskt av berättaren utan 

någon förståelse för den traditionella kvinnorollens kvävande effekt.  

 

3.8 Fru Corin och Ada 

Fru Corin är genuin stadsbo i åtminstone andra generationen. Hennes mor var en s.k. ”klok 

gumma” på Söder och fru Corin har lärt av henne och smörjer nu patienter mot allehanda 

sjukdomar på sin praktik i hemmet. Hennes kundkrets är stor och kommer från alla 

samhällsklasser. T.o.m. majorskan har en hemlig tro på hennes förmåga och det ryktas att hon 

haft kungligheter på besök. Fru Corin är en glad, välmenande och generös person, som vill 

																																																								
45 Stiernstedt, s. 54 
46 Fahlgren, s. 166 
47 Stiernstedt, s. 262 
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allas väl och älskar sin familj. Tillsammans med Corins får Ullabella ta del av stadens nöjen, 

som att gå på teatern. Ett annat nöje är att titta på ”kändisar”. ”Corins talade ofta om berömda 

personer, vilka alla andra människor kände till, sade de.” 48 På landet känner alla varandra, 

men i den anonyma staden finns det människor som man inte har en ömsesidig relation till, 

men som är kända i det offentliga rummet. Detta kan ses som ett fenomen som uppstod i den 

moderna storstaden och en variant av ”flanören och hans blick”. 49 Till den moderna staden 

hör också tidningarna och de blir upphov till fru Corins olycka. I ett reportage avslöjas att hon 

kan ha vållat ett barns död genom att med sina salvor fördröja kontakt med den vetenskapligt 

grundade sjukvården. Hon tar dock det hela med relativ ro. När hennes man oroar sig för hur 

Ada ska ta det hela säger hon: 

 
Ja, gubbe, sade frun, vad vill du göra åt det? Det blir nog bra på något vis. Ada är ju så 
förståndig. Inte bryr hon sig om detta. […] Men ändå satt en liten klump av ångest mitt i 
bröstet på fru Corin. Hon hade nog märkt att Ada på senaste par år aldrig mer talade om att 
lära sig moderns hemligheter. 50 

 

Den bohemiske och charmige herr Corin förlitar sig på sin hustru. Som misslyckad konstnär 

blir han försörjd av henne och det ger henne en högre status än hon annars skulle ha haft som 

kvinna. Utan all annan jämförelse kan man här se likheten med Marika Stiernstedts roll som 

försörjare av den geniförklarade Ludvig Nordström.  

 
Ludvig Nordström framstår i Marika Stiernstedts berättelse (Kring ett äktenskap, min anm.) 
redan vid den här tidpunkten som en charmerande men odisciplinerad och lynnig person, 
som lätt faller offer för sitt inre känslotumult och lever ut det utan hämningar.51 

 
Fru Corin befinner sig vid skärningspunkten mellan gammal vidskeplig tro och modernt 

vetenskapligt vetande. Hon väljer dock att tro på sin mors gamla kunskaper och fortsätta med 

sin verksamhet. Hon gör det inte minst för att dottern Ada ska få en utbildning och det blir 

hon som får ta det slutgiltiga steget från tradition till modernitet. Fru Corins karaktär framstår 

som en paradox med sin blandning av traditionell vidskepelse och modern självförsörjande 

kvinna. 

     Ada är modellen för den nya kvinnan, hon som står på egna ben och skapar en egen karriär 

och klarar sin egen försörjning.  

																																																								
48 Stiernstedt, s. 118 
49	Wistisen,	s.	74	
50 Stiernstedt, s. 176 
51 Lisbeth Larsson, Sanning & konsekvens. Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström och de biografiska 
berättelserna, Norstedts, Stockholm 2001, s. 32 
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Det skulle ej dröja länge förrän hon stod på egna ben. Hon skulle ägna sig åt läkarbanan, hon 
skulle bli läkare för små barn, skicklig, i första ledet! Gifta sig skulle hon aldrig. Bara leva 
ensam och förtjäna sitt uppehälle och för resten spara, spara, giva föräldrarna igen allt de i 
sin godhet kostat på henne och sedan sörja för deras ålderdom. Det var Adas planer.52 

 

Detta framhålls också av den unge kandidaten, som är hennes privatlärare en sommar. 
 

- Det är nutidens kvinna, sade han. - Gillar ni henne kanhända inte? frågade Ada. Jo, det 
gjorde han verkligen. Han tyckte inte alls om de gammaldags små gässen, sade han, som 
bara kunde säga: Hi, så livat! Eller: O, så bedårande. Inte alls. Han gillade Ada. Hon kunde 
vara ett föredöme för många självbelåtna pojkar, uttalade han sig till fru Corin.53 

 
Berättaren ger här återigen en ironisk släng åt det traditionella flickidealet. Med Fjelkestams 

terminologi motsvarar Ada ungkarlskvinnan. Ett intressant faktum är att en av Sveriges första 

kvinnliga läkare, Ada Nilsson (1872-1964), samtida med Marika Stiernstedt, var engagerad i 

kvinnosakskampen och en av grundarna av Fogelstadsgruppen.  

     Romanens Ada slits mellan sin kärlek och lojalitet till modern fru Corin, som genom sitt 

öppna sinnelag och sina inkomster från smörjandet har gjort det möjligt för Ada att kunna 

utbilda sig till läkare, och insikten att det modern håller på med är kvacksalveri. Tillsammans 

med Ullabella kan hon gråta och sörja, men också tala och planera. 

 
Numera kan en flicka bli allt, sade Ada. I Amerika finns det en flicka, som blivit präst. Det 
har stått i tidningen. Ada läste alltid tidningar. Hon ville veta allt. Å, hon ville inte låta lura 
sig i livet, Ada! Hon läste, hon frågade sig fram, hon lade ihop. Ingen visste hur kvick hon 
var att fatta allting, medan hon mestadels bara såg så bred och säker ut. Ada måste man 
beundra, det visste och kände Ullabella. Och när det gick Ada emot, så att hon grät och var 
utom sig, det var mera sällsynt men det hände, då gav Ullabella henne inom sig rätt till det. 
Ty hon ångrade sig alltid sedan och fattade då något stort beslut, om att bli professor, eller 
dylikt. 54 

 

3.9 Nora 

Om Noras härkomst får vi inte veta mycket. Hennes far och syster är strängt religiösa, 

”läsare” enligt fru Corin. Nora har konverterat till katolicismen och detta har lett till en 

brytning med fadern och systern, till Noras stora sorg. Samtalen med Nora i hennes rum blir 

en både vilsam och inspirerande tillflykt för Ullabella i hennes nya och omvälvande liv. Nora 

kom att bli ett fönster ut mot världen för Ullabella både reellt och symboliskt. Bristen på 
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pengar hade tvingat Malin att hyra ut de båda rummen mot gatan och Ullabella förlorade då 

möjligheten att titta ut över gatulivet.  

 
[…] och sedan Ullabella nu ej mer fick gå in i sin fars rum var det en stor ersättning att 
åtminstone få sitta i Noras och se ut genom fönstret, upp till himmeln över hustaken 
mittemot, eller ned på gatan och alla, som där kommo förbi. 55  

 
Wistisen skriver i sin avhandling om flickan vid fönstret som en tröskelkronotop. ”Fönstret 

kan gestaltas som en gräns mellan en feminin och privat respektive en maskulin och offentlig 

sfär.” 56 Med Nora får Ullabella inte bara möjlighet att titta ut på gatan, utan även kännedom 

om världen utanför hemmet och det lidande som finns i svältande och krigsdrabbade länder 

och bland religiöst och etniskt förföljda människor. Nora blir med sin kunskap och livsvisdom 

Ullabellas vägvisare och vuxna förebild. Hon beskrivs som mörk, vacker och med en stark 

integritet och empati för utsatta människor – kanske en idealiserad bild av Marika Stiernstedt 

själv? 

 

3.10 Majorskan Winterros 

Majorskan tar sig an uppdraget att göra Ullabella till ”en hemmets prydnad” och inleder deras 

relation med att kränka Ullabella genom att inte respektera hennes namn: ”Jag kallar dig 

Gabriella, min lilla pulla. Det var din olyckliga mors namn, Det bör du kallas vid.” 57 Denna 

aningslöst maktfullkomliga handling visar hennes bristande respekt för Ullabellas person. 

Hon lägger enbart vikt vid utseende och manér i ett egocentriskt projekt som avser att spegla 

hennes egen position i den värld som är hennes.  

 
Håret är bra. Vi skola se till att du lägger litet på hullet. Växa behöver du inte mer, då blir du 
som en stör, unga flickor skola inte vara för stora. […] Kan du komma in genom 
dörröppningen och niga? Gå ut i tamburen, min pulla, öppna dörren, kom in, låtsa att jag är 
här på visit och hälsa artigt. I femton år har du försummats, det är inte litet. Men det ska bli 
mig en glädje att göra en liten fulländad dam av dig – så småningom.58 

 

Karaktären är ett nidporträtt av en bördsstolt kvinna, som oreflekterat omfattar föreställningar 

om såväl klass som genus utifrån sitt eget perspektiv som överklasskvinna. Klassmedvetandet 

och dess maktuttryck finns också hos Ullabellas nya klasskamrater i flickskolan. 
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Kamraterna sågo på hennes nya kläder, inte i detalj som Malin, bara helt lätt, men de sågo 
ändå ögonblickligen att dessa kläder inte voro sämre än deras egna, snarare tvärtom, efter 
sista modet för unga flickor, och de mottogo bärarinnan väl.59 
 

På liknande sätt som ingenjör Winterros objektifierar Malin, gör majorskan detta med 

Ullabella. Hon är ett projekt som ska fullbordas. Personlighet och inre egenskaper är något 

som går henne förbi. Fastern tycker naturligtvis inte om Ada och vill att Ullabella ska bryta 

kontakten med henne. När Ullabella står upp för deras vänskap och inte vill göra det, visar 

fastern prov på ett försåtligt maktbeteende.  

 
Man ska aldrig bryta en vilja, sade hon till sig själv, man skall böja den, fint, småningom. 
Ada skulle tolereras. Inga förbud. Hon skulle tolereras, men skickligt undergrävas medelst 
andra vänner, nya intryck, angenämare förströelser. Naturligtvis fick hon ej komma på 
bjudningarna, endast för sig själv, då ingen annan fanns.60 

 
Det är säkert inte en tillfällighet att fastern/majorskan inte har något förnamn i berättelsen. 

Hon är sin klass och sitt genus mer än en person och en kännande människa. Detta blir än mer 

tydligt när Ullabella far illa av sitt dubbelspel med Emil och detta ger utslag i hennes 

utseende.  

 
Om nätterna sov hon illa. Hon bleknade, det talades om överansträngning, och hon fick 
järnpiller. Men hennes utseende gick avgjort tillbaka, och den hemmets prydnad fastern 
räknat på i henne, var ej mycket prydlig mer.61 

 
Majorskan skriver då till sin väninna: 
 

Fortsätter detta, skickar jag lika gärna bort flickan i pension. Hon är alls ej den solstråle jag 
drömde om. För att vara fullkomligt uppriktig, det gör mig mycket ont, men hon är mig ej 
längre så sympatisk som jag först fann henne. 62 

 
Denna gång är det majorskan som objektifierar Ullabella och betraktar henne som ett 

bruksföremål, som kan kastas bort när det inte längre är användbart. Detta gör hon också efter 

det att Emil har sökt upp Ullabella mitt i hennes examensfirande hemma i fasterns våning på 

Östermalm. Emil förstår till en början inte alls hur han har förbrutit sig. Att han bryter mot 

outtalade klassgränser har han tidigare visat att han inte förstår. Efter en ordentlig uppläxning 

blir han brutalt avspisad av majorskan, som även kör Ullabella på porten utan att vilja lyssna 
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61 Ibid., s. 257 
62 Ibid. 
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på vad hon har att säga. Majorskans projekt, att skapa ”en hemmets prydnad” av Ullabella 

hade misslyckats och måste avslutas.  

 
3.11 Tore 

Tore introduceras indirekt för första gången i samband med tant Maries besök på Lindängen.  
 

Hon talade också om att hon hade en ganska stor gosse, men ingen flicka, och hon hade 
mycket gärna velat ha en liten flicka. Det var den snällaste av alla tanter, som någonsin varit 
och hälsat på. 63 

 
Nästa gång ser Ullabella honom tillsammans med Röster på teatern. Även denna gång är han 

anonym och det är Röster som står i fokus. 

 
[…] och se där, hon kände igen honom, det var verkligen Röster, samma panna och 
uppstrukna hår, samma goda ansiktsuttryck hon mindes från midsommarnatten. Bredvid 
honom satt en gosse, ganska stor, kanske femton år, och Röster talade med honom, log och 
hörde på hans svar. 64 
 

När Ullabella efter att ha blivit utkörd från sin fasters hem flyttar till paret Nicolaus, är det i 

Tores rum hon får bo. Han utbildar sig utomlands och är hemma bara över sommaren. Vi får 

inte veta så mycket om Tore som person, han förblir ganska anonym och någon passionerad 

kärlekshistoria är det definitivt inte fråga om. Intrycket är att Ullabella så småningom förlovar 

sig med honom för att komma nära de två vuxna personer, som hon tycker mest om – hans 

mor tant Marie och hans morbror Röster. Dessa båda stod hennes föräldrar nära och det 

antyds att Röster kan ha varit förälskad i Ullabellas mor innan hon gifte sig med ingenjör 

Winterros.  

     Tore är en välutbildad, världsvan ung man med moderna värderingar. Han tycker om att 

åka motorcykel och detta intresse kommer han att dela med Ullabella. I denna roll liknar 

Ullabella den pojkaktiga flickan, la garçonne, eller ”den Nya Kvinnans vildare lillasyster”, 

som Fjelkestam kallar henne i sin avhandling 65 - en kvinnotyp som etablerades i 1920-

talslitteraturen, när genusordningen började ifrågasättas och ”pojkflickan” blev på modet. 

 
Men detta hände på den tid, då motorcyklar ännu voro ganska mycket en nyhet, ett 
utomordentligt och ovanligt nöje, i vilket Tore och Ullabella högeligen funno varandra. Tore 
skulle ut på hösten igen, det var bäst taga sommaren i akt. Tore var ingen kavaljer som 
Samuel blivit; men han var inte heller så blyg som han först förefallit; han var en bra kamrat. 
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Och när han slutligen återvände hem till Sverige för att efter studieåren stanna där och börja 
arbeta på egen framtid, skulle Ullabella få stå på egna ben genom att ta anställning hos 
honom, det lovade han henne, och det tyckte hon om. Det voro de också överens om. Hon 
var en bussig, prima flicka, sade han till modern. 66 
 

Skillnaden kunde inte vara större till den förbjudna erotiska lockelse, som Emil utövade på 

Ullabella. Emil har rollen som den syndfulle förföraren och Tore är, med den tidens mått, en 

jämlik partner i ett framtida kamratäktenskap.  

    
 

Det var mycket på tal att Tore förr eller senare skulle övertaga ledningen och då ämnade 
Ullabella stå honom bi i allt. Något lättjefullt liv önskade icke dessa unga människor, de 
voro tvärtom båda besjälade av den största lust att med tiden tillsammans göra gamla 
Lindängen, Walter Winterros’ anläggning och största intresse, till ett väldigt verk.67 

 
 
Tidens könsmaktsordning slår dock obönhörligt till när det börjar brännas. Ullabella berättar 

om sina drömmar och planer – att få fortsätta sin utbildning utomlands, och att en dag få en 

självständig ställning.  

 
Men när luftslotten började resa sig väl skyhöga i det Nicolaiska förmaket, föreföll det strax 
som om Tore inte tyckt särskilt om det – och detta ehuru han själv varit den, som fört 
Ullabellas arbete på tal. Och han kunde då bli rentav litet förargligt överlägsen. Han var ju 
den äldre, kunnig och berest, och inte bara lovande, utan framstående för sina år, det visste 
Ullabella, medan hon själv onekligen ännu blott var en obetydlig flicka med stora drömmar. 
Men det lät han henne också förstå. Han ansåg det tydligen bäst att hennes drömmerier 
stäcktes något; visst inte helt och hållet, så grym, så manligt självgod var inte Tore men ändå 
något. Ty borde inte en ung kvinna komma ihåg att hon en dag kanske, k a n s k e, fick 
andra, angelägnare, kärare plikter än till och med förvärvsarbetet och levnadsbanan? 68 
 
 

Jämställdheten ställs åt sidan om det kommer ett barn i familjen. Lika litet som ingenjör 

Winterros kunde tänka sig att ta hand om sitt barn, lika litet kan Tore Nicolaus tänka sig att 
																																																								
66 Stiernstedt, s. 283 
67 Ibid., s. 306 
68	Ibid.,	s.	297	
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göra det. Det fullt realiserade kamratäktenskapet med delat ansvar för försörjning och familj 

och möjlighet för båda parter att realisera sina önskningar och möjligheter kom att få vänta 

ytterligare minst hundra år.                                                                                                                

 

4. Diskussion och sammanfattning 
Sammanfattningsvis ställer jag några karaktärer emot varandra och diskuterar hur deras 

handlingar och framgångar resp. motgångar kan förklaras ur ett intersektionellt perspektiv. 

För att få en överblick har jag lagt in dem i en tabell där både geografisk och social härkomst 

framgår. 

 

Härkomst Överklass Underklass 

Landsbygd Ullabella 

Ingenjör Winterros 

Samuel och Blenda 

Malin 

Emil 

Stad Majorskan Winterros 

Nora  

Tore 

Fru Corin 

Ada 

 
Ingenjör Winterros och Malin är Ullabellas vårdnadshavare i barndomen. De kontrasterar mot 

varandra i de flesta avseenden. Båda har sin geografiska härkomst på landsbygden, men de 

tillhör olika sociala klasser och har olika genus. Winterros prioriterar sitt eget liv framför 

dotterns, medan Malin sätter Ullabellas väl framför sina egna behov. Detta illustreras av att 

Winterros lämnar Ullabella kvar i Sverige utan att låta någon av sina vänner få veta detta. Han 

sätter därmed både hennes ekonomiska och personliga trygghet på spel. Malin däremot 

skjuter upp sitt äktenskap med Lindman tills hon har avslutat sina plikter gentemot Ullabella, 

eller kanske egentligen mot ”frun”, som hon är obrottsligt lojal med. Malin är fast förankrad i 

sin klasstillhörighet och har en stark rättskänsla. Hon är trogen sina värderingar och låter sig 

inte lockas till förvillelser eller andra framtidsplaner än en portvaktsplats på Östermalm.  

     Som nämndes i analysen använder Malin ett indirekt sätt att utöva inflytande över ingenjör 

Winterros genom att hänvisa till vad ”frun” skulle ha gjort. Detta gör hon utifrån en 

underlägsenhetsposition både vad gäller klass och genus. Även majorskan Winterros 

använder denna indirekta metod, när hon vill avvisa Ada. Hon har en överklassposition, men 

känner förmodligen ett tillkortakommande gentemot den nya generationen utbildade kvinnor 
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som hon möter i Ullabella och Ada. De båda flickorna överskrider båda den traditionella 

genusgränsen och ger sig in i manligt dominerade yrken. För Adas del innebär det även att 

hon gör en klassresa. 

     Emil är liksom ingenjör Winterros en konstnärssjäl och båda har planer bortom det liv som 

erbjudits dem. De satsar på sina idéer och åsidosätter den materiella tryggheten. Trots att de 

tillhör helt olika samhällsklasser, har de slående likheter. Båda förkroppsligar ”dandyn” – den 

sorglöse vivören som har en extravagant klädstil och som vill leva ett njutningsfullt liv. 

Dandyn hör till moderniteten och det urbana livet, som de har ambitioner att tillhöra och båda 

stöter de också på svårigheter. I berättelsen går det riktigt illa för dem – de dör. Finns det en 

moralitet i det, kan man undra. De är båda män, moderna män, impulsdrivna män, litet 

kvinnliga män, som går utanför sina från början givna roller både vad gäller klass och i vissa 

avseenden genus. Som trygga och stabila män skildras i stället häradshövding Nicolaus och 

snickare Lindman. Går det bra för dem för att de är trogna sina traditionella värderingar och 

sin givna roll? Även majorskan Winterros har traditionella värderingar, men i berättelsen är 

hon snarast en karikatyr av en bördsstolt och inskränkt överklasskvinna. Likaså är porträttet 

av Blenda en satir över en förkrympt flickroll. Trots att överklassens kvinnoideal häcklas, 

framstår kvinnorna i romanen som starka och budskapet är att de ska ta sig över de 

traditionella genusgränserna och ta ansvar för sin egen och sina barns/döttrars utveckling. Det 

är däremot inte självklart att klassgränser får överskridas. Tydligast ser vi detta hos Emil. Han 

trotsar klassgränserna och därmed makten genom att inte nöja sig med sin position som dräng 

och genom att han uppvaktar Ullabella. Han avvisar även häradshövdingens erbjudande om 

ett avancemang till kontorist. Snickare Lindman och Malin är däremot trogna sin 

klasstillhörighet och belönas med lägenhet och portvaktstjänst på Östermalm. Eller är det 

kanske flit och redbarhet som belönas? Ada lyckas tack vare sitt hårda arbete och sina goda 

och hedervärda avsikter att överträda både klass- och genusgränserna. 

     Allmänt kan sägas att karaktärerna är platta, de är tematiska snarare än mimetiska med 

James Phelans terminologi. 69 Detta gäller inte minst protagonisten själv, Ullabella. Trots allt 

hon går igenom får vi inte veta något om hennes reaktioner, mer än att hon är tapper, snäll och 

tålmodig. Hon är berättelsens nav, men jag vill påstå att hennes egentliga funktion är att vara 

en projektionsyta eller en reflektor för det budskap som berättaren vill förmedla. Intressantast 

är porträtten av fru Corin och hennes dotter Ada. De personifierar konflikten mellan 

traditionell vidskeplighet och tron på den moderna vetenskapen. Båda är starka kvinnor med 

																																																								
69 James Phelan, ”Character in Fictional Narrative: The Case of John Marcher”, The Henry James Review, Vol. 
9, No. 2, 1988, s. 107 
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ambitionen att kunna försörja sig själva och att göra en insats för samhället. Det finns en 

värme och en kärlek hos dem som sträcker sig utanför familjens gränser. Hos både fru Corin 

och Ada kan man tidigt ana ett tvivel på att fru Corins verksamhet är fullt acceptabel. Det 

viskas och skvallras. Fru Corin väljer dock att tro på sina smörjelser ända tills hon märker att 

Ada tvivlar och fram till dess att skandalreportaget kommer i tidningen. Ada sörjer och plågas 

av konflikten mellan sin kärlek och lojalitet till modern och tron på den moderna vetenskapen. 

Hennes lösning blir att vilja bli den skickligaste barnläkaren någonsin och på så sätt gottgöra 

moderns och mormoderns vidskepligheter. Hon lever också med ett moraliskt dilemma, som 

hon är väl medveten om - att moderns verksamhet bekostar hennes studier.  

     Med Nora kommer en existentiell och andlig dimension in i romanen. Nora är lärarinna 

och precis som Ada väljer hon bort äktenskapet för att helt kunna ägna sig åt att göra gott för 

andra. I Noras fall handlar det om att vilja bli nunna och gå i kloster, medan Ada inte ser 

någon möjlighet att kombinera läkargärningen med ett familjeliv. Nora är katolik, precis som 

Marika Stiernstedt, och hennes djupaste vilja är att utan egen vinning få dra sig undan världen 

och hjälpa behövande människor. Om Samuel och Blenda representerar ytan, sällskapslivet 

och det materiella så får Nora stå för det inre, själslivet och andliga värden. Noras avskedsord 

till Ullabella är både en vägvisare att ha med sig ut i livet och en tröst för stunden, när livet 

känns svårt och orättvist. 

 
När du därför ber din bön om kvällen, sade Nora, så glöm aldrig att lägga till:  
T a c k  f ö r  a l l t   j a g   h a r. Dessa ord lade Ullabella på minnet mer än några andra.70 

 
 Både prästbarnen och Nora, de är för övrigt de enda karaktärerna med religiös anknytning, är 

huvudsakligen tematiska karaktärer som får stå för olika möjliga attityder till livet. 

    I analysen framgår att ingenjör Winterros och Tore liknar varandra i sin syn på traditionella 

könsroller. Även om de är moderna män och vill att kvinnor ska få tillgång till utbildning och 

arbete, så är könsrollsmönstret fast etablerat. Det är ju inte tal om att Tore i framtiden skulle 

ta anställning hos Ullabella, trots att hon har en teknisk utbildning och är arvtagare till varvet. 

Emancipationen hade inte nått så långt 1922, när Ullabella skrevs. Gifta kvinnor blev 

myndiga 1920, kvinnor fick allmän rösträtt 1921 och först 1923 kom behörighetslagen, som 

gav kvinnor tillträde till de flesta högre befattningar. Ying Toijer Nilsson skriver: 

 
Man får alltså akta sig för att anakronistiskt begära alltför stor självständighet från 1920-
talsflickan Ullabellas sida. Det är knappast realistiskt att vänta att Ullabella skall ta ledningen 

																																																								
70	Stiernstedt,	s.	113	
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vid Lindängen, det fäderneärvda båtvarvet. Det är nymodigt nog, att hon tänker stå vid sin mans 
sida, när han tar över. 71 
 

Det finns i romanen en närvarande berättarröst, som på ytan följer konventionens krav, men 

som i ett dubbelt tilltal också uppmanar till revolt mot rådande missförhållanden. Ett subtilt, 

beskt och litet komiskt exempel på detta finns i citatet ovan i avsnittet om Tore: ”[…] så 

grym, så manligt självgod var inte Tore […]”. 

     På samma sätt som Qvarnström kallar Stiernstedts roman En officershistoria för en 

tendensroman kan även Ullabella, förutom att vara en bildningsroman, räknas som en sådan. 

Med Qvarnströms formulering är budskapet otvetydigt och uttalat, nämligen att plädera för 

allas rätt till utbildning och egen försörjning, vare sig man är man eller kvinna, tillhör 

samhällets över- eller underklass eller kommer från landsbygden eller staden. I Simone de 

Beauvoirs anda försvarar Marika Stiernstedt med sin berättelse de Andras rättigheter och hon 

riktar sig med ett dubbelt tilltal till både barn och vuxna, något som hon själv uttryckte som en 

förhoppning i sitt förord. 

 
 
 
5. Källförteckning 
 
5.1 Primärlitteratur: 
 
Stiernstedt, Marika, Ullabella, ill. Nils von Dardel och Kurt Ljungstedt, Albert Bonniers 
förlag 15.e uppl., Stockholm: 1927 (1922). 
 
5.2 Sekundärlitteratur:  
 
Andræ, Marika, Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms 
ungdomsböcker 1914-1944, (diss.) Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 
B. Wahlströms, Stockholm 2001. 
 
de Beauvoir, Simone, Det andra könet, (övers. Inger Bjurström, första delen och Anna Pyk, 
andra delen, AWE/Gebers, Stockholm 1974 (1949). 
 
Butler, Judith, Genustrubbel – feminism och identitetens subversion, (övers. Suzanne 
Almqvist), Daidalos, Göteborg 1999 (1990). 
 
Domellöf, Gunilla, När den rätte kommer. En undersökning av svenska flickböcker från 1930-
talet, (diss.) Institutionen för Litteraturvetenskap, Umeå Universitet 1979. 
 

																																																								
71 Paget et al. (red.), s. 250 



	 32	

Fahlgren, Margaretha, Spegling i en skärva: kring Marika Stiernstedts författarliv, Carlsson, 
Stockholm 1998. 
 
Fjelkestam, Kristina, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. 
Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige, (diss.) Institutionen för 
litteraturvetenskap och idéhistoria, Brutus Öslings Bokförlag Symposion, Stockholm 2002 
 
Larsson, Lisbeth, Sanning och konsekvens. Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström och de 
biografiska berättelserna, Norstedts Förlag, Stockholm 2001.  
 
Nilsson, Annie, ”Sjungom studentens lyckliga dag, En litteraturhistorisk studie av åtta äldre 
svenska flickböckers framställning av kvinnors rätt till vidarestudier”, C-uppsats, Sektionen 
för Humaniora, Högskolan i Halmstad, Ht 2007. 
 
Paget, Birgitta et al. (red.) Kvinnor och skapande. En antologi om litteratur och konst 
tillägnad Karin Westman Berg, Författarförlaget, Stockholm 1983 
 
Phelan,	James,	”Character	in	Fictional	Narrative:	The	Case	of	John	Marcher”,	The	Henry	
James	Review,	Vol.	9,	No.	2,	1988 
 
Qvarnström, Sofi, Motståndets berättelser: Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika 
Stiernstedt och första världskriget, (diss.) Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala 
universitet, Gidlunds förlag, Hedemora 2009. 
 
Theander, Birgitta, Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945-65. (diss.) Makadam, 
Lund 2006. 
 
Thollander, Åsa, ”Om inte om vore. En jämförande studie av tre ungdomsromaner av Marika 
Stiernstedt, Inger Brattström och Katarina von Bredow”, C-uppsats, Litteraturvetenskap, 
Uppsala universitet Ht 2014. 
 
Toijer-Nilsson, Ying & Westin Boel (red.), Om flickor för flickor, Rabén & Sjögren, 
Stockholm 1994. 
 
Wistisen, Lydia, Gångtunneln, urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010, 
(diss.) Ellerströms, Stockholm 2017. 
 
Wittrock, Ulf, Marika Stiernstedt, Bonniers, Stockholm 1959. 
 
Wright, Erik Olin, Approaches to Class Analysis. Cambridge University Press, Cambridge 
2005.  

von Zweigbergk, Eva, Barnboken i Sverige 1750 – 1950, Rabén & Sjögren, Stockholm 1965. 
 
Österlund, Maria, Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska 
ungdomsroman, (diss.) Åbo Akademis förlag, Åbo 2005. 
 
                        


