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Inledning 

Texterna i denna bok är besläktade genom att de på olika sätt ansluter till 

forskningsprojekt jag är eller varit engagerad i, samtliga med mer eller mindre 

historiska perspektiv på kvinnliga journalister i svensk dagspress och deras 

texter.  

Ofta hampar det sig så att tanketrådar eller idéer som uppstår i pågående 

forskning resulterar i en presentation på en konferens, en artikel i en tidskrift 

eller ett kapitel i en bok, utan att för den skull vara huvudsaken i det egentliga 

projektet. De kunde kallas forskningens biprodukter om det ordet inte låtit som 

en fnysning; jag ser sådana texter i stället som tankar och idétrådar som med 

tiden visar sig bilda egna mönster. Just dessa trådar, texterna i denna bok, bildar 

en samling berättelser och studier av Kvinnosaken i pressen och kapitlen utgör 

analyser av och reflektioner kring vad kvinnorna skrivit och bidragit med i 

dagspressens historia liksom de handlar om hur kvinnor haft det på jobbet i 

dagspressen i början av förra seklet. Texterna har tidigare publicerats i tidskrifter 

eller antologier och har med tiden fått det gemensamt att de är ganska svåra att 

leta rätt på för den som är intresserad av förra seklets kvinnliga journalister i 

svensk dagspress.  

Frågor om kvinnosaken i dagspressen återkommer i alla kapitel, men 

eftersom frågorna har lite olika karaktär vill jag här presentera dem närmare. 

Skribenters namnbruk i tidningen har egentligen intresserat mig ända sedan 

jag som litteraturvetare arbetade med min doktorsavhandling där jag studerade 

kvinnors författarskap under det sena 1800-talet. Att kvinnor publicerade sina 

romaner under pseudonym var redan känt men jag kom att intressera mig för 

varför pseudonymerna blev sådana som de blev. Någon valde manligt namn för 

sin litterära verksamhet medan andra valde mer eller mindre originella 

namnkonstruktioner. När jag några år senare forskade om kvinnor som 
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journalister i dagspressen och fann att journalister, män som kvinnor, sällan eller 

aldrig signerade sina texter med sitt verkliga namn på tidningssidorna i början av 

1900-talet återvände tankarna till pseudonymbrukets traditioner och behovet av 

kunskap om vad skribenters namn egentligen betyder i den tryckta 

offentligheten.  

I fråga om journalister kan vi tala om ett pseudonymbruk på flera nivåer: 

dels förekommer ett slags namn på yrkesgruppen och dels har vi de signaturer 

skribenterna själva använde för olika typer av texter. Om jag börjar med 

kategorin yrkesbeteckningar så anknyter funderingarna i det första kapitlet i 

denna bok, ”Pennskaft och sob sisters”, till det forskningsprojekt jag var med 

om att formulera och arbeta med under 1990-talet - ”Pennskaft blir reporter”, 

som presenteras närmare i kapitlet. I det projektet hade vi valt ut några 

portalgestalter för olika perioder av det tidiga 1900-talets dagspressjournalistik 

för att söka kunskap om hur det gick till när kvinnorna kom in i journalistyrket 

liksom vad de bidrog med. Möjligen var det så att eftersom min studie låg 

kronologiskt först behövde jag tänka igenom betydelser av svenska uttryck som 

murvel och pennskaft i flera dimensioner. Som brukligt är visste vi ju redan när 

vi formulerade vårt projekt en hel del om vilka kvinnorna i dagspressen var. Vi 

kände däremot inte närmare till hur situationen såg ut internationellt när det 

gäller historiska uttryck eller smeknamn, för att inte säga öknamn på 

journalister. Muckrakers hade vi förstås hört talas om. Vi blev förvånade av att 

en modern term som att wallraffa i stället kunde ha namngivits efter vissa 

kvinnliga journalister redan kring sekelskiftet och det tidiga 1900-talet.  

Efter min studie menar jag att vi kan tala om beteckningar som syftar på 

antingen yrkesutövningen eller utövaren själv. Exempelvis syftar muckraker och 

sob sister på vad journalister gör när de utövar sitt yrke även om det ena 

uttrycket också bär en stark könskoppling, dvs. anspelar på utövaren. 

Gemensamt för båda är dessutom att de bär i sig ett nedlåtande omdöme om 
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utövarnas journalistiska gärning. Senare svenska uttryck som grävare ansluter 

dock till traditionen att namnge yrkesutövningen.  

De tidiga svenska uttrycken murvel och pennskaft anspelar på journalisten 

själv eller snarare journalister som grupp och åtminstone i fallet murvel brukar 

det betecknas som ett nedsättande uttryck i våra ordböcker. Journalisten hade en 

ganska komplicerad ställning i samhället och den som fyllde spalterna med 

osignerade notiser av varierande längd hade långtifrån alltid en respekterad 

position i offentligheten. Pennskaft är ett uttryck som brukar tillskrivas Elin 

Wägner, som med Pennskaftet år 1910 skrev den första romanen om kvinnors 

äventyr i journalistyrket. Eftersom den romanen bland annat också handlar om 

kvinnors tidiga kamp för rösträtten kan vi säkert tänka oss att uttrycket 

pennskaft ska väcka andra associationer än murvel. Kanske rentav göra det 

lockande för kvinnor att ägna sig åt yrket eller ville hon skilja ut kvinnorna som 

grupp från de redan existerande murvlarna? 

Om journalistyrket i det tidiga 2000-talet är populärt, så var situationen en 

annan för hundra år sedan: redan detta att formulera sig offentligt medförde för 

kvinnornas del åtskilliga komplikationer. Eftersom så få texter var signerade i 

dagspressen i början av förra seklet ska vi nog tänka oss att den nyhetsjagande 

skribenten, murveln, oavsett kön hade en låg eller tvetydig ställning, kanske 

också på tidningen. Redaktionens anställda reportrar använde sig ändå av 

signaturer i vissa fall och det är den kategorin pseudonymbruk jag studerar i det 

andra kapitlet: ”Nitouche, Yvette och andra signaturer.” Jag tänker mig att de 

kvinnliga journalisternas namnbruk ska uppfattas som ett tecken på att en 

förändring pågår. Om kvinnorna tidigare haft behov av att maskera sin 

verksamhet som skribenter i den vittra offentligheten så kunde dessa 

dagspressens kvinnor i stället utnyttja den traditionen för att signalera sina 

skiftande skribentuppdrag med olika namn. Kanske låg det rentav en viss glädje 

dold i det namn de tog sig. 
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Det som förvånade mig var att de valde signaturer som i sig anspelade på 

laddade kvinnoroller i offentligheten. Nitouche och Yvette med flera namn för 

tankarna till kvinnor som viftar med ben och färggranna kjolar i 

nattklubbsmiljöer - en värld som flertalet pennskaft knappast hade kunnat 

befinna sig i utan att orsaka skandal i sina familjer. Nu tror jag att de ville 

signalera att de visste med sig hur moderna de var redan i sitt yrkesval. I min 

studie av Lotten Ekmans signaturbruk fann jag att det namn hon valde för en 

text också kunde uppfattas som en genremarkering. Därmed framstår också de 

texter hon inte signerade alls i ett nytt ljus. Åtminstone när hon var en etablerad 

reporter på tidningen kan hon ha haft särskilda skäl att inte genom något av sina 

namn bli förknippad med en viss text. 

I denna bok skriver jag mest om de kvinnor som var anställda på 

tidningarna, dvs. om dem som dagligen gick till sina arbeten på en redaktion. En  

av de mest originella och företagsamma fria skribenterna vid förra sekelskiftet 

ägnar jag det tredje kapitlet: ”Ida Bäckmann, resenär och specialist på 

revolutioner.” Hon var länge verksam som lärare men levererade artiklar till 

flera tidningar i Stockholm i anslutning till sina långa resor utomlands. Frågorna 

som frestade mig här var flera. Hon formligen hyllades, åtminstone i de 

tidningar hon medverkade, för sina reportage när det begav sig. Hon visar prov 

på en oförvägenhet som förvånade mig, men hennes roll som resenär i 

dagspressen och utgivning av fyra reseböcker har fallit i glömska eller 

åtminstone har minnet av hennes framgångar i offentligheten kommit att 

överskuggas av hennes senare böcker om Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf. 

Jag ville studera hur Ida Bäckmann skrev från sina resor. En kvinnlig 

resenär var ovanlig i svensk dagspress vid hennes tid, även om hon hade 

föregångare som Fredrika Bremer så gick Bäckmanns resor andra vägar. För 

denna studie var jag tvungen att leta upp hennes texter i tidningar som Dagens 

Nyheter, Aftonbladet, Stockholms Dagblad och Idun och läsa dem i relation till 

de reseböcker hon publicerade 1906-1910. Utöver att söka besvara frågan om 
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varför hennes tidigare erkända kompetens kom att ersättas av närmast 

skandalisering har jag studerat hennes berättarglädje och hennes intervjukonst i 

de utrikes reportagen. 

Frågan om kvinnofriden var ständigt aktuell under hela 1900-talet och i 

denna bok berör jag frågan ur olika vinklar i några kapitel. Kvinnofriden 

handlade i början av seklet oftast om kvinnors möjligheter att röra sig utomhus i 

staden om kvällarna utan att antastas. Det är lätt att tänka sig att de ofta unga 

kvinnliga journalisterna genom sin vandring mellan olika uppdrag, redaktionen 

och hemåt sent på dygnet gav dem erfarenheter de kunde använda när det drog 

ihop sig till debatter i frågan. I det fjärde kapitlet ”Kvinnor som flanörer: 

promenader och gatlopp” studerar jag vad som händer när en av modernitetens 

gestalter - flanören - visar sig vara en kvinna. Allt från julskyltning till 

skridskoåkning kunde vara skäl till att hon i sin yrkesutövning skulle strosa runt 

i staden för att kåsera och inte minst skulle hon ju vandra till och från 

uppdragen, händelserna hon bevakade. Då och då uppstod debatter i tidningarna 

som diskuterade att kvinnor inte kunde röra sig fredade på stadens gator. 

Minnen av sådana gatlopp och reflektioner kring vad detta innebar för 

kvinnornas yrkesutövning visar sig också finnas insmugna i några journalisters 

memoarer. Särskilt kapitel fyra handlar om hur kvinnorna med sina kroppar i 

rörelse i stadsrummet och sin yrkesutövning i den tryckta offentligheten liksom 

förkroppsligar en störning av en traditionell ordning. 

Bidrog de kvinnliga journalisterna själva till kvinnokampen i någon 

mening? frågar jag i kapitel fem. Alla var visserligen inte rösträttsaktiva i 

traditionell mening, men i kraft av sitt yrke kom de ändå att bidra till 

kvinnokampen genom att de bevakade så många olika företeelser där kvinnor 

var aktiva. Genom mina studier av Lotten Ekmans journalistiska gärning fann 

jag exempelvis hur hon bevakade en tidig kvinnoprotest, en manifestation där 

runt 800 kvinnor deltog i mars år 1906 och hon skrev därifrån en osignerad 

artikel trots att hon då var etablerad som signaturen Nitouche i Svenska 
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Dagbladet. ”Kvinnokamp på nyhetsplats år 1906” är ett kapitel som behandlar 

hur kvinnliga journalister kunde göra tjänst som en mer eller mindre dold 

stödtrupp till kvinnorörelsen i tiden. Ett av skälen till att jag genomförde den 

studien var att jag menar att inte bara kvinnorörelsens egna tidskrifter berättar 

historien om kvinnokampen under 1900-talet. Genom de kvinnliga 

journalisternas bevakning i dagspressen av rösträttskampen, av de många 

mötena, protesterna, festligheterna och namninsamlingarna nådde 

kvinnorörelsens aktiviteter långt utanför de egna kretsarna. Väsentliga bidrag till 

kunskapen om kvinnokampens historia finns i den omedelbara rapportering av 

händelserna som dagspressjournalisterna bidragit med.  

De många kontakterna mellan de kvinnliga journalisterna och 

kvinnorörelsen på så skiftande arenor i samhället som rösträtten, hemslöjden, 

välgörenheten, kulturen, skolan och journalistiken, fungerade som en 

förstärkning av kvinnokampen. De olika aktörerna var mer eller mindre bekanta 

med varandra, inte sällan sedan ungdomen och kanske studietiden i Uppsala. De 

träffades tillräckligt ofta i tjänsten, så att säga, för att exempelvis 

rösträttsrörelsen skulle ha tillgång till tidningsspalterna när de behövde. Om inte 

för att skriva själva så för att de många olika evenemangen skulle bli omskrivna 

i tidningarna. I kapitel sex ”Osynliga förbindelser: om kvinnliga journalisters 

dolda insats i rösträttskampen” berättar jag om hur intrikata dessa kontakter och 

förbindelser kunde vara. Visst kan många ha varit insatta i relationerna mellan 

kvinnorörelsen och tidningens kvinnliga journalister men knappast var de kända 

för majoriteten av läsarna, särskilt som journalisternas verkliga namn inte 

förekom på sidorna. De kvinnliga journalister som behandlas i kapitlet utgjorde i 

själva verket en osynlig länk till den tryckta offentligheten när kvinnorörelsen 

som bäst behövde den. 

De tidiga kvinnorna i journalistyrket må ha bidragit till många förändringar 

till det bättre av kvinnors villkor i samhället genom sin diskreta barrikad-

tjänstgöring - men kampen för goda villkor i det egna yrket har länge varit 
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mindre effektiv. I det avslutande kapitel sju, ”Kvinnoämnen är inte inne längre”, 

har jag visat på några spår som denna kamp för rätten att utöva yrket har avsatt i 

tidningarna. De första kvinnorna i yrket fick utstå en och annan debatt i den 

egna tidningen i stil med: är det vettigt att ha kvinnor flamsande i spalterna? Och 

några decennier senare i det nya mediet radion: är det verkligen lämpligt att man 

ska behöva lyssna till kvinnor som pratar om så allvarliga saker som krig? 

Verkliga protester mot kvinnovillkoren i yrket finns rapporterade först mot slutet 

av 70-talet, men då kom de med besked.  

Kvinnogrupper på tidning efter tidning protesterade mot såväl kvinnolöner 

som innehållet i den egna tidningen. Andelen kvinnor på redaktionerna började 

en bit in på senare delen av seklet närma sig hälften. Om det var det större 

antalet kvinnor på redaktionerna eller förbindelserna med den då nyvaknade 

kvinnorörelsen som utgjorde den tändande gnistan vet jag inte, men det tycks 

vara möjligt att tala om ett slags repris av de osynliga förbindelserna mellan 

kvinnogrupperna från rösträttsrörelsen i början av seklet. Det verkligt nya i 70-

talets journalistiska kvinnokamp på redaktionerna handlade om att kvinnorna 

ville förändra nyhetsvärdering och journalistik. Ett drygt halvsekel efter kampen 

om att få arbeta i yrket kom kraven på förändring av traditionerna i utövningen 

av yrket.  

* 

Slutligen vill jag passa på att tacka redaktörerna för berörda tidskrifter och 

antologier för att jag på detta sätt får återanvända texter som bearbetats i 

varierande grad inför denna publicering. Särskilt kapitlet om resenären Ida 

Bäckmann har jag skrivit om från grunden och kompletterat med ny forskning. 

Jag vill också tacka Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning för 

stipendium som bidragit till att jag kunnat skriva det kapitlet.  

I efterordet redogörs närmare för texternas tidigare publiceringar. 

Stockholm i februari 2006  

Birgitta Ney 
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1 - Pennskaft och sob sisters 

 

Pennskaft och Sob sisters är begrepp som förekommer i samband med kvinnliga 

journalister i dagspressen runt det förra sekelskiftet, dvs. de kvinnor som Elin 

Wägner gav namn med sin roman Pennskaftet (1910). Pennskaften förekommer 

i svensk historia, men i nordamerikansk forskning återfinns ett par andra uttryck 

och jag ska här undersöka om de kan vara användbara också för studier av 

svenska kvinnliga journalister. Jag syftar på uttryck som ”sob sister journalism” 

och ”stunt journalism”. Det senare uttrycket syftar på det wallraffande långt före 

Wallraff själv som svenska Ester Blenda Nordström praktiserade i Piga bland 

pigor 1914 med internationella föregångare som Nellie Bly, som under 

förklädnad lät skriva in sig som psykiskt sjuk för att rapportera om eländig vård 

osv. redan 1887 i New York. 

 I samband med utformningen av forskningsprojektet ”Pennskaft blir 

reporter” bedrev vi vintern 1994/95 en omfattande genomgång av befintlig 

forskning och vi kunde suckande konstatera att kunskapen om kvinnliga 

journalister i dagspressen inte precis varit ett högprioriterat forskningsområde.1 

Det finns förstås böcker om tidiga kvinnliga journalister, en hel del i USA, och 

de är då ofta resultatet av akademiskt utbildade kvinnliga journalisters 

forskningsinsatser när de sent i sin yrkeskarriär eller efter pensionering från en 

tidning bestämt sig för att ta reda på mer om sina föregångare. De skribenterna 

har ibland, men inte alltid, varit knutna till universitetens journalistutbildningar 

när de utfört sina forskningar. Standard- eller åtminstone premiärverket i genren 

i USA tycks vara Ishbell Ross bok Ladies of the Press: The Story of Women in 

Journalism by an Insider: en bok från 1936! Margareta Bergers bok Pennskaft, 

kvinnliga journalister under 300 år (1977), som är unik i sitt slag på svenskt 
                                                 
1 Projektets fullständiga titel: Pennskaft blir reporter – Kvinnors texthistoria: ett bidrag till journalistikhistorien 
med Britt Hultén, Birgitta Ney, Kristina Lundgren och Margareta Stål som deltagare. Projektet finansierades 
delvis med medel från HSFR och av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning. 
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område, har mycket gemensamt med böcker som Nan Robertsons The Girls in 

the Balcony (1992) och Kay Mills A Place in the News (1990). Berger, 

Robertson och Mills är engagerade kvinnor med erfarenhet av journalistiken på 

dagstidningar och alla har de känt behovet att veta mer om sina föregångare. 

 Barbara Belfords Brilliant Bylines (1986) har det goda med sig att den 

innehåller såväl biografiska avsnitt som exempel på reportage av de kvinnliga 

journalister som ingår där. Great Women of the Press (1983) av Madelon 

Golden Schlipp och Sharon M Murphy innehåller också den korta biografier, de 

fungerar som introducerande artiklar om olika tidiga kvinnliga reportrar. Up 

from the Footnote: A History of Women Journalists av Marion Marzolf (1977) 

är, märkligt nog, en bok som påminner en hel del om Margareta Bergers som ju 

kom ut samma år. Marzolf ger i nio kapitel en beskrivning av kvinnors väg i 

journalistiken från tryckeriänkor till kvinnor i etermedier och 

journalistutbildning. 

 Det är lätt att förbise den här typen av forskning i tron att den är enbart 

deskriptiv och ändå inte särskilt omfattande. Dessa verk ger trots detta en hel del 

kunskap och ett slags säkerhet i övertygelsen om att kvinnorna må ha varit få i 

yrket, men de har inte varit utan betydelse för journalistikens utveckling. 

Nämnda titlar är också exempel på hur kvinnoforskningen i journalistikhistoria, 

i likhet med den tidiga kvinnoforskningen inom andra områden, letat fram 

glömda namn – i detta fall kvinnliga reportrar – för att visa att de alls har 

funnits.2 Mer eller mindre uttalat utgår sådan forskning från journalisten 

(mannen) som norm och visar prov på kvinnor som varit lika etablerade och lika 

hängivna yrket som männen. Mer sällan problematiseras journalistroll, 

arbetsvillkor eller genrer. Ett inte särskilt vågat antagande är att närmare 

forskning kommer att visa att kvinnor i presshistorien, liksom i exempelvis 

litteraturhistorien, både hör till och avviker från traditionerna sådana vi känner 

dem. 
                                                 
2 Se t ex Kirsten Drotners diskussion i ”Kön, modernitet og medier”, 1990. 
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Sob sisters och snyftjournalistik 

Uttrycket sob sisters som så tydligt associeras till kvinnor, tycks ha sin 

upprinnelse i pressens bevakning av rättegången mot Harry Kendall Thaw för 

mordet på arkitekten Stanford White måndagen den 26 juni 1906. 

Domstolsförhandlingarna började ett halvår senare, i januari 1907 i New York 

och eftersom alla inblandade var kändisar av rang: Thaw var en dekadent 

rikemansson, White en societetsarkitekt med utsvävande vanor och unga mrs 

Thaw var en vacker dansös med pikant förflutet, kom det att bli en rättegång i 

stil med mediernas bevakning av rättegången i Kalifornien mot O J Simpson 

under 1990-talet. Mordet och rättegången i början av seklet fyllde spalterna i 

åtskilliga nordamerikanska tidningar under lång tid. 

 Händelsen i sig har skildrats av Phyllis Leslie Abramson i boken Sob Sister 

Journalism (1990). Hon koncentrerar sin skildring till de fyra kvinnliga 

journalister som begåvades med epitetet sob sisters och till bevakningen av 

rättegången. Boken är ett slags biografi över de fyra journalisterna Winifred 

Black, Dorothy Dix3, Nixola Greeley-Smith och Ada Patterson och en ingående 

skildring av turerna i rättegången med en epilog som berättar vad som senare 

hände såväl journalister som herrskapet Thaw. Att uttrycket myntades i samband 

med rättegången framgår också i annan forskning, det intressanta här är inte att 

visa vem som skapade det eller när det ägde rum, utan vad uttrycket står för.4 

Vad har sob sister journalism kommit att betyda och är det användbart i nordisk 

forskning? Kan ett sådant begrepp bidra till en ökad förståelse av pennskaften? 

Jag kommer också att fundera lite över vad uttrycket skulle kunna betyda för 

kunskapen om våra dagars journalistik. 

                                                 
3 Dorothy Dix är pseudonym för Elizabeth Meriwether Gilmer. Jag använder pseudonymen Dix konsekvent här i 
likhet med Abramson i boken. Black skrev under pseudonymen Annie Laurie men kallas konsekvent vid sitt 
verkliga namn av Abramson. Greeley-Smith och Patterson skrev under sina verkliga namn. 
4 Se kapitel 2 i Marzolf, Introduction i Belford och s 26 i Mills. 
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 Uttrycket sob sisters skapades på rättegångens första dag och användes 

fram till andra världskriget, men den journalistik som uttrycket avser förekom 

tidigare.5 Åter till rättegången år 1907: när pressen bänkat sig på så bra platser 

som möjligt, kunde de konstatera att fyra journalister, som skrev för stora och 

kända tidningar hade tilldelats särskilt bra placering. Vid ett eget bord längst 

fram i salen satt nämligen Winifred Black, Dorothy Dix, Nixola Greely-Smith 

och Ada Patterson. Med tanke på att kvinnliga journalister så sent som 1970 

tvingades stå och trängas på en särskild balkong nära nog utom syn- och hörhåll 

under presskonferenser på pressklubben i Washington, var kvinnornas 

förmånliga placering vid en rättegång redan 1907 säkert anmärkningsvärd.6 Inte 

minst bland (manliga) kolleger längre bak i salen, kan man tänka. 

 Så här skriver Abramson om händelsen: 

Other journalists, either not as lucky or not as influential, were seated in 
another section of the courtroom known as the  ”royal pew”. Here sat Irwin 
Cobb, reporting for the New York Evening World. As soon as he began to 
read the copy produced by the four “chosen” press women, he dubbed them 
the “sob sisters”, a name to describe their sentimental reportage. (s 60f) 

 

Tråkigt nog redovisar Abramson aldrig någon analys av övriga journalisters 

bevakning av rättegången, exempelvis Cobbs texter. Var de fyra kvinnliga 

reportrarna mer sentimentala eller tårdrypande än andra journalister som skrev 

om den långa dramatiken i rättssalen? Barbara Belford skriver i förordet till 

Brilliant Bylines om just Cobbs reaktion: 

One could speculate that Irvin S Cobb of the World coined the much-
abused epithet ”sob sisters” in a fit of jealous pique over women copying 
his style [min kurs].7

 

                                                 
5 Begreppet myntades under rättegångens första dag och fanns i tryck dagen därpå, enligt Marzolf, s 37. 
6 Robertson, ss 99-113. I svensk journalistikhistoria finns få kända vittnesmål i stil med vad Robertson skildrar. 
Men internationellt finns det fler, t ex Anne Sebba, som i Battling for news (1994) berättar om hur reportrar ute 
på jobb kunde slita telefoner ur väggen för att förstöra för senare kolleger att ringa in sina jobb och att manliga 
reportrar kunde bänka sig under Nürnbergrättegången så att kvinnliga reportrar tvingades klättra över deras ben. 
7Abramson och Belford tycks inte vara överens om hur Cobb skriver sitt namn, inte heller hur den tidning han 
arbetade för ska skrivas – men den namnstriden lämnar jag därhän. 
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och ger ett par smakprov som visar att åtminstone Cobb och en man till var väl 

så avancerade sob sisters, vad stilen beträffar. Det finns inte heller något som 

tyder på att kvinnorna skulle ha varit i majoritet vid just denna bevakning, utom 

vid det pressens vip-bord där Dix m fl satt. Händelsen i juni 1906 innehöll ett 

antal ingredienser – rika män, som redan var kända för skandalomsusat leverne, 

den unga kvinnan i dramat var gift med mördaren och hade varit älskarinna åt 

mordoffret med mera liknande – som måste ha frestat skandalskrivarådran både 

här och där. Jag undrar om inte händelsen i sig kom att prägla journalistiken mer 

än vad just de fyra kvinnor som förkroppsligade begreppet sob sisters har gjort. 

 Belford diskuterar begreppet och den stil som avses, när hon i förordet till 

sin bok konstaterar att bästa betyg för en kvinna var (är?) att ”her work is just 

like a man´s”. En manlig journalists prestationer jämförs sällan med en kvinnas, 

åtminstone inte för att harangera honom. Då konstaterar hon också att det finns 

ändå exempel på män som skrivit med ett väl så blommande och överdådigt 

språk. Belford understryker, och jag håller med henne om det, att vad uttrycket 

sob sister i grunden ger namn åt är en stil, snarare än att det karakteriserar fyra 

skribenter och deras kvinnliga arvtagare. Hon menar också att stilen har sin 

förklaring exempelvis i att journalisterna i samband med de sensationella 

rättegångarna såg sig som en ny sorts reportrar, som ”interpreters of justice”: 

The sob sisters sought to find that ”secret” – not necessarily the ”truth” – 
which only a woman could extract from the combination of testimony, 
gesture, and appearance – a subtle transference of private insight from 
defendant or witness to reporter, which created an emotional bond with 
readers. [min kurs] (s 4) 

 

Belford tycks mena att kvinnorna skulle ha haft (eller uppfattat sig ha) ett 

särskilt uppdrag, de skulle bredda det journalistiska perspektivet, de skulle 

tillföra en kvinnlig blick på de händelser som bevakades. De skulle se med andra 

ögon. På samma sida i Brilliant Bylines skriver Belford också att de manliga 

reportrarna fick uppdraget att bevaka huvudnyheten, medan kvinnorna skulle 
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skriva ”feature sidebars”, dvs. finnas på plats för att bevaka det som hände 

runtomkring. I Bergers bok förekommer liknande situationer i Stockholms 

dagspress: Elin Brandell hade som ”Opolitiska frun” i Dagens Nyheter sin givna 

plats på läktaren i riksdagen och hon beundrades för sin ”eleganta stil, 

observationsförmåga och kvickhet”: 

Hon gav sig egentligen inte in på någon politisk kommentering utan hade 
sin styrka i de skickliga miljöåtergivningarna och i de snabba, kvicka och 
ofta rätt försåtliga personskisserna. Hon var mycket uppmärksammad och 
man kunde se hur herrarna nere i kammaren tittade längtansfullt upp mot 
henne eftersom ett omnämnande av Opolitiska frun var en utmärkelse, 
antingen hon levererade uppskattning eller kritik. Jag [Ivar Andersson] fick 
några gånger den äran, men minns bara ett tillfälle då hon ironiskt lät mig 
veta att jag var ´prydlig som kråsnålen i en halsduk´.8

 

Det är Ivar Andersson som citeras om sina minnen av tidiga pennskaft och han 

berättar dessutom att han tror att det var DN:s Einar Rosenborg som 

uppmuntrade Elin Brandell och gav henne råd i samband med 

riksdagskåserierna och att Rosenborg fanns på plats för de stora debatterna. Med 

andra ord underförstår Andersson att när det var fråga om viktiga politiska 

debatter var den etablerade manliga skribenten på plats. Elin Brandells kåserier 

må ha varit aldrig så skickliga, politisk bevakning i traditionell mening var det 

ändå inte fråga om, antyder han. Hennes texter var något annat. Ett inte helt 

okänt fenomen i våra dagar: en sportreporter skriver om vad som händer i form 

av väsentligheter som idrottsresultat under OS, medan en annan, gärna en på 

tidningen namnkunnig skribent, en av tidningens så kallade goda pennor, 

berättar kåserande om vad som händer på läktare osv. Eller som tidigt våren 

1995 när såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet hade allmänreportrar på 

plats under ”Stureplansrättegången” för att rapportera om vad som i övrigt 

tilldrog sig i rättssalen. Båda tidningarna skrev efter första rättegångsdagen om 

                                                 
8 Berger, s 175. 
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en ny innebörd i begreppet ”tjafs” i närmast kåserande stil – texterna placerades 

på nyhetssidor, dvs. i likhet med 1907 som ett slags ”feature sidebars”9. 

Åter till sob sisters 1907. Kay Mills hänvisar i A Place in the News till 

Ishbel Ross och hennes beskrivning av de fyra skribenternas uppdrag: 

The sob sisters function, as Ross defined it in Ladies of the Press ”was to 
watch for the tear-filled eye, the widow´s veil, the quivering lip, the lump 
in the throath, the trembling hand. They did it very well”.10

 

Mills och Ross betonar således att sob sisters hade som sitt särskilda uppdrag att 

bevaka annat än det rättsliga. Abramsons bok då igen, inleds med ett motto, ett 

citat som tillskrivs Dorothy Dix och som ger ännu en nyans åt begreppet, en ny 

dimension åt Cobbs sursöta kommentar där han satt längre bak i salen och läste 

bland annat just hennes reportage: 

It is only the women whose eyes have been washed clear with tears who 
get the broad vision that makes them little sisters to all the world. 

 

Associationerna i ett uttryck som sob sisters går till gråterskor och andra kvinnor 

förenade i gemensam sorg. Cobb anspelade på en uråldrig tradition där kvinnor 

av religiöst rituella skäl snyftat och gråtit i grupp. Mottot som inleder 

Abramsons bok tyder på att åtminstone Dix menade att det kunde ligga ett värde 

i att gråta när det fanns anledning till det, att tårarna så att säga förbättrade sikten 

efteråt. Det är knappast att övertolka citatet att läsa henne som att hon menar att 

den som tillåter sig att bli berörd och därmed riskerar att behöva gråta en skvätt 

också har större möjlighet att förstå vad som hänt. Hon kan rentav syfta på en 

katharsisliknande effekt hos såväl journalister som läsande publik.11

                                                 
9 För den som är obekant med den dåvarande terminologin bland värstingarna i Stockholm kan berättas att tjafs i 
betydelsen munhuggas heter muntjafs medan tjafs i stället betyder slagsmål. Det var helt enkelt så att tjafsandet i 
kön utanför krogen vid Stureplan övergick i skottlossning. ”Glitterfolket tål inget tjafs” är rubriken på Christina 
Kellbergs artikel i DN. 
10 Mills, s 26f. 
11 Jmf Belford, s 3. Hon anser att sob sisters utvecklade “a cathartic style that involved the reader in pity, fear 
and remorse. The news event did not count so much as the writer´s reaction to it. Invariably, headlines 
proclaimed: ‘Annie Laurie Tells’ or ‘Dorothy Dix Examines’. 
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 Eftersom Abramson inte har någon källa till nämnda citat av Dix vet vi inte 

om det skrivits före eller efter Cobb. Citatet vore onekligen mer värdefullt om vi 

kunde datera Dix kommentar, men trots spaningar har jag inte lyckats få fram en 

datering. Är det en replik till uttrycket sob sisters eller en allmän förklaring om 

att kvinnor, enligt Dix, skulle ha särskild talang för empati? Detta skriver jag väl 

medveten om att snyft- och sensationsskriverier långtifrån alltid känns som om 

det bakom sådana texter ligger verklig empati eller engagemang från 

journalistens sida. Men om vi leker med tanken att mottot är en kommentar till 

sob sisters som begrepp, så kunde det ju också vara ett uttryck för att Dix 

menade att journalister i sitt skrivande – i stilen – måste våga sig ut i marker 

som Christina Kellberg i våra dagar har beskrivit så här i boken Kvinna, reporter 

(1994): 

- Den bullriga, högljudda journalistiken skänker inte de vilopauser som 
skönlitteraturen kan ge. Tonläget gör att svåra, viktiga saker banaliseras. 
Hur ska man som journalist våga skriva om till exempel KÄRLEK och 
ENSAMHET utan att det blir platt? 
- Samtidigt är det banala det viktigaste i livet, det som journalister bör 
skriva om. 
- Jag vill beröra, uppröra och då får man ta risken att ibland bli banal. 
Numera vågar jag släppa fram mer av mig själv. Jag tror inte längre att det 
är samma sak som partiskhet. (s 293) 

 

De citerade raderna av Dix skulle kunna handla om journalistens kamp, inte bara 

med att kontrollera sina tårar och känslor om han eller hon blir berörd av 

händelsen som ska bli text i tidningen, utan också om en inre strid som gäller 

objektivitet och självcensur. I Kellbergs fall tror jag det handlar om att arvet 

efter sob sisters, förvaltat av kvinnor och/eller män, har medfört att delar av 

nyhetsjournalistiken alltmer liknar såpoperor. Människors uttryck för glädje, 

sorg, smärta och aldrig så berättigade vrede skildras som vore det fråga om 

inslag i en såpopera, en fiktion – dvs. på låtsas. Klichéer och sensationer har 

vulgariserat och förbrukat ord och känslor. Sanna uttryck har därmed 
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profanerats och banaliserats till den grad att vissa ord knappt går att använda 

längre. 

 I fallet med Thaw-rättegången var de skrivande journalisterna dessutom 

ensamma på plan. Dagspressen konkurrerade ännu inte med radio eller TV:s 

direktsända bevakning, men reportrar emellan förekom ändå konkurrens med 

representanter för de nya tidningarna (”the yellow press”), sob sisters och deras 

ögonvittnesskildringar. 

 Det svenska uttryck som ligger närmast sob sisters är antagligen 

snyftjournalistik, ett uttryck som däremot inte säger någonting om journalistens 

kön och det finns, enligt min mening, ingen anledning att könsbestämma 

snyftjournalistiken. Däremot kan det kanske vara idé att fundera mer över att 

just den typen av journalistik introducerades i en tid då kvinnliga reportrar blev 

vanligare på redaktionerna, även om de ännu var få. Möjligen också att detta 

ägde rum samtidigt som tidningarna började skriva om mer än elitens 

förehavanden.12 Det kan visa sig handla om en förändring i pressens 

nyhetsvärdering, utan att jag för den skull vill påstå att vad just 

snyftjournalistiken tillfört skulle vara av oundgängligt medborgerligt intresse. 

Det kan ändå tolkas som att de kvinnliga reportrarna fick skriva med en annan 

och ny vinkel, de tillförde en annan blick på de händelser tidningen bevakade. 

Mer om det senare. 

 Svenska tidningarnas bevakning av liknande spektakulära händelser 

kommenteras inte särskilt utförligt av Margareta Berger, hennes ambition är 

främst att synliggöra kvinnliga journalister, inte att studera hur och om vad de 

skrev. I samband med utrikesredaktionernas bevakning av (läs: flitiga saxande 

ur) utländska tidningar skriver Berger om att det blev ett ”typiskt flickgöra” att 

översätta valda delar och skriva om till notiser. Här var det inte enbart fråga om 

politiska nyheter utan också ”pikanta skandaler, upprörande dramer, mord och 

brott. /…/ Den sortens journalistik blev efter hand hjärtligt avskydd av flickorna. 
                                                 
12 Se t ex Furhoff, s 39. 
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Journalisten Else Kleen lanserade då ’Mord och hor i utlandet’ som en syrlig 

benämning på tillverkningen” (s 45). ”Ett anständigt mordreferat kunde fylla en 

sida” (s 41) citerar Berger en reporters beskrivning av arbetet på en lokaltidning 

om att ”tidningsreferaten fick svälla och brottmålssensationer var godbitar”. 

Berger menar att det påståendet lika gärna kunde gälla arbetet på huvudstadens 

redaktioner. 

 

Stunt-girls och rollreportage 

Med Winifred Black, en av de fyra vid vip-bordet, hamnar vi också hos ”stunt-

girls”. Historiskt befinner vi oss egentligen före sob sisters, Black skrev under 

pseudonymen Annie Laurie redan 1889. Det är fråga om en period där 

exempelvis Marion Marzolf menar att vad ”yellow journals” gjorde utöver att 

lita på sensationer och skandaler var att de utnyttjade kvinnliga reportrar och 

kvinnovinkeln i sitt material: 

There was a growing market in the populous big cities for the colorful, 
emotional writing of the ”yellow press”. Women often had a knack for such 
writing. (Marzolf, s 33) 

 

Marzolf anser rentav att de nya tidningarna vände sig till kvinnliga läsare i högre 

grad än vad pressen gjort tidigare. Det är ett argument som skymtar här och där i 

nordamerikansk forskning, att tidningsägarna insåg att kvinnliga läsare var en 

stor och outnyttjad del av publiken. Kvinnliga reportrar skulle därmed kunna 

vara ett led i att öka upplagan för pressen. Belford menar att det var 

tidningsledare som Hearst som odlade sob sisters medan Pulitzer satsade på 

stunt girls.13

 Det finns anledning att tala om en flytande gräns mellan snyftjournalistik 

(sob sisters), stunt girls och rollreportage (under cover-reporting eller 

wallraffande). Som jag redan nämnt var de fyra första sob sisters redan välkända 

                                                 
13 Belford, s 2. 
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reportrar. De hade alla, om än i varierande omfattning, erfarenhet av såväl ”the 

yellow press” som ”stunt girl-reporting”. 

 Skillnaden mellan att skriva som stunt girl eller att göra ett under cover-

jobb kan beskrivas som en fråga om tid och förklädnad. En stunt girl kunde göra 

sitt jobb öppet, som journalist, och långtifrån varje uppdrag innebar att utsätta 

sig för en, för reportern okänd och kanske rentav obehaglig del av verkligheten 

under särskilt lång tid. Jag kallar därmed exempelvis inte Nellie Blys 

undersökning av kvinnornas behandling på mentalsjukhus under 1880-talet för 

ett stunt girl-uppdrag. Det var fråga om ett rollreportage, ett wallraffande, om än 

med stöd och viss bevakning från redaktionen.14

 Med rollreportage avser jag här ett undersökande reportage som utförts av 

en förklädd reporter, en reporter som går in i en roll, oavsett stöd av redaktionen. 

Jag lutar åt att det krävs viss tid i rollen för att det ska vara fråga om 

rollreportage, utan att vilja ange någon exakt gräns för den tiden. En sådan 

tentativ definition av begreppet rollreportage ger ändå viss vägledning för att 

särskilja stunt girls från rollreportrar. För stunden väljer jag att kalla stunt girls 

för stuntreportrar, trots att könsbestämningen i uttrycket därmed går förlorad 

(och trots att risken att snubbla med ögat och hamna i strunt är uppenbar). 

 Varför detta behov att dra en gräns mellan stunt- och rollreportern? Det är 

inte samma typ av reporteruppdrag, för det första. Det tycks visserligen vara så 

att ett antal uppseendeväckande uppdrag tilldelades kvinnor, därav det 

ursprungliga engelska uttrycket ”stunt girls”, även om likartade uppdrag givetvis 

kan tänkas utförda av ”stunt boys”. Cross-dressing lär ha förekommit tidigt, 

veterligen oftast av kvinnor som förklädde sig till män. Reporterns kön har i 

praktiken varit avgörande för vilket stuntuppdrag han/hon tilldelats eller utfört. 

Ett uppdrag som t ex innebar avklädning under ett läkarbesök, avslöjar som 

regel den skickligaste förklädnad vad könet beträffar. 

                                                 
14 Günter Wallraff själv arbetar i likhet med en del andra av våra dagars rollreportrar oftast som frilansare och 
därmed utan det skyddsnät som den redaktionella anställningen utgör. 
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 Tidiga stuntuppdrag tilldelades också kvinnor just för att de var kvinnor. 

Det kunde vara ett sätt för tidningen att locka läsare genom att publicera den 

”första kvinnliga reporter” som besökt otillgängliga hamnbyggen eller rest 

jorden runt. Att en sådan stunt girl kanske dessutom var första reporter, oavsett 

kön, som alls lyckats med uppdraget kan möjligen förtjäna att påpekas. Julia 

Edwards skriver i Women of the World om detta med ”first woman” också som 

en senare företeelse, som ett ”första kvinnan syndrom”; något som ökade 

tidningarnas upplagor, men som de kvinnliga reportrarna inte uppskattade 

eftersom de ibland var före manliga kolleger med sin artikel.15 Jag ska snart 

återkomma till Winifred Blacks bedrifter, men vill här ge några exempel som 

visar hur stuntuppdrag i det närmaste övergår i rollreportage. I Great Women of 

the Press beskrivs Blacks avslöjanden också som ”undercover stint” (s 150), 

vilket antyder att också Sharon Murphy ser en skillnad mellan stuntuppdrag och 

rollreportagets arbete under förklädnad. I samma mening ges exempel på Blacks 

uppdrag som fabriksarbetare, intervjuer med bordellmadam och roll som 

frälsningssoldat. Och Murphy betonar att de uppdragen 

called on her descriptive and melodramatic skills. They were intended to 
lure readers. But they were also aimed at improwing people’s lives, helping 
the unfortunate, nailing corruption. (s 150) 

 

Murphy noterar med andra ord hur Black möjligen skriver i en sob sister-stil, om 

än med avslöjande ambitioner, efter att först ha arbetat som stunt- och 

rollreporter. 

 Stunt- eller rollreportern skaffar sitt material på sätt som anges av 

benämningen, men skrivandet kan ske i vilken stil som helst. Uttrycket 

stuntreporter anspelar på en arbetsmetod, sob sister på en stil i det journalistiska 

uttrycket. 

 Belford understryker för övrigt i samband med Winifred Black att det för 

kvinnorna som skrev under pseudonym ju faktiskt var fråga om att spela en roll 
                                                 
15 Edwards, s 4. 
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redan med det fingerade namnet i spalterna, Annie Laurie i Blacks fall. När en 

kvinna skriver under pseudonym och utför ett stuntuppdrag kan hon ha ett helt 

batteri identiteter utöver sin vanliga. Pseudonymbruket bland journalister är en 

intressant fråga som får anstå till annat sammanhang16 – men visst är det värt att 

fundera över varför just journalister höll fast vid signaturbruket i spalterna långt 

in på 1900-talet. 

 Tillbaka till stuntuppdragen. Det ligger nära till hands att läsa 

beskrivningarna av de olika stuntuppdragen som avancerade steg i jakten på 

nyheter. Ska man t ex kalla en kvinna som Mildred Gilman för en stuntreporter, 

eller för en reporter som bara höll tyst med vem hon var så länge som möjligt för 

att få sitt scoop? Hon lyckades ta sig in i en mördares hem, utan att veta att han 

var mördaren och hon var närvarande när hans anhöriga uppmanade honom att 

ta sig till polisen och erkänna sitt brott.17 När mannen var på väg till polisen 

undrade familjen vem Gilman var och då ljög hon: hon påstod att hon var en vän 

till den dödade frun. Varefter hon så snabbt som möjligt tog sig till en telefon 

och ringde in sitt scoop. 

 Marzolf berättar också om reportern Elizabeth Banks, som vägrade att ta ett 

stuntuppdrag eftersom hon ansåg att det var omoraliskt.18 Det var då fråga om 

att promenera på Broadway nattetid och låta sig arresteras som prostituerad. När 

hon vägrade, förklarade hon för den förbluffade redaktören att hon skulle göra 

vilket jobb som helst – som han var beredd att låta sin syster utföra. Jag undrar 

om vi inte ska betrakta denna vägran som ett ovanligt tydligt utslag av att 

kvinnorna, även om de dolde sig bakom pseudonym, redan i sitt yrkesval befann 

sig vid gränsen för vad som var socialt acceptabelt för medelklassens kvinnor. 

Och kanske kan man dessutom se detta som ett utslag av etikprövning i yrket. 

 Jag vill visa på den här glidningen i uppdraget eller snarare i definitionen 

av vad stuntuppdragen kunde tänkas vara, för att understryka det engelska 
                                                 
16 Se kapitel 2. 
17 Marzolf berättar historien om Gilman, s 37-38. 
18 Marzolf, s 35. 

 23   



uttryckets mångtydighet. Till stora delar tycks det vara fråga om att från 

tidningens sida betona att det är en kvinnlig reporter som skriver, även om 

stuntreporterns jagande efter nyheter är svår att skilja från vilken nyhetsjakt som 

helst i den dåtida nya pressen. Men åtminstone delvis är det faktiskt också fråga 

om ett slags rollreportage i miniatyr. Kanske kunde man försöksvis beskriva 

vissa stuntreportage som rollreportage utförda i all hast. Stuntreportaget handlar 

då mer om att reportern iscensätter sig själv, eller som Otto v Friesen uttryckt 

det, det handlar om att ”pröva verkligheten genom att själv iscensätta den”.19 

Reportern lämnar redaktionen för att prova någonting, göra erfarenheten själv, 

utan direkt förklädnad eller ny identitet, i stället för att intervjua någon som 

redan gjort just den erfarenheten. Det handlar om att studera, iaktta, utforska 

utan att för den skull deklarera att här kommer reportern från tidningen och ska 

skriva om detta. 

 Ester Blenda Nordströms undersökning av det nya hattnålsförbudet på 

spårvagnarna i Stockholm 1913 är ett tidigt svenskt exempel på den typen av 

stuntreportage.20 Hon satte sig på spårvagnen, hon spelade en snabb roll som 

passagerare, iförd hatt med extra lång hattnål för att undersöka vad som hände 

en sådan kvinnlig passagerare – och så hem till redaktionen för att skriva om 

det. Hattnålen är samtidigt ett exempel på stunt som svårligen låter sig utföras av 

en man. 

 Denna typ av stuntreportage förekommer också långt senare under 1900-

talet. Jag tänker exempelvis på stort uppslagna abortreportage i kvällspressen, 

där kvinnan som bestämt sig för abort också är reportern som berättar hur 

aborten går till, hur det känns osv. Handlingen som beskrivs i reportaget skulle 

ha utförts ändå, men nu skriver den kvinnliga reportern med sig själv i 

huvudrollen – det blir en roll först i och med reportaget. Det har säkert inte varit 

                                                 
19 v Friesen, s 69. 
20 Otto v Friesen uppmärksammade tidigt Nordströms reportergärning, se Tio reportage som förändrade världen, 
1982, s 69. Ester Blenda Nordströms journalistik har senare studerats av Margareta Stål i Signaturen Bansai, 
diss. 2002. 
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obekant för sjukhuset att hon skulle skriva om aborten, men det är ett 

stuntuppdrag i den meningen att reportaget handlar om reportern som går 

igenom en abort. Andra exempel kan vara den kvinnliga reportern som föder 

barn, flyger ballong eller provar nya bantningspreparat.21 Det kan vara intressant 

att tänka sig att denna typ av reporteruppdrag har en lång historia med en trolig 

upprinnelse i den gula pressen vid förra sekelskiftet. 

 Intressantare är kanske att åtskilliga stuntuppdrag gränsade till 

kampanjjournalistik. Winifred Black ansvarade för åtskilliga insamlingar, t ex 

till obotligt sjuka barn (1895) och offer för översvämningar i Galveston, Texas 

(1900) – efter att först ha skrivit om de två situationerna som stuntreporter.22 I de 

fallen kan man säga att reportrar inte bara spräcker rollen, de slutar att vara 

enbart journalister och griper in, deltar aktivt, i räddningsarbeten och annat. 

Winifred Black kallas av Sharon Murphy för en ”reformist reporter”.23 Detta att 

reportern engagerar sig utöver uppdraget att skriva förekommer också i svensk 

press i det tidiga 1900-talet. Margareta Berger berättar om hur kvinnliga 

journalister engagerades i vad som kallades ”aktiv journalistik” (s 146) under 

första världskriget, det kunde gälla nödinsamlingar eller sommarutflykter eller 

att ta initiativ till verksamheten med ”parktanter” i städerna. Celie Brunius 

minns hur nödåren födde vad vi skulle kalla konsumentjournalistik av den 

aktivare sorten: tidningen arrangerade olika typer av kurser, i sömnad, i 

skolagning, svamputställningar, demonstrationer av ersättningsmedel och följde 

upp i spalterna: 

med rådgivning, vägledning, undersökningar av varutillgången. Mest 
varenda dag var jag därför ute på stan, uppe i saluhallen vid järnvägsbron, 
för att kolla vad som fanns eller inte fanns. Man kan säga att den här 
situationen gav anledning till att tidningarna började en intensiv och i viss 

                                                 
21 Uppräkningen av stuntliknande artiklar skulle kunna göras längre och omfatta reportern som slutar röka, 
alternativt inte slutade i tid och nu är svårt sjuk och skriver om det. De här kategorierna kan förstås utföras av 
manlig eller kvinnlig reporter. På radio förekommer liknande reportage och här kan Maud Reuterswärds program 
från tidigt 50-tal när hon föder en son nämnas som tidigt exempel. 
22 Schlipp & Murphy, s 151 och 154 f, 
23 Schlipp & Murphy, s 148-157. 
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mån ny bevakning av det dagliga livet, ett område där vi kvinnliga 
journalister naturligt nog engagerade oss. (Berger, s 170) 

 

Också kring det senaste sekelskiftet ser vi hur journalister engagerar sig utanför 

yrkesrollen. Då syftar jag inte bara på artiklar av typen ”Barn i tårar – Reskassa 

stulen, skolresa inställd” och därpå följande insamling och senare reportage med 

lyckliga barn på Liseberg, även om det är en vanlig sort. Jag syftar i stället på att 

när kvinnliga journalister på en redaktion (t ex Aftonbladet, Kvinna) 

organiserade hjälpsändningar till behövande kvinnor, journalisternas och 

läsarnas ”systrar” i Tuzla, forna Jugoslavien, så utövar de en handling med anor 

från förra sekelskiftets press. De arbetar vidare i en tradition efter såväl sob 

sisters som stunt girls. Eventuellt skulle en närmare undersökning visa att den 

typen av journalistik är vanligast i kvällspressen, men jag misstänker att rätt 

tydliga spår kan skönjas, t ex i samband med vissa rättegångar och större 

olyckor, också i morgontidningar. Detta är dock inte ämnet för mina funderingar 

här, vi måste veta mer om journalistiken i det tidiga 1900-talet för att kunna 

uttala oss om vilka arv som eventuellt lever kvar. 

 

Pennskaften – kvinnliga reportrar när seklet var ungt 

Den enda beteckning på kvinnlig journalist som förekommer i svensk 

presshistoria för tidigt 1900-tal tycks vara pennskaft. Margareta Berger skriver 

visserligen om en tidigare grupp som hon kallar för översättarinnorna, och 

många av pennskaften började sin anställning på redaktionerna redan före 

sekelskiftet med att översätta utrikesmaterialet. Uttrycket pennskaft verkar ha 

skapats av Elin Wägner i och med romanen 1910 men tycks inte ha använts av 

kvinnliga journalister om sig själva, åtminstone inte före romanen. 

 Mitt intryck är att begreppet närmast är en författares försök att skapa en 

kvinnlig motsvarighet till uttrycket ”murvel”.24 Men pennskaft har med tiden 

                                                 
24 Murvel var för övrigt inte ett uttryck som uppskattades av journalisterna – ”tidningsmän” kallas de i 
journalisternas facktidskrift, framgår i Monica Anderssons uppsats ”Krama kvinnliga journalister är det bästa jag 
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blivit ett uttryck som syftar på kvinnlig journalist när seklet var ungt utan att 

säga något om vad kvinnan i fråga ägnade sig åt för typ av journalistik. Möjligen 

kan uttrycket avse kvinnlig reporter, dvs. markera att pennskaften var anställda 

på tidningen. I så fall: pennskaft som ett sätt för oss forskare att särskilja kvinnor 

anställda på redaktionen från de många frilansande kvinnliga medarbetarna. 

 Pennskaft är med andra ord det enda av de tre uttryck jag här diskuterat 

som i praktiken syftar på journalisten själv. Det är också det uttryck som känns 

mest föråldrat, det anspelar på journalisters dåtida skrivdon. Maskinparken på 

redaktionerna inskränkte sig då till saxar, pennor och en och annan telefon, först 

småningom blev skrivmaskiner vanligt förekommande.25

 Här är inte platsen för en närmare analys av romanen Pennskaftet, men jag 

vill ändå göra ett nedslag i Elin Wägners skildring av den unga kvinnliga 

journalistens verksamhet. Inte minst för att här syns, om än i fiktiv form, hur 

denna nya kvinna kunde uppfattas av sin samtid. I ett komiskt-satiriskt kapitel 

(ss 132-139) skildras hur Pennskaftet ska träffa en baron i hans hem, han sitter i 

riksdagens första kammare och hon ska intervjua honom i samband med kampen 

om rösträtten. Baronen blir alldeles perplex när han förstår att tidningen skickat 

en kvinna att intervjua honom. 

- Skall fröken, med en ytterst oartig tonvikt på fröken, göra en politisk 
intervju? 
- Jag har övat mig på andra kammaren, som baronen kanske har sett i min 
tidning de sista dagarna, sade Pennskaftet litet torrt. 
- Förstår sig fröken på politik då? frågade baronen, som ingen aning hade 
om Pennskaftets intervjuserie i Frisinnade Morgontidningen. 
- Nej, gör baron? slapp det ur Pennskaftet, hon blev dödligt förskräckt i 
detsamma, men mannen var tydligen alldeles för mycket förvånad för att 
bli ond. 
- Jaså, fröken skriver i tidningar, sade han och gjorde sig god tid. 
- Ja, jag är journalist di kallar, förklarade Pennskaftet. 

                                                                                                                                                         
vet” (s 18). I den uppsatsen registreras också en och annan gliring journalister emellan, som hon funnit i sin 
studie av fackförbundstidningen Journalisten, 1904-1965. 
25 Berger, s 28. Hon citerar där en beskrivning av hur ”saxarnas skarpslipade käftar hugga girigt in på 
morgontidningarnas spalter. Klippmaterialet delas ut på nyhetsavdelningen där det med hjälp av saxar, 
gummiburkar och pennor stuvas om. Mången lång morgontidningsartikel blir till en liten aftontidningsnotis och 
tvärtom”. 
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- Jag trodde, att fruntimmer bara skrev om kläder, och hur man skall snyta 
barn och laga mat, ja och så kärlekshistorier, förstås, sade baronen 
uppriktigt. 
- Då är det verkligen hög tid, att baronen gör bekantskap med en av oss 
yrkesflickor, svarade Pennskaftet. /…/ (s 134) 

 

Här blir mannens syn på vad en kvinna kunde vara skickad att skriva om tydlig. 

Trots att romanen egentligen inte ägnar många sidor åt skildringar av 

journalisters arbetssituation, den domineras av berättelsen om kvinnors kamp för 

rösträtt och på sätt och vis också en ny syn på kvinnors rätt till arbete och kärlek, 

så finns exempel på den unga kvinnliga journalistens syn på yrket. Visst ligger 

det en närmast stolt knyck på nacken när hon säger ”oss yrkesflickor”?26 

Romanen känns förvånande aktuell i en del iakttagelser av journalistyrket. 

Pennskaftet (vars verkliga namn i romanen är Barbro Magnus) bedyrar t ex att 

hon inte är författare, hon kan däremot skriva ”om allting även ’det som inte 

intresserar mig’, och även ’utan att vara i stämning’ ” (s 42). Och har inte 

Pennskaftet rentav en sob sister-ådra, när hon beskriver sina talanger så här: 

Det är den där olyckliga känsligheten, men jag skulle inte klaga på den, för 
det är den, som gör mig så oöverträfflig, när det skall skrivas om 
misshandlade eller innebrända hustrur eller tuberkulösa barn. (s 101) 

 

 Pennskaftet är dessutom ett namn som väcker associationer till The 

Madwoman in the Attic, Gilbert & Gubars studie av 1800-talsförfattare och 

deras funderingar om kvinnors rädsla att fatta pennan – nog verkar kvinnan i 

romanen om Pennskaftet se sitt yrke som den beskedligare form av författande 

som hon vågar sig på. Det kan vara värt att begrunda att när hennes roman 

publicerades hade Elin Wägner längre erfarenhet av journalistyrket än av 

författarvärvet.  

 

 

                                                 
26 Berger citerar Vera von Kraemers recension där Wägner kritiseras för ”ett visst koketteri med yrket”, s 128. 
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2 - Nitouche, Yvette m fl signaturer 

Om kvinnliga journalisters namnbruk i tidigt 1900-tal 
 

Signaturbruket eller valet av pseudonym berättar på sitt sätt en historia om 

skribenters ställning i kulturen. Bland kvinnliga författare i det sena 1800-talet 

är det möjligt att tala om en ödmjukhetens svaga visa i pseudonymerna, rekordet 

har nog signaturen Rien med novellsamlingen Teckningar i sanden (Anna 

Wahlenberg, 1882). Vilken typ av sång skulle då pennskaftens signaturer kunna 

liknas vid?  

Signaturvalen hos tidiga kvinnliga journalister må vara avsedda att dölja 

skribentens verkliga identitet, men namn som Nitouche, Yvette, Pierette och 

Chouette kan lätt associera till franska revyflickor eller cancandansöser vid förra 

sekelskiftet.27 Namnen klingar som uppräkningen i kuplettvisor om balettflickor 

med åtföljande ekivoka associationer – den eventuella blygsamheten förvandlas 

därmed till ett koketteri, som om kvinnan viftar lätt och flirtigt med en solfjäder 

framför ansiktet. Och i fallet Nitouche kompliceras namnet ytterligare av 

associationen till franskans ’inte röra’, ne toucher. Kvinnans behov av att freda 

sig tänker jag på och att hon i detta yrke (till skillnad från balettflickans) själv är 

en betraktare, en reporter som ser men som själv är osynlig för läsaren.  

Hon skriver för läsare och läsakten, mötet mellan hennes text och läsaren, 

är ett intimt möte även om det mötet skulle ske mitt i offentligheten, kanske 

rentav på modernitetens mötesplatser framför andra: caféer och hotell. Hon 

möter således läsaren, men hon gör det inkognito och onåbar. 

 Av de fyra ovan nämnda är det signaturen Nitouche, journalisten Lotten 

Ekman, jag koncentrerar intresset på i detta kapitel. Övriga tre: Celie Brunius, 

Anna von Zweigbergk och Elisabeth Krey går det att läsa mer om i Margareta 

Bergers bok Pennskaft (1977) liksom i den bok jag redigerade tillsammans med 

Kristina Lundgren: Tidningskvinnor (2000).  
                                                 
27 Nitouche = Lotten Ekman, Yvette = Celie Brunius, Pierette = Anna von Zzweigbergk, Chouette = Elisabeth 
Krey. Uppgifter ur Pressarkivets signaturregister. 
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 Vad är det för förvandling som ägt rum under det förra seklet när 

journalisterna lämnade ett signaturbruk bakom sig som krävde både fantasi och 

egensinnighet och som dolde deras identitet, för att i stället visa sig i helfigur 

komma gående mot läsaren ur spaltkolumner på tidningssidan? Betyder det 

något mer än att journalisten klivit ut ur murvelns anonymitet? Ska vi uppfatta 

vår tids form av byline i pressen som ett tecken på att yrket har 

professionaliserats eller kanske i stället som ett tecken på att yrkesrollen har 

luckrats upp så till den grad att reportern vill tala direkt till läsaren utan 

omvägen runt nyhetsrapportering? De frågorna är frestande att ägna sig åt, men 

av flera skäl tvingas jag återkomma till dem i andra sammanhang, här 

koncentrerar jag mig på Lotten Ekmans användande av ett flertal signaturer 

under det tidiga 1900-talet. 

 I min forskning om tidiga kvinnliga journalister i svensk dagspress, tidiga 

under det förra seklet ska betonas, har jag många gånger ställts inför problem 

som har med signaturer att göra. Vad vet vi egentligen om signaturbruk i 

dagspressen? Har journalisters signaturer t ex ett släktskap med författares bruk 

av pseudonymer? Hur långt ska vi gå i våra ansträngningar att ta oss förbi 

signaturen? Behöver vi alls veta vem som skrivit en tidningsartikel? Vad ger det 

oss för ytterligare kunskap om journalistiken om vi vet vem eller vilka som 

döljer sig bakom de många mer eller mindre fantasifulla namnen i spalterna? 

Idealen för journalistiken må vara objektivitet, neutralitet, speglande eller ej – 

jag menar att det är värdefullt att också känna till vem som skrivit vad i 

spalterna för att förstå utvecklingen av journalistiken. För att förstå hur den 

journalistiska texten konstrueras kan man fråga om det finns ett värde i att 

fundera över eventuella analogier med formuleringar från litteraturvetenskapen 

om ”författaren i texten” och från feministiskt orienterad litteraturvetenskap 

frågor som ”finns det en kvinna i denna text?”. En sådan inställning innebär 

också praktiska problem för forskaren eftersom arkivsituationen kan göra det 
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svårt att säkerställa vem som skrivit vad i tidningen.28 Finns det ingen signatur i 

tryck eller om signaturen är okänd vill det till att tidningen har ett historiskt 

arkiv att forska i, och det är inte så alldeles vanligt. 

 Mitt sökande efter kunskap om namnval i spalterna började när jag 

förundrades av att Lotten Ekman använde sig av så många som 41 signaturer. 

Varför just 41 signaturer och vem är Lotten Ekman? Hon råkar vara den 

journalist som jag inledde min forskning om pennskaft med; Lotten Ekman var 

verksam 1898-1910, till en början på Svenska Dagbladet (SvD) och senare på 

Stockholms Dagblad (StD), som översättarinna, krönikör, kåsör och reporter. 

Lotten Ekman dog ung, 30 år bara, hon dog för övrigt samma månad som Elin 

Wägners roman Pennskaftet kom ut. I Stockholms journalistkretsar var hon då 

välkänd och antagligen också bland stadens tidningsläsare – åtminstone om vi 

ska döma av artiklarna som skrevs till hennes minne efter hennes död i oktober 

1910. Hon får göra tjänst som portalfigur för en förståelse av kvinnliga reportrar 

och deras verksamhet vid sekelskiftet. Och inte minst, i och med att Lotten 

Ekman arbetade på Svenska Dagbladet finns det också en kodnyckel till 

signaturerna i tidningens medarbetarregister som förvaras på Pressarkivet i 

Stockholm. Medarbetarregistret är helt enkelt lådor med registerkort där någon 

på tidningen bokfört alla publicerade artiklar på respektive journalist. Varje 

journalist har sitt eget kort i sitt verkliga namn och artiklarna är noterade med 

rubrik och införingsdag. 

 Om jag för enkelhetens skull låter Lotten Ekman fungera som exempel, så 

hade hon 41 signaturer skrev jag ovan. Kan jag vara helt säker på det? Nej, det 

kan jag inte, men jag kan vara nästan säker. Dels har jag läst varje artikel som 

finns noterad i medarbetarregistret för henne under anställningen på SvD och jag 

har i de fallen registrets ord på att hon och ingen annan har skrivit artiklarna; 

långtifrån alla är signerade, jag återkommer till det. Dels har Ernst Ekman i sin 

                                                 
28 På Pressarkivet vid Riksarkivet i Stockholm finns ett unikt och omfattande signaturregister: ett kortregister där 
man kan söka på såväl journalisters namn som signatur. 
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bok, Lotten Ekman, journalist, humorist (1914) räknat upp signaturerna. Ernst 

Ekman var äldre bror till Lotten Ekman och han var själv journalist på Svenska 

Dagbladet den sommar hon började sin anställning där som översättarinna. 

Detta väsentliga faktum skriver han dock inte om i sin bok som kan betraktas 

som ett äreminne över en död syster och kollega. I anslutning till 

minnesteckningen utgav han också en bok med ett urval av hennes kåserier 

under titeln Humoresker och stämningar af Lotten Ekman, utgifna efter 

författarinnans död (1914). 

 Var han har sin signaturförteckning ifrån vet jag inte, det framgår inte i 

boken. Har han noterat efter en bevarad klippsamling? Hur vet han i så fall att 

klippen enbart avser hennes artiklar? Av hans bok framgår ingenting om hans 

egentliga källor. Följande kommentar antyder att inte ens familjen var säker på 

att de kände till allt hon skrivit: ”Hon skref väl ett och annat under signaturer, 

som nu fallit i glömska och som blifvit svårare att identifiera därigenom att hon 

just intet bevarat af dessa artiklar” (Ekman, s 27). En sådan kommentar kanske 

kan tolkas som att Lotten Ekman sparat en del tidningar eller en klippsamling. 

Han skriver däremot i anslutning till sin uppräkning att 

Redan denna signaturförteckning ger en föreställning om en till ämne och 
art, innehåll och form mångskiftande skriftställar-verksamhet. Själfva 
sättet, hvarpå vissa signaturer tydligen tillkommit, vittnar om fyndighet. 
(Ekman, s 27, min kurs) 

 

Ernst Ekman uppfattar tydligen ett samband mellan signaturval och textens 

genre, men han känner inte till exakt hur eller varför hon valde sina signaturer. 

Troligen skulle han ha berättat hur hon kom att välja signaturen Nitouche som 

blev hennes mest kända under tiden på SvD – om han känt till den anekdoten. 

Låt mig här anta att han hade rätt, Lotten Ekman var en journalist som arbetade 

på SvD och StD och som använde sig av 41 signaturer fram till sin död i oktober 

1910. Varför så många och varför just de? För att besvara denna och liknande 

frågor måste jag inledningsvis vända mig till journalistikens historia. 
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Signaturer i spalterna 

Finns det tidigare kunskap om journalistikens signaturbruk? Först och främst att 

journalister signerade inte artiklar med sitt verkliga namn i dagspressen på den 

tiden, dvs. reportrar anställda på tidningens redaktion gjorde det inte. Så här 

bekräftar Ernst Ekman 1914 att den namnlösa journalistiken verkligen var en 

tradition: ”Största delen af det hon skref blef, såsom fallet ju är med 

dagsjournalistens alster, offentliggjordt utan namn eller under signatur” (Ekman, 

s 26). Då har han redan diskuterat att journalistikens ”dagsarbete” resulterar i 

texter som skrivs för att läsas ”för dagen” och att de ”namnlösa 

tidningsspalterna” kan väcka en ”brinnande längtan att få skapa i hårdare och 

mera bestående material än dagspressens modell-lera eller snart smältande snö” 

(Ekman, s 24). 

 Visst förekommer ändå verkliga namn i spalterna under vissa texter, men 

det är då sällan eller aldrig fråga om personer som är vad vi vanligen avser med 

journalister/reportrar. En och annan kulturpersonlighet gjorde det: författare som 

gästspelade i spalterna exempelvis, politiker och någon myndighetsperson eller 

direktör. Att de skrev i tidningen förvandlade dock inte skribenterna till reportrar 

och allt som publiceras i en tidning är dessutom inte journalistik. Verkliga namn 

förekom således i spalterna, men – hävdar jag – då var det inte fråga om 

journalisters artiklar, de som hade sin anställning på redaktionen som reporter 

förekom inte med sina namn i spalterna och det är den skribentkategorin och 

texttypen som intresserar mig här. 

 Såvitt jag kunnat utröna finns inga mer omfattande studier av journalisters 

signaturbruk och vad den traditionen betyder. ”Alla” uppger sig dock känna till 

att förr var det så att journalister skrev sällan eller aldrig under eget namn. I 

projektet ”Journalistikens roller” som bedrevs vid JMK i Stockholm under 

ledning av Jan Ekecrantz och Tom Olsson har en mängd tidningar och artiklar 

från 1900-talet studerats och ett urval har också registrerats i en artikelbas. En 
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analys av signaturförekomster i det projektets artikelurval bekräftar 

föreställningen att skribenters fullständiga för- och efternamn, under eller i 

anslutning till artiklar, blev vanliga först långt in på 1900-talet, 1970-talet i 

projektets material.29 Den översiktliga förekomsten 1915-1995 ger stöd för 

uppfattningen att signaturbruket har förändrats under seklet: från att artiklar ofta 

publicerades osignerade 1915, till att artiklar signerades med skribentens 

fullständiga namn i stor utsträckning och att ingen artikel alls hade signatur i 

meningen pseudonym eller artistnamn 1995.30 Också på denna sidan sekelskiftet 

förekommer som bekant signaturer i dagspressens spalter, på ledarsidorna och 

på en del lättare sidor där kåsörer brukar arbeta med samma signatur under 

många år – även om de ibland också skriver som reportrar under sitt verkliga 

namn på annan plats i tidningen. Under 1900-talet har utvecklingen gått från 

osignerade eller artiklar med fingerade namn, till artiklar med verkliga namn, 

det vill säga det vi kallar byline. 

 Mina studier av hur Lotten Ekman signerade sina artiklar har resulterat i 

iakttagelser som gäller såväl journalistrollen som genrer i dagspressen i början 

av 1900-talet och fram till våra dagar. Eftersom jag inte utfört någon kvantitativ 

studie av signaturbruket generellt vid tiden grundar sig funderingarna här i första 

hand på mina studier av Lotten Ekmans publicerade artiklar (omkring 700 

artiklar) och i andra hand på min genomgång/läsning av SvD och StD fram till 

1910, dvs. signaturbruket också bland hennes kolleger på de redaktionerna. 

 Jag har uppfattat några mönster hos Lotten Ekman, som jag tycker mig se 

också i hennes omgivning, annorlunda uttryckt: jag skymtar konturerna till en 

tradition för signaturbruket som vi ännu inte vet så mycket om. De olika 

signaturerna kan t ex mycket väl ha hjälpt läsaren att förstå vilken typ av artikel 

det var fråga om. I en tid då redigeringen, för att uttrycka sig milt inte var så 

                                                 
29 Projektet har publicerat exempelvis Det redigerade samhället, 1994. Där framgår (s 16) att följande tidningar 
undersökts: Svenska Dagbladet, Upsala Nya Tidning, Arbetarbladet och Falu Kuriren. På JMK i Stockholm 
förvaras en artikelbas med slumpvis valda texter ur de fyra tidningarna från åren 1915, 1925, 1935, 1945, 1955, 
1965, 1976, 1987, 1992, 1995. 
30 Tack till Kajsa Virgin, JMK, som utförde analysen av signaturförekomster. 
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utvecklad kanske signaturerna var en vägledning genom spalterna för läsaren. 

Signaturerna fungerade närmast som ett slags (fördröjda) vinjetter. En 

signalerade kåseri, en annan recensioner, en tredje krönikor, en fjärde reportage 

och nyhetsartiklar och ytterligare någon eller snarare en grupp signaturer 

användes för vad vi skulle kalla fejkade insändare. Det sistnämnda är en 

problematisk genre i journalistiken och jag ska behandla den separat senare. Här 

koncentrerar jag mig till mer traditionell journalistisk text, men vill först sätta 

journalisters signaturbruk i relation till skönlitterära författares användande av 

pseudonymer. 

 Varför väljer en skribent att skriva under annat namn än sitt eget, varför 

väljer han/hon att framträda anonym för läsare? När det gäller författares 

pseudonymbruk finns viss forskning på området, exempelvis för det sena 1800-

talets romanförfattare. Pseudonymer var då vanliga bland författare och kvinnor 

kunde använda manliga pseudonymer, vilket understryker pseudonymens 

karaktär av täcknamn. Karin Westman-Berg, litteraturforskare, har skrivit om 

pseudonymanvändning bland kvinnliga författare som ett utslag av en försynt 

marknadsanpassning.31 Det var komplicerat för kvinnor att gå ut i en offentlighet 

som skribenter och romanen var inte en höglitterär genre. En annan 

litteraturforskare, Ingeborg Nordin-Hennel, pekar på författares vilja att värna 

sitt privatliv som skäl till pseudonymbruket och hon visar samtidigt på en 

anpassning till marknaden, dvs. förlag och kritiker mer än köpare/läsare kanske, 

när hon skriver om de kvinnliga författarnas osäkerhet ”parad dels med 

ambitionen att få sina arbeten förutsättningslöst bedömda, dels med 

författarinneyrkets tvivelaktiga status” (Ney, 1993:35). 

 Knappast var reportern/murvelns status mindre komplicerad än författarens 

vid det förra sekelskiftet, vi erinrar oss hur notisjägare och övriga journalister 

skildras i Strindbergs Röda rummet (1879) liksom att Elin Wägner getaltar hur 

                                                 
31 I min Bortom berättelserna. Stella Kleve – Mathilda Malling diskuterar jag pseudonymbruket bland kvinnliga 
författare, i kapitlet ”Stella Kleve – den första fiktionen”, med början s 35. Westman-Berg citeras på s 36. 
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yrket får, eller åtminstone riskerar att få, sociala konsekvenser för den kvinnliga 

reportern i romanen Pennskaftet år 1910. Det är därför troligt att det också fanns 

sådana inslag i vanan att skriva under antaget namn i dagspressen; signaturen 

som maskering därmed, av sociala och ekonomiska skäl. Andra skäl kan finnas 

dolda i att det fingerade namnet öppnar för en form av rollskrivande: 

journalisten ikläder sig rollen som reporter, kåsör, modeskribent, teaterkritiker, 

konsthantverksbedömare allt efter behov och markerar den aktuella rollen med 

lämplig signatur. Kan det rentav finnas grund för idén att det också inom 

journalistiken vore möjligt att tala om ett slags rolldiktning? Min analys av 

Lotten Ekmans artiklar visar visserligen att hennes stil, ton eller språk oftast 

känns omisskännligt av hennes penna oavsett genre, men signaturen och 

uppdragets art formar också texterna. 

 41 signaturer skrev jag, en kommenterad förteckning finns i slutet av detta 

kapitel. Här väljer jag ut några för att visa komplexiteten, inte minst för 

forskningen och ägnar mig åt signaturen som tecken, en symbol eller en 

konstruktion och vad de latenta innebörderna medför när vi betraktar signaturen 

i bruk, dvs. när namnbruket kopplas till genre. 

 

Nitouche 

Nitouche är hennes mest kända signatur. Vad betyder namnet och varför välja 

just det märket, som signaturerna brukade kallas. Mina första associationer gick 

i banor som att hon sökte en fransk accent: ett pikanteri som hon inte var ensam 

om som framgår av inledningen till detta kapitel. 

 Nitouche är också namnet på huvudpersonen i Lilla Helgonet.32 Och ja, 

visst, Lotten Ekman var en tämligen flitig teaterbesökare och hon skrev mycket 

riktigt om operetter, revyer, viss musikunderhållning. Vad är det för karaktär 

                                                 
32 I projektets namn arrangerade vi ett seminarium tillsammans med två inbjudna historiker: Alf W Johansson 
och Christina Eriksson i september 1996 för att dryfta diverse frågor i samband med forskning om kvinnliga 
journalister och journalistik i svensk dagspress under 1900-talet. Tack till Christina Eriksson för tipset om 
Nitouche i Lilla Helgonet! 
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hon därmed ger sin huvudsakliga signatur? Säger det oss något om hur hon såg 

sin roll som journalist? Lilla Helgonet beskrivs i uppslagsverken som en 

lustspelsoperett med originaltiteln Mam´zelle Nitouche och hade premiär 1883. 

Kvinnan Nitouche är också klosternovisen Denise, alltså en skenbart helgonlik 

nybörjare. Skulle därmed Lotten Ekmans val av signatur antyda att hon menade 

sig vara en nybörjare som bakom sin mask dolde oanade talanger? Ernst Ekman, 

hennes äldre bror, har som nämnts ovan inte närmare kommenterat signaturernas 

betydelse eller tillkomst i sin bok. Eftersom vi från litteraturforskningen känner 

till att kvinnliga författare kunde namnges av sina manliga mentorer kunde det 

förstås vara av intresse att känna till hur motsvarande namngivning och 

initiationsrit gick till också för kvinnliga journalister. 

 Signaturen Nitouche använde Lotten Ekman för reporteruppdrag och för 

kåserier. 

 

Curieuse 

Här är Lotten Ekman modekrönikör. Den franska markeringen är tydlig, lika 

tydlig som att den spelar på läsares förväntade nyfikenhet på signalerna från 

Paris om det nyaste nya i klädväg. Modekrönikan och modeskribenten är ännu 

ett outforskat fält i journalistikhistorien och troligen exempel på en genre med 

rötter i översättarinnornas dagliga bidrag till spalterna. Inledningsvis förvånade 

det mig att Lotten Ekman var så kunnig just i modefrågor, brodern försäkrar i 

sin bok att så var fallet på grund av att hon var kvinna: ”Alldeles speciellt lagd 

för en kvinnlig skribent är modekrönikans afdelning”. Även om han några rader 

senare påpekar att den delen av hennes verksamhet inte var den som intresserade 

henne mest (Ekman, s 33). Snart insåg jag att sakkunnigheten i dessa krönikor 

kan vara en frukt av översättarinnors bevakning av internationell press. Det 

behövs mer forskning för att med någon säkerhet veta hur mycket som är 

översättningar i de här krönikorna och hur mycket som är egen text, dvs. resultat 
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av journalistiskt reporterarbete. Säkert är att modet bevakas av en skribent som 

bär en signatur som klingar franskt moderiktig. 

 Men, väl att märka, modekrönikören Lotten Ekman stannar inte vid dessa 

eventuella översättningar. Hon gör också utflykter i syateljéer i Stockholm 

liksom i butikerna och hon beskriver vad som visas i skyltfönstren – hon 

kryddar således sina krönikor med inslag av reporterns verksamhet utanför 

redaktionen. Detta resulterar i att hon många gånger närmar sig vad vi skulle 

kalla konsumentjournalistik. 

 

L.E. och andra förkortningar 

Denna kategori signaturer är närmare hennes eget namn och de användes 

vanligen vid recensioner. Här är hon nästan kritiker, allmänreportern som får 

uppdrag av en art som kan betraktas som en blandgenre: inslag av referat, kritik 

och bedömning blandas i artiklar som ligger anmälningen nära som texttyp. 

Kanske kan man betrakta de uppdragen som rätt typiska ”inför”-jobb. En 

utställning i Hemslöjdens regi ska öppna – då skickas Lotten Ekman dit under 

uppackningen, hon går runt bland bord och lådor och rapporterar med inslag av 

bedömning och mer eller mindre förtjusta utrop. Hon är också på plats under 

generalrepetitioner och ger ett förhandsbesked om vad som komma skall vid 

premiärernas kritikergranskade uppföranden. Men hon har också tydligare 

kritiska uppdrag i samband med framför allt lättare musik eller teater. Det kan 

förefalla som om hon här menar att hon inte enbart är reporter utan tydligare 

säger vad hon tycker och av det skälet signerar texterna med nära nog sitt 

verkliga namn. 

 Jag läser detta som ett uttryck för att Lotten Ekman ansluter sig till 

uppfattningen att reportern inte skulle påverka sitt stoff, reportern skulle fungera 

som en neutral förmedlare av iakttagelser, rapportera, redogöra utan att själv 

förändra eller tillägga någonting. 
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Osignerat 

Innan jag avslutar den exemplifierande orienteringen om Lotten Ekmans 

signaturbruk med texter som hör hemma i journalistikens gråzon, insändarna, 

vill jag ta upp den verkliga anonymitetens texter, de helt osignerade bidragen. I 

Lotten Ekmans fall är en stor del av produktionen helt utan signatur, mer än 

hälften av hennes tidigaste texter. Detta var som sagt inte ovanligt och för 

översättarinnornas del var det dessutom regel, de läste ju utländsk press, valde 

(hur självständigt är ovisst) ut lämpliga artiklar och översatte och bearbetade 

högt och lågt om vartannat. De kvinnliga journalister som gjorde entré på 

redaktionerna som översättarinnor fyllde spalterna med notiser av varierande 

längd och signerade inte sina texter. Låt mig i detta sammanhang stanna vid att 

deras journalistiska gärning göms i notiser som kunde publiceras såväl bland 

utrikesmaterialet som bland de lättare artiklarna. 

 Andra notiser, dvs. sådant material som kan ha levererats av mer eller 

mindre frilansande skribenter liksom mängder av kortare nyheter från områden 

som inrikes, brott och olyckor trycktes också oftast osignerade. Av de bevarade 

registerkorten från tiden på SvD att döma kan det vara så att införda texter 

noterades först när Lotten Ekman började publicera signerade texter – 

osignerade notiser från tiden när hon enbart eller huvudsakligen arbetade som 

översättarinna registrerades kanske inte alls. Möjligen var det så att 

registreringen inleddes när hennes tjänst på redaktionen huvudsakligen var 

reporterns, även om hon tycks ha fortsatt att översätta texter mellan 

reporteruppdragen. Eller också kan redaktionstillhörigheten ha varit avgörande, 

när hon förflyttades från utrikes till allmänreportaget förändrades hennes 

ställning på redaktionen från översättarinnornas till reporterns, vilket medförde 

signering och registrering. 

 Intressant i detta sammanhang är att också anställda journalister som Lotten 

Ekman ibland skrev osignerat även sedan hon gjort sig ett namn på tidningen 

och detta även om texten kan vara tämligen lång och vara resultat av ett 
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reporteruppdrag. Ja, rentav även om detta reporteruppdrag säkert resulterade i 

text med högt läsvärde. Varför välja att inte framträda med sitt namn i någon av 

alla tillgängliga signaturformer en sådan gång? 

 Jag tänker mig att här ser vi hur en reporter visligen låter bli att använda sitt 

verkliga namn eftersom hon vet att hon kommer att förknippas med det hon 

rapporterar om. En konsekvens av att budbäraren besudlas av budskapet; 

kvinnoforskningen har visat hur kvinnliga författare liksom solkas av att skriva 

om kvinnor i miljöer där anständiga kvinnor inte skulle befinna sig, så 

exempelvis Stella Kleve under 1880-talet som kom att förblandas med 

gestalterna i hennes fiktiva värld (Ney, 1993). Sådana gånger blir namnlösheten 

den mest effektiva förklädnaden. Detta talar också för att de många olika 

namnen i praktiken inte enbart syftade till att dölja skribenten utan snarare 

användes för att markera genre och skribentens roll för stunden. När en 

kontroversiell fråga i samhället bevakades av reportern kunde det alltså inträffa 

att journalisten inte ville förknippas med den utan i stället tillgrep den verkliga 

anonymiteten, dvs. signaturlösheten. Kan det ha med journalistens strävan efter 

objektivitet att göra månne? Eller kanske rentav, läsares fortsatta förtroende för 

skribenten? 

 

Förmögen fru och En bränd äkta man 

Och slutligen, den besvärliga grupp signaturer som undertecknar vad vi nog 

tvingas kalla fejkade insändare. Här är det uppenbart att signaturen ska ge en 

bild av den som skriver (in till redaktionen), som om redaktionen i viss mening 

vill svära sig fri från de åsikter som framförs i den ibland dolt fiktiva insändaren. 

 En bränd äkta man. Arkivsituationen är mer än komplicerad i det fallet, 

men jag vill inte gå förbi signaturen eftersom den redan är känd. Lotten Ekman 

har omtalats för att ha använt den, dels i Ernst Ekmans nämnda bok när han 

beskriver hur hon ”under masken af ’En bränd äkta man’ griper /…/ in i en 

lifligt förd diskussion öfver frågan ’Böra hustrur ha ferier’ ” (s 68) och dels 
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skriver Margareta Berger i sin undersökning av kvinnliga journalister under 300 

år, om att Lotten Ekman ”tillverkade /…/ fingerade insändare där hon själv 

förekom i långa rader av låtsade roller” (s 107). Men på registerkorten i lådorna 

på Pressarkivet saknas den artikeln, den finns i alla fall inte på hennes kort! Vad 

betyder en sån sak? Att bokföraren råkade missa just den artikeln när det begav 

sig för ungefär hundra år sedan, den 20 augusti 1906? Eller att Lotten Ekman 

själv eller kanske hennes mamma klippte insändaren ur tidningen (hon tycks ha 

bott tillsammans med sin mor på Odengatan vid Vasaparken i Stockholm) och 

att brodern Ernst Ekman fann den i samlingarna när han skrev sin minnesbok 

över systern? Det vet jag inte. Men låt oss anta att broderns uppgift är korrekt, 

det var verkligen Lotten Ekman som skrev den texten och spelade rollen av 

förtrytsam äkta man. 

 Andra talande signaturval är Den förmögna frun och Blåöga 17 år. 

Signaturvalen, eller kanske ska jag skriva motiven för signaturens konstruktion, 

är i sådana fall lätta att förstå. De ska garantera att skribenten vet vad han/hon 

talar om, det ska signalera att erfarenhetens röst talar. 

 Problematisk är däremot den journalistiska genren. Ernst Ekman talar om 

dessa texter som inlägg i pågående diskussioner, och att hennes ”ironiska artikel 

åstadkom en vändning i debatten” (s 61) och hur hon en annan gång, det handlar 

då om gift kvinnas ställning ”framställer sig som gift kvinna och skrifver i det 

eviga problemet” (s 66). Han tycks inte se insändargenren som problematisk för 

journalisten att uttrycka sig i, han betraktar insändaravdelningen som ett 

spaltutrymme bland många och uppfattar det som ett uppdrag bland andra för 

journalisterna på redaktionen att bidra med inlägg när debatter hotade att ebba ut 

för tidigt eller behövde mer bränsle för att ta intressantare vändningar. I viss 

mening kan, menar jag, sådana insändare uppfattas som ännu en blandgenre, en 

där journalisten ägnar sig åt ett rollskrivande besläktat med tillfällesdiktningen. 

Graden av fiktion varierar i detta sammanhang. Signaturen är unik och fiktiv i 

jämförelse med journalistens övriga, mer regelbundet återkommande märken. 
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Man kan uppfatta detta som att journalisten lämnar reporteruppdraget och 

skriver i tidningens spalter mer förklädd än vanligt, det är som att skriva under 

dubbel anonymitet i förhållande till läsaren. Men finns det skäl tro att skribenten 

var anonym på redaktionen? Knappast var det okänt på tidningen vem som 

skrivit de många gånger kontroversiella bidragen till debatten. Därmed är det 

sannolikt att det kunde spridas utanför redaktionen vems penna som varit i 

farten. 

 Dessutom innebär detta att journalisten framför en åsikt att texten måste 

föras till gruppen opinionsbildande material, trots att åsikten mycket väl kan 

vara en fiktion. Den falska insändaren skulle ju kunna tänkas vara helt igenom 

fingerad, redaktionen ser behovet att blåsa liv i debatten och någon roar sig med 

att kittla opinionen. Uppslaget till sådana texter förefaller ofta ha haft en 

journalistisk grund. Det kan vara en osignerad notis om huruvida hustrur ska 

tillåtas ta semester med ursprung i en översättning med referens till en indisk 

tidning, 18 augusti 1906 i SvD eller om ett polisingripande eller ett beslut om att 

slopa damkupéer eller en pågående debatt. 

 Redigeringen av tidningen pekade ibland ut visst material som tydligare 

läsarreaktioner, som i SvD år 1906 där vinjetten ”Fria uttalanden” placerades 

långt bak i tidningen som ett slags föregångare till dagens Ring P1 i radion med 

utrymme för röster ur folkdjupen eller tidningarnas debatt- och insändarsidor där 

redan kända namn i samhället ges större utrymme och företräde till 

debattsidorna medan läsaren i gemen får notisplats på insändarredaktionens 

mindre framträdande plats.33 Men redaktionella kommentarer kring 

insändardebatter i SvD pekar ändå på att det verkligen är fråga om 

huvudsakligen insänt material.  

 Hur många insändare som i själva verket producerats på redaktionen är i 

dag omöjligt att säga. Intressant för dessa funderingar om signaturbruket är dock 

                                                 
33 Den redaktionella bearbetningen av insändare i DN och SvD 1996 har studerats i uppsatsen ”Röstförvrängare 
eller språkgranskare” av Mattias Klefbeck, HT96, JMK. 
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huvudsakligen att här verkar vi finna en av rottrådarna till dagens tyckarspalter, 

de må sedan kallas krönikor eller kolumner, där journalister på redaktionen, eller 

för den delen i vissa fall särskilt inbjudna kändisar, öppet ger sin syn på diverse 

aktuella samhällsfrågor. 

 Våra dagars byline med helfigursbild, namnteckningar med frilagda porträtt 

där skribenten rentav kan komma klivande mot läsaren, kan vi betrakta som 

arvtagare till gårdagens rollspelande reportrars många signaturer. Förra 

sekelskiftets reporter som gömde sig iklädd dubbla masker när hon gav 

personligt färgade kommentarer i dagsaktuella frågor i journalistikens gränsland, 

har vid 2000-talets början ersatts av en journalist som till synes helt lagt av sig 

yrkesrollen, när hon visar sig öppet i såväl text som bild och ger sin åsikt om 

stort och smått. Insändarbrevets dolda reporter är nu förvandlad till väl synlig 

skribent med inramad kolumn. Det är inte längre signaturen som 

genrebestämmer spaltutrymmet utan ramen runt texten som avgränsar övrigt 

redaktionellt material från tyckarens ord. 

 

Kommenterad signaturförteckning, Lotten Ekman 

Signaturerna är hämtade dels från Ernst Ekmans bok, kontrollerade mot SvDs 

arkiverade registerkort och artiklar i tidningen. För tiden på StD är samtliga 

tidningar genomlästa/sökta efter signaturerna i broderns förteckning. Följande 

signaturer från tiden på SvD avser främst reportage och kåserier: Nitouche, med 

avledningar som touche, ouche, che, - ou -, N-e, Usch. 

Följande signaturer dyker upp i StD huvudsakligen för reporteruppdrag: 

Geza, Femina, Lolotte, L.T.T., A.S.S., Anna Bell, Joxe, Reporter, Rep., Irry. 

I båda tidningarna förekommer förkortningar av Lotten Ekmans namn: L.E, 

L.E-n, Ellen Ekn, -n, -n –n, Emn, Eminé. 

I SvD och StD förekommer olika typer av krönikor, modekrönikor och 

texter med kåserande ton inför julhandel och liknande med följande signaturer: 

Essay, Curieuse, Parisienne, Renata, Barbara, Gabrielle, Jaja, Mylady, Kvinna. 

 43   



I båda tidningarna förekommer också signaturer under insändare som med 

varierande grad av säkerhet kan tillskrivas Lotten Ekman: Förmögen fru, En 

bränd äkta man, Kontorist och ungkarl, Kvinna som tänker, Blåöga 19 år, Kajfa, 

Mamma själf. 
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3 - Ida Bäckmann, resenär och specialist på revolutioner 
 

En av de mer äventyrliga representanterna för den kategori kvinnor som brukar 

kallas ”Den nya kvinnan” vid förra sekelskiftet är Ida Bäckmann (1867-1950).34 

Idag är hon möjligen bekant eller snarare beryktad i en av två inte helt 

smickrande kategorier: som en enfant terrible i litteraturhistorien genom sina 

personliga skildringar av Gustaf Fröding eller som en besvärlig bekant till Selma 

Lagerlöf. Det är nog få som känner till att hon var en företagsam kvinna och 

skribent som i dagspressen betraktades som specialist på revolutioner i mer eller 

mindre fjärran länder före 1910.  

Här ska jag berätta om Ida Bäckmann som den resande reportern med 

journalistikhistoriska reflektioner kring hennes resereportage från olika delar av 

världen under det decennium som föregick skandalskriverierna kring henne och 

hennes första Frödingbok 1913. Resorna, som de kan rekonstrueras ur hennes 

artiklar och skrifter och Germund Michaneks Fröding och Ida Bäckmann 

(1955), inleddes redan inför sekelskiftet med en färd till Sydafrika, fortsatte med 

resor till Ryssland, Polen, Holland, Italien med flera länder i Europa och 

Sydamerika.  

Från dessa resor rapporterade hon till olika tidningar i Stockholm och hon 

samlade även texter till fyra böcker som publicerades under samlingsnamnet 

Farliga färder och roliga (1906-1910), de tre första böckerna kom 1906 och 

avser Afrika, Holland/Belgien och Ryssland, den fjärde boken kom 1910 och 

heter Blodiga dagar i Paraguay. Hon reste därefter än en gång i Ryssland. 

Visserligen befann hon sig i Stockholm på vårkanten år 1911; hon uppger i en 

                                                 
34 Den nya kvinnan studeras exempelvis av Sally Ledger i The New Woman: Fiction and Feminism at the Fin de 
Siècle, 1997. 
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intervju i StD att hon arbetade med en ny bok om svensk-ryska 

handelsförbindelser (StD 24 maj 1911) och hon besökte då även den stora 

kvinnomanifestation som ägde rum i Stockholm. Snart återvände hon dock till 

Ryssland och reste hem igen först 1912 för att småningom skriva sin famösa 

Frödingbok.  

Mina huvudkällor i detta kapitel är Germund Michaneks nämnda Fröding 

och Ida Bäckmann, särskilt det inledande kapitlet ”Vem var Ida Bäckmann?”, de 

resereportage och andra artiklar av och om Ida Bäckmann jag letat upp i bland 

annat Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet och Stockholms Dagblad (StD) liksom 

hennes utgivna böcker och i viss mån den korrespondens som finns på Kungl 

biblioteket, Stockholm.  

Fallet Ida Bäckmann illustrerar hur en kvinnlig frilansskribent kunde 

använda sig av ett utrymme i de många textfält och ambivalenser som ryms i 

moderniteten och jag koncentrerar mig här på det diskursiva fält som sällan 

beaktas när vi behandlar frågor om modernitet och den nya kvinnan, nämligen 

journalistiken och dagspressen. Ida Bäckmann var en frilansande reporter som 

reste mycket och långväga men som inledningsvis hade sin stadiga inkomst från 

anställningar som lärare, först i Säffle 1889-1895, därefter i Åhus 1895-98 och 

slutligen 1900-1907 på Sofi Almquists skola i Stockholm (Michanek 1955).  

En intervju med Ida Bäckmann som publicerades i september 1909 i 

Stockholms Dagblad får här fungera som en första fingervisning om hennes 

originalitet i tiden. Rubriken lyder ”En vidtberest svensk författarinna. Specialist 

på revolutioner” (StD 7/9 1909). Vid det tillfället var hon redan ett känt namn 

för läsare av dagstidningar i Stockholm eftersom hon hade rapporterat från sina 

tidigare resor och alltid signerat sina texter med sitt verkliga namn eller någon 

gång IB. Bäckmann hade frilansat som skribent i nära nog tio år vid det laget. 

Och de tre reseskildringar som kom ut i bokform 1906 hade minst sagt välvilligt 

recenserats av Klara Johanson i StD - mer om den recensionen senare. 
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 På den teckning som illustrerar artikeln i StD ser Ida Bäckmann ut att sitta 

bekvämt intill skrivbordet hos den intervjuare som skriver artikeln, också han en 

välkänd person för tidningens läsare, Thorgny Wallbeck-Hallgren, Walldeck var 

hans signatur. Bäckmann är iförd hatt och kappa, hon är inne på tidningen för ett 

kort besök bara, antyder texten, för att låta sig intervjuas när hon kommit hem 

efter sin sydamerikanska resa. Förvånande är kanske att hon har ett koppel runt 

handleden och i änden av det vilar en tiger vid hennes fötter. Detta förklaras i 

texten med att hon hade önskat köpa en jaguar i Sydamerika. Den presentationen 

mer än antyder att Ida Bäckmann var en ganska originell person och en modern 

kvinna. Nu hade hon inte alls köpt en jaguar på sin resa och inte en tiger heller; 

intervjuaren förklarar att tigern på teckningen helt får skyllas tecknarens osunda 

fantasi. Även om Walldeck antyder en viss skepsis till hennes påståenden om att 

man låtit arrangera mindre revolutioner både i Paraguay och i Brasilien speciellt 

för henne, så måste intervjun ändå betraktas som välvillig för att inte säga 

förtjust. Exempelvis skriver han om hur hennes resa också varit besvärlig 

”besynnerligast för en dam”. Han räknar upp som hennes bravader: att rida 14 

dagar i sträck, att sova utomhus inlindad i en poncho, att somna in ”vid pumans 

rytande och stockeldens sken”. Men han låter henne också redogöra en aning för 

svenska affärsförbindelser med Sydamerika. 

 Ovan nämnda intervju var dock inte den första hyllningsartikeln till henne i 

Stockholms Dagblad. I en kvinnobilaga året tidigare, den 20 december 1908, 

finns ett foto, en liten porträttbild, av Ida Bäckmann över en artikel med 

rubriken ”En kvinnlig journalist”. Signaturen Aida skrev där om Bäckmanns 

”mod och dådkraft”. ”Hon är känd över allt”, försäkrade Aida som menar sig 

förstå att Bäckmann inte trivs så ”riktigt bra med att sitta stilla hemma i Sverige, 

där folket endast gör revolution när det gäller högviktiga 

restaurangstängningsfrågor”. Artikeln inleds med att konstatera att det är väl ”i 

all fridens namn inte så märkvärdigt” att vara en kvinnlig journalist, men gör 

snart klart att just Ida Bäckmann har det märkvärdiga med sig att hon reser ut i 

 47   



världen och skriver om ”revolutionen i Paraguay eller blodbadet på Otaheiti”. 

Hyllningsartikeln slutar med en förklaring om att när den skrivs är hon i 

Brasilien ”för att snoka upp några revolutioner för Stockholms Dagblads 

räkning! I Sydamerika lär det nog snart lyckas igen”.  

 Några månader tidigare hade Elin Wägner skrivit en introduktion till en 

artikel av Ida Bäckmann i Idun och förklarat att när andra 

”Stockholmsjournalister lågo ute på semester eller skötte den dagliga gärningen 

på de något sommarslöa redaktionerna, befann sig en medlem af kåren och 

därtill en kvinnlig, nämligen fröken Ida Bäckmann” ute på sin resa i 

Sydamerika. Hon kallar Bäckmann för en modig personlighet och en vaket 

skicklig journalist. Och så följer en artikel av Ida Bäckman illustrerad med 

fotografi på henne och en fransk familj i Paraguay (Idun 1908:533f). I en lång 

artikel om Bäckmanns äventyr, en intervju efter hennes återkomst till Stockholm 

år 1909 följer Elin Wägner upp med att diskutera hennes syn på kvinnornas 

situation i Argentina - en fråga som Bäckmann själv inte skrev explicit om som 

sådan i sina texter från Sydamerika (Idun 1909:496).  

Före 1910 måste Bäckmann betecknas som en kvinna som var omskriven 

för sina bedrifter som resenär och frilansskribent. Enligt Wägners intervju med 

henne skulle hon kommande vintersäsong ägna sig åt föreläsande verksamhet 

samtidigt som hon skulle färdigställa sin bok om Argentina; Ida Bäckmann var 

med andra ord på väg att bli ett namn i egen rätt, etablerad som resenär och 

berättare. 

 

 

Reporteryrket: nytt och spännande 

De kvinnor som för hundra år sedan utövade reporteryrket visade prov på ett 

nytt och spännande, närmast vågat uppförande. Som reporter skulle hon titta, 

betrakta, granska och berätta vad hon såg. En reporter var dessutom tvungen att 

tala med människor, hon måste ställa frågor till personer som hon inte alls var 
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bekant med. För många unga kvinnor i medelklassen kunde ett sådant 

uppförande resultera i att folk i det närmaste ifrågasatte eller började betvivla 

deras skötsamhet. I Elin Wägners roman från 1910, Pennskaftet, beskriver en 

man en gång hur han såg den unga kvinnliga journalisten, hon som kallas 

Pennskaftet, mitt i en grupp bråkstakar på gatan som stod och argumenterade 

med en polis. En komprometterande situation för en väluppfostrad kvinna, ett 

faktum som Elin Wägner var väl medveten om eftersom hon själv var en erfaren 

reporter vid den tiden.  

Rätten att se som ett sätt att tillägna sig kunskap har studerats av Griselda 

Pollock i Vision and Difference när det gäller att förstå kvinnors villkor i 

konstens historia men jag menar att Pollocks resonemang kan tillämpas även när 

det gäller journalistikens historia. För att kunna rapportera i tidningarna måste 

hon kunna se sig omkring, betrakta gatulivet eller studera vad som pågår i en 

restaurang eller på en teater etc. Att se förknippas med att förstå och som 

Pollock anmärker har det inte alltid ansetts lämpligt att unga kvinnor känner till 

vissa förhållanden i det mänskliga levernet (Pollock 1988:69). 

En reporter var tvungen att och hade därför också rätt att röra sig i cirklar 

som kunde vara nya för kvinnor ur medelklassen. Hon rapporterade från de 

flesta av modernitetens platser i staden: teatrar, butiker, parker i staden, 

utställningar, konstgallerier, museer, hotell, tåg och bussar såväl som gatulivet 

etc. Det mesta kan ändå tyckas vara ganska traditionella platser i staden. Med ett 

enda undantag, såvitt jag känner till, förekommer exempelvis inga rapporter i 

pressen från platser där så kallat offentliga kvinnor utövade sin verksamhet, 

även om gatuprostitutionen diskuterades i flera debattartiklar under det tidiga 

1900-talet. Undantaget är en serie artiklar som publicerades år 1902 i 

Stockholms-Tidningen; där rapporterar en kvinnlig reporter om vad som 

utspelade sig i cigarrbutiker i staden - och om vad som påstås ske bakom 

draperiet i sådana butiker. Den kvinnliga reportern gör rentav ett slags 

rollreportage genom att ställa sig bakom disken i en sådan lokal för att se hur 
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herrar kunder beter sig när de besöker butikerna.35 Ett annat undantag utgörs av 

Ida Bäckmann i stockholmspressen, hon är veterligen den enda kvinna som 

frilansar som korrespondent från oroliga platser utomlands under seklets första 

decennium. 

Talet om rätten att se implicerar att detta att se vad som händer på offentlig 

plats kunde vara förbjudet. När den blivande författaren och resenären Fredrika 

Bremer var ung i början av 1800-talet var hon exempelvis inte tillåten att röra 

sig fritt utomhus. Ett halvsekel senare var Ellen Fries så blyg i sällskap med 

obekanta herrar att när hon och Maria Cederschiöld skulle tentera för 

studentexamen och därmed få rätt till studier på universitetet, hade hon svårt att 

sitta i närheten av männen. Maria Cederschiöld satte sig resolut mellan Ellen 

Fries och de unga männen under tentamen36. Fries gick vidare och läste vid 

Uppsala universitet och blev småningom den första kvinna i Sverige som 

disputerade med en avhandling i ämnet historia innan hon gick över till att bli 

lärare. Cederschiöld, däremot, klarade visserligen sin examen hon också, men 

hon studerade inte vidare vid något universitet utan efter några år som lärare 

gick hon över till journalistiken. Hon blev senare chef för utrikesmaterialet i 

Aftonbladet. Denna utvikning har jag tagit med här för att påminna om att 

kvinnor ofta tvingades leva begränsade liv under 1800-talet. Rätten för kvinnor 

att studera vid universitet kom visserligen 1873 men var ännu ett ganska 

exklusivt förhållande när Ida Bäckmann, som lärare på långa ledigheter, gjorde 

sina resor utomlands. 

Rätten att se och möjligheten att studera har många intrikata samband. 

Sekelskiftet var en tid då man debatterade om det inte var skadligt för kvinnans 

fruktbarhet att läsa och studera. Under de första åren på det nya seklet började 

kampen för rösträtten bedrivas på allvar. Rätten att betrakta, vare sig det gällde 

                                                 
35 Stockholms-Tidningen, November 29 1902, omtryckt i Tidningskvinnor, 1690-1960, (red) Kristina Lundgren 
& Birgitta Ney (Lund: Studentlitteratur, 2000). 
36 Maria Cederschiöld, En banbryterska: skildringar från Ellen Fries studentår i Uppsala, (Stockholm: 
Norstedts, 1913). 

 50   



mode, kvinnors eller arbetarklassens villkor eller att studera livet på gator och 

torg var komplicerad fann flera av de nya kvinnliga journalisterna. Elin Wägner 

skrev sin roman Pennskaftet (1910) där sammanflätningen av kvinnofrågan, 

kampen för rösträtten, viljan att utöva ett nytt yrke och kärleken är tydligt 

närvarande och behandlades på ett sätt som gör att den håller att läsas än idag.  

 

Tidiga kvinnliga resenärer 

Den reporter som vill ha något att berätta måste också kunna förflytta sig för att 

på plats betrakta händelser och företeelser. Det är allmänt känt att kvinnor, 

klädda i långa yllekjolar redan under 1800-talet hade rest genom Afrika. Ett 

omtalat exempel på detta är engelska Mary Kingsley.37 Fredrika Bremer nämns 

ofta som en pionjär på grund av sina reseberättelser i mitten av 1800-talet. När 

hon kom hem från sin resa till Amerika använde hon sina brev till systern som 

funnnits kvar hemmavid för att skriva sina artiklar för Aftonbladet.38  

Om vi jämför Fredrika Bremers texter med Ida Bäckmanns artiklar finns 

några betydelsebärande iakttagelser att göra även om ett halvt sekel skiljer dem 

åt. Fredrika Bremer var en etablerad författare när hon reste hemifrån, och målet 

för hennes första långa resa var att studera hemmen i den Nya världen. 

Perspektivet i Bremers artiklar är, låt mig kalla det, pedagogiskt berättande. 

Bäckmanns resor liknade mer expeditioner och hennes synvinkel är åskådarens, 

med betoning på “jag var där”. Hennes artiklar har ibland en tydlig smak av 

rapporter från ett pågående äventyr, andra gånger liknar hennes texter mer de 

”turistskildringar” hon nämner i en intervju år 1911, kanske för att hon just då 

arbetar med en bok om svenska affärsintressen i Ryssland (StD 24/5 1911).  

Även om Ida Bäckmann tycks ha haft en utvecklad talang att förse sig med 

någon form av rekommendationsbrev så var hon en ganska okänd svenska med 

                                                 
37 Mary Russel, The Blessings of a Good Thick Skirt: Women Travelers and their World, (London, 1986). 
38 Den första publicerades i Aftonbladet 2 januari 1852. 
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litterära ambitioner när hon började som reporter. Hon var knappast känd 

utanför sin närmaste krets när hon gav sig iväg på sina tidigaste resor.  

Min jämförelse ovan med Fredrika Bremers resor är inte den första. Elin 

Wägner skrev i Idun 1909 att ”fröken Bäckmanns skildring af sitt besök i 

Sydamerika kan endast jämföras med Fredrika Bremers triumftåg i 

Nordamerika” (s 496). Och i den artikeln förklaras också att Ida Bäckmann ska 

ha rört sig och arbetat med tidningen La Prensas stöd och kontakter i Argentina. 

Var hon inte så etablerad hemmavid var hon enligt artikeln firad i Buenos Aires. 

Den kvinnliga journalist är dum som stannar i Stockholm och obemärkthet, när 

hon kan få åka extratåg i Argentina, konstaterar Elin Wägner. Redan Klara 

Johanson refererade till Bremer i sin recension, ”Humorn på resa”, av de tre 

första böckerna om Bäckmanns resor (StD 23/12 1906). Hon ser Bremer som en 

möjlig förebild tillsammans med Jerome K Jerome och Mark Twain. Jag har 

dock inte funnit några kommentarer i brev eller annat som redogör för vad hon 

skulle ha läst eller känt till i form av reselitteratur när hon inledde sin tid som 

skrivande resenär. Ida Bäckmann är en journalist vars like man måste gå ut i 

Europa för att finna maken till, hon är en konstnärlig journalist, förklarar Klara 

Johanson. 

 

Resenärens skribentstatus 

”Rio de Janeiro i mars 1909” (StD 8/3 09) är ett talande exempel på Ida 

Bäckmanns sätt att arbeta som skribent. Ett upplopp, en revolt bryter ut med 

gatustrider och mitt i larmet finner vi Ida Bäckmann som försöker leta sig fram 

till de egentliga striderna. Hon erinrar sig plötsligt att hon har lämnat sina 

identitetshandlingar på rummet. När hon uppmanas att identifiera sig är det 

hennes eskort, en nordisk man som bor i staden och som fungerar som hennes 

vägvisare, som förklarar att hon är en svensk journalist som önskar beskåda 

striderna för att kunna skriva hem till sin tidning. Han understryker betydelsen 

av vad han sagt med förtydligandet: “Journalista Europea de Stockholms 
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Dagblad”. Det är alltså inte Ida Bäckmann själv som förklarar sitt ärende i denna 

potentiellt farliga situation. Vad hon i stället gör i texten är att hon förklarar för 

sin manlige vän, när soldaterna låter dem passera genom folksamlingen, att 

pressen representerar en makt som ger henne vad hon mest av allt vill ha:  

Jag böjer mig i djupaste vördnad för den makt ni representerar - sade hr 
Markman, medan vi banade oss väg genom hopen. - Den ger mig ofta hvad 
jag mest af allt önskar - svarade jag - nämligen erkänd rätt att gå på vägar, 
förbjudna för andra. (StD 8/3 1909) 

 

Redan år 1909 kunde en kvinnlig reporter överskrida det förbud som Virginia 

Woolf några decennier senare beklagade i essän Ett eget rum: att vara kvinna 

betydde att sakna rätten att röra sig fritt. 

Bäckmanns skribentstatus ger henne oväntade rättigheter, som i texten 

”Revolutionen bryter ut” i Blodiga dagar i Paraguay (1910:86-110), där gäller 

det rätten till en bättre åskådarplats vid det skådespel som revolutionen tydligen 

betraktas som där. Redan att ta sig till staden var komplicerat, hon befann sig på 

utflykt på landsbygden när hon nåddes av budskapet om striderna: ”Harm och 

missräkning jäste inom mig. När ändtligen en revolution här i Sydamerika kom 

till stånd, då ville mitt öde, att jag skulle bli utestängd från den” (s 92). Hon tog 

sig dock, på en lånad häst, småningom till sitt hotell i Asuncion och med en herr 

S som guide och följeslagare ville hon ta sig till en plats där hon kunde se vad 

som hände. De tar sig genom folktomma gator, när plötsligt börjar kulorna vissla 

om öronen på henne. 

Varningsrop höjdes från alla håll; hvar de ropande höllo sig dolda, vet jag 
ej, instinktsmässigt drog jag kappkragen öfver hufvudet och flög som en 
vind över det farliga passet. När jag åter vågade se upp, mötte jag herr S:s 
leende ansikte. ”Ni företedde en obetalbar syn vid er flykt undan 
kulregnet”, skrattade han. ”Hvad skydd trodde ni egentligen, att 
kappkragen kunde ge er?” 
   Jag suckade. Detta skulle, det visste jag, bli en källa ur hvilken man länge 
komme att ösa smälek öfver mig. Mitt hopp i bedröfvelsen var, att något 
nytt skulle inträffa, som drog all uppmärksamhet till sig. (s 101) 
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De tog sig ändå fram till en kyrka där de tänkte sig upp i tornet för att betrakta 

vad som hände i staden. De lyckades ta sig förbi vakter och via besvärliga 

klättringar tog de sig uppåt, för att finna kyrktornet redan fyllt till sista 

åskådarplats: 

/…/ häpna blickar riktades mot mig. 
   ”Denna dam är escritora sueca”, upplyste herr S. ”Paraguayernas 
tapperhet har väckt hennes beundran, och hon är hitkommen för att åse 
bataljen”. (s 102) 

 

Hon fick mycket riktigt en bra plats, hon blev rentav instruerad var hon skulle 

titta på ”de tappra bomberos” och kommentarerna är som på teatern: ”Så 

makalöst fint de manövrera! - Caramba, nu föll två! - Skall väl fienden kunna 

tränga igenom den lucka som uppstått?” (s 103) Kyrktornet som en loge på 

teatern och revolutionen som en föreställning utan tydligt manus. Även denna 

gång var det således hennes manlige eskort som upplyste om hennes 

skribentstatus. 

När hon frågar sina grannar i tornet vad striderna egentligen rör sig om, får 

hon svaret att det vet man inte alls: någon slåss mot någon men om det är han 

som gör uppror eller andra mot honom - det vet ingen omkring henne. Ida 

Bäckmann förefaller av texterna att döma härifrån, precis som publiken på 

hennes åskådarplats, mest intresserad av iaktta händelsen som ett skådespel eller 

möjligen som en fotbollsmatch i våra dagar. 

Den långa ritten och striderna i staden hade gjort Bäckmann så trött att hon 

lade sig att vila och hade inte lust att ta sig därifrån till hotellet - maten frestade 

henne inte alls - att hon riskerade att tillfångatas brydde hon sig inte om. Först 

när hon förstod att det fanns ohyra i fängelset stramade hon upp sig för att ta sig 

till hotellet och när hon fick höra att en Don Adolfo Requelme fanns på plats i 

staden ökade hon ansträngningarna: ”Don Adolfo Requelme!” utbrast jag och 

grepp herr S. om armen. Till honom har jag ju ett rekommendationsbref från 

tidningen La Prensa. Låt oss skynda oss till hotellet och hämta det.” (s 109) 
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Äventyret i Paraguay finns även publicerad i en annan och kortare version i Idun 

i oktober 1908. 

Bäckmanns texter vittnar på några ställen om hur hennes skribentstatus gav 

henne möjligheter att ta sig fram som hon annars inte skulle ha haft. Sommaren 

år 1903 exempelvis, skriver hon in i reportage från Rom hur hon med hjälp av 

sitt ”journalistkort” kunde skaffa sig informationer. Den sommaren ändrade hon 

sina resplaner när hon fick höra att påven i Rom låg för döden, skriver hon i sin 

första Frödingbok: ”som jag gärna ville bevista en påflig begrafning, tog jag 

vägen till Holland öfver Rom, ett beslut, som framkallade stor munterhet hos 

Gustaf Fröding” (1913: 152). I en lång text i Aftonbladet år 1903 får vi läsa om 

hur hon försöker ta sig fram till rätt plats i Vatikanen för att informera sig om 

vad som händer. I inledningen till artikeln ”Intryck från Rom vid påfvens död” 

lever han ännu när hon berättar om hur hon tar sig igenom en mur av poliser: 

Polisen gjorde motstånd, då jag sökte komma igenom, och ville ej ens 
respektera mitt journalistkort. Detta hade aldrig händt mig förr och det 
sporrade mig naturligtvis ytterligare att nå vaktrummet, där bulletinerna 
utdelades. Det lyckades, och som här rådde stor liflighet slog jag mig ned 
ibland människorna och hörde. (Aftonbladet 25 juli 1903, s 3) 

 

Dagen därefter dör verkligen påven, som framgått redan av artikelns två 

inledande rader ”Ändtligen har den stackars plågade påfven dragit sin sista 

suck”. Ida Bäckmann berättar om hur hon, den dag påven avlidit strax efter fyra 

på eftermiddagen, lyckas ta sig igenom folkmassorna om aftonen in till 

Vatikanen och hon frestades svårt av tanken på att få ta sig en titt på 

Schweizergardet. Hon konstaterar att: ”Genom att uppvisa mitt journalistkort, 

som lyckligtvis ingen förstod, kom jag igenom den tjocka järnkedjan och uppför 

trappan”. Den insmugna kommentaren, ”som lyckligtvis ingen förstod”, för 

tankarna till att Bäckmann bara några veckor tidigare rapporterat till Aftonbladet 

från en utställning i Karlstad - kan det ha varit det kortet hon viftade med? Hon 

tar sig in genom ännu en låst dörr genom att helt enkelt smita förbi vakten när 
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han försöker finna någon som talar franska: ”gled jag in på andra sidan och såg 

mig omkring”. När hon en stund senare får besked av en fransktalande man att 

hon redan tagit sig längre in i Vatikanen än till och med en ledare för 

klerikalerna lyckats ta sig, så ger hon sig av ganska nöjd med sin företagsamhet, 

tycks det. Hon skriver således in i sin artikel hur hon använder såväl 

journalistkort, som i det närmaste list och lögn för att ta sig fram för att ha något 

berätta för tidningens läsare om vad som utspelar sig i Rom efter påvens död.  

Andra har studerat hur kvinnliga reportrar med mer eller mindre 

framgångar försökte rapportera om vad som utspelade sig exempelvis i Tyskland 

före andra världskriget. Anne Sebba skriver i sin bok Battling for News (1994) 

att kvinnliga krigskorrespondenter under första halvan av 1900-talet ibland 

visade sig vara lärare som reste under sina långa ledigheter från skolan, precis 

som Ida Bäckmann således. Elisabeth Wiskemann rapporterade hem till sin 

tidning i London om vad som höll på att hända i Tyskland under 1930-talet, men 

på redaktionen trodde ingen på henne till att börja med. (Sebba 1994:78) Ida 

Bäckmann bemöttes inte med samma misstro när hon skickade hem rapporter 

om krigsliknande situationer. Striderna utspelade sig i hennes fall i Sydamerika 

och på grund av medielogiken kan det ha varit enklare för tidningen att 

acceptera rapporter från Ida Bäckmann när de revolutionära stridigheterna ägde 

rum så långt hemifrån.  

Hennes tidiga artiklar från denna fjärran kontinent hade några gånger 

vinjetten: “Sydamerika från svensk synpunkt” och de texterna kan läsas som 

rapporter av intresse och möjlig betydelse för svenska företagare. Förmodligen 

utgjorde de underlag till den bok hon skrev om Argentina år 1910, som en 

svensk gåva till nationens hundraårsjubileum. När hon inte studerade situationen 

rörande gruvor eller pappersproduktion, kunde Bäckmann exempelvis berätta 

historien om hur hennes busiga ridknekt skapade problem för henne när hon var 

ute och red. Texter av denna senare typ har inte så lite smak av rövarhistorier 

och exotika. I fallet med ridknekten Modestus är den antagligen skriven när hon 
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är hemma i Stockholm och skriver på sina kommande böcker från Sydamerika: 

hon levererar en skröna, en underhållande berättelse till StD:s barnbilaga den 12 

december 1909. 

 

Revolutionsresor år 1905: expertintervjuer 

Några år tidigare hade hon rest österut och rapporterade då från revolutioner 

eller åtminstone oroliga tider i både Ryssland och Polen. Den gången skrev hon 

för Dagens Nyheter. Året var 1905 och via tidningens matriklar i Pressarkivet 

har jag funnit att Bäckmann skrev resebrev från Ryssland i juni och fortsatte 

med rapporter från ”Revolutions-vulkanen”, som hon kallade den, i Polen och 

Ryssland under tiden augusti - november.  

Hur skrev hon då som journalist? Av mina exempel så här långt har 

framgått att hon själv var huvudperson i texter från nog så besvärliga och ibland 

farliga situationer, men hon drog sig inte heller för texter som ligger nära den 

dråpliga situationskomiken. Ur den serie artiklar som DN publicerade 1905 vill 

jag visa några exempel på, låt mig kalla dem expertintervjuer, där skribenten 

liksom överlämnar ordet till experten och endast gör korta inpass i texten för att 

avbryta ordflödet. Här är det auktoriteten som talar i texterna, dvs. vi får som 

läsare lita på att Bäckmann har funnit auktoriteter på de områden hon låter dem 

lägga ut texten.  

”Revolutions-vulkanen. Från ett besök i Lodz”, så lyder rubriken på den 

första artikeln (17/8 1905) och där inleder hon visserligen med att ge en kort 

skildring av hur dramatisk situationen kan te sig för den som kommer med tåg 

till staden. ”En å ömse sidor bristande språkkunskap förtar all fruktan hos mig 

och hjälper mig lyckligt igenom”, skriver hon men konstaterar att det tog henne 

en timme att övertyga ”krigsbefälet” om avsikten med hennes vistelse i Lodz. 

Därefter beskriver hon hur också hotellet hon skulle bo på var bemannat med 

soldater på gården, i trapporna och ”längs hela korridoren såg jag blanka 

bajonetter och en vakt med dragen sabel utanför hvarje dörr”. Hon kände sig 
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som fången i en kasern, skriver hon. Dock konstaterar hon också att hon var fri 

att ”tämligen obehindrad” röra sig som hon ville.  

Den friheten använde hon till att söka upp ”en i Lodz´ oroligheter initierad 

person”. Denna initierade person namnges inte närmare, en man framgår av 

pronominet när Bäckmann en gång skriver att ”han” skrattade, och 

sannolikheten talar för att hon vänt sig till en man för dessa informationer. Hans 

skratt var hånfullt ska det visa sig för det följde som svar på hennes fråga om 

vad som hände människorna på en barrikad när den stormades. Visserligen 

skulle de ha ropat ”Låt oss dö, för att åt våra söner ge ett fritt land!” men de 

flydde så snart kulorna började vina och gömde sig inne i husen, vilket den 

intierade personen tydligen tyckte var värt att skratta åt. I stort sett får mannen 

tala oemotsagd, intervjuarens frågor inskränker sig till fyra korta inpass, som 

ville Bäckmann försäkra läsare om att hon faktiskt har talat med denne man.  

Förhållandet är likartat i nästa artikel med den skillnaden dock att här får 

mannen som intervjuas en tydligare expertstatus. Han presenteras som en känd 

fältläkare i rysk-japanska kriget men han namnges aldrig i texten. Däremot 

förklarar hon att honom träffade hon redan före kriget, att hon rentav hade 

sympatiserat med honom ska vi nog förstå när hon skriver: ”Jag hade gjort hans 

bekantskap innan kriget började och deltagit med honom i hans otålighet att få 

draga åstad” (13/9 1905 DN). Kanske är det här rentav fråga om den fältläkare 

hon berättar om i sin bok om strövtågen i Ryssland, en läkare vars brev hon 

hjälpte till att smuggla ut från Petrograd (1906: 260-262). 

När hon 1905 möter fältläkaren för denna intervju är han på permission 

från striderna och inte längre fylld av entusiasm för kriget men i stället av ”vrede 

och harm öfver dess ledare”. I den ganska brutala skildring han får ge av sina 

krigserfarenheter som fältläkare smyger hon in två små frågor om tillsammans 

fyra rader i en nästan två spalter lång text - ca 240 rader. Att hon låter honom 

tala oemotsagd ska vi nog i detta fall tolka som att hon höll med honom. Hon 
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skulle dock bli synligare i sina artiklar och jag ska visa på två reportage som 

följer senare i denna rysk-polska svit. 

 

Ryska resor: en upprörd skribent 

I ”Ett besök på ett ryskt adelsgods.” (1/10 1905) inleder Bäckmann med att 

klargöra för läsare att det var ”underrättelser” om bönders uppror i ett område 

som gjorde att hon bestämde sig för att åka till denna namngivna familj, 

Schukoff, ”för att tillbringa någon tid”. Hon reser med ”en bekant som också 

skulle gästa familjen”. Och här bjuder hon läsare på såväl kortare intervjuer, 

samtalsliknande situationer som miljöskildringar tillsammans med sina 

reflektioner över vad hon ser och hör. Hennes frågor är inte direkt precisa, 

exempelvis frågar hon här, som i flera liknande artiklar, ”Hvad tänker ni för 

närvarande om Ryssland och dess framtid” - det ställer krav på vem som helst 

att besvara en sån fråga kan man säga, eller också säger det mer hon hennes syn 

på dem hon anser kompetenta nog att bli intervjuade av henne.  

Till skillnad från de två tidigare intervjuerna smyger hon här in en viss 

synlig reservation i texten. Kanske ska vi tolka in ett avståndstagande redan i 

den strapatsrika resan till godset och i hennes besiktning av rummet hon ska 

sova i där hon till slut hoppas på ”den helige Serafim eller någon annan 

skyddspatron, som jag kunnat anropa mot råttor och andra ryska rumsdjur”. 

Snart sitter hon ändå med ett teglas och konverserar värden. Han får tala 

oemotsagd om läget i Ryssland men hon låter händelserna på gårdsplanen 

avbryta honom när en berusad man rumlar omkring och skrålar. Bäckmann 

ställer inga besvärliga frågor till sin värdfamilj, men hon visar sin förvåning och 

låter den också synas i texten - ”han såg att hans ord väckte min förvåning”, 

skriver hon exempelvis. Och hon blir illa berörd när hon med godsets damer 

besöker byn och en rysk bondkvinnas eländiga hem varvid de hamnar mitt i ett 

mindre klassuppror på godset. ”Jag följde efter denna händelse helst min värd på 

hans rid- och åkturer”, skriver hon och vi ska väl anta att hon kände sig tryggare 
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i hans sällskap. Om inte besvärliga frågor så skriver hon ändå in sina egna 

olustreaktioner för att inte säga rädsla i texten. Det ska bli ännu tydligare i nästa. 

 I en lång artikel ”Den ryska adeln och dess underhafvande.” (4/11 1905) får 

vi ta del av en inledning som för tankarna till romanförfattare som Tolstoj, som 

för övrigt nämns i artikeln. I kondenserad form får vi där läsa historien om 

furstinnan S och hennes son; hur en förmögenhet förslösas och byggs upp på 

nytt. Bäckmann skriver att det var viljan att jämföra romaners skildringar med 

verkligheten som förmådde henne att göra den fem dagar långa tågresan in i 

Ryssland från Polen. Och här möter ett överflöd hos hennes värdfamilj, ett ”äkta 

aristokratiskt ryskt” slöseri. Det kontrasteras genast mot ett besök hon gör i 

gårdens arbetarbostäder. Hon upprörs av att se hur illa godsets arbetare bor. 

Även här inbjuds hon att besöka en kvinna vars eländiga livsvillkor får henne att 

i det närmaste rygga tillbaka och hennes eskort här, en släkting i familjen, 

instämmer genast och föreslår att hon ska besöka stallbyggnaden - för 

jämförelsens skull. Hon ska få se hur bra hästarna har det och hur skickligt 

gården sköts, och eskortens ord skrivs som ”sarkastiska”.  

 Tillbaka i salongen är Bäckmann oförmögen att kritisera förhållandena på 

gården när fursten ber om hennes intryck. ”Feghet och förbittring förlamade min 

tunga”, erkänner hon för läsarna. En gång till i denna text finner vi prov på 

Bäckmanns invändningar mot vad hon ser, då har hon bevittnat hur en äldre 

kvinna i furstefamiljen tar emot fattiga och idkar sin tämligen praktiskt utövade 

välgörenhet, en slags tvätt eller handpåläggning på de sjuka utöver mer 

pekuniära insatser. Denna mottagning sker i ett särskilt rum och raden av 

hjälpbehövande på gården är lång. Eskorten förklarar att de är egentligen skojare 

som bara lurar den gamla kvinnan. När välgörenheten gjort damen med de goda 

gärningarna trött tackar hon gud för att hon kan vara sitt folk till nytta. Då säger 

Bäckmann:  

- Ja, sade jag allvarligt, han ser dess bättre ej blott till det som för ögonen 
är, utan till hjärtat.  

 60   



Något i mitt tonfall kom henne att forskande rikta sin blick mot mig. Hvad 
hon därvid fann vet jag ej, hon gjorde korstecknet, och så reste vi oss upp 
för att kläda oss till middagen. ( 4/11 1905 DN) 

 

Där avslutas texten. Och jag föreställer mig att Ida Bäckmann var angelägen om 

att läsarna skulle uppfatta skillnaden i livsvillkor mellan gårdens arbetare och 

husets herrskap som inte bara äter middag utan dessutom klär om för att göra 

det. 

 

Lärorika resor 

Bäckmanns styrka som reporter var hennes vilja och företagsamhet att ge sig ut 

på svåra uppdrag, att finna människor att intervjua som var av betydelse, snarare 

än att hon var en reporter som berättade sina historier på avancerad prosa eller i 

någon ny journalistisk stil.  

Hon var ofta en skicklig berättare och hon hade humor, vilket påtalades av 

Klara Johanson i nämnda recension år 1906. Jag vill kalla vissa inslag i hennes 

texter för prov på en ganska burlesk humor, som när hon på väg till Holland 

sommaren 1901 tar sig till en badort, Dahme, och där beskriver vad som utspelar 

sig på strandbaden. ”Besynnerligt nog kunde knappast någon simma, och mina 

allt annat än konstmässiga prestationer i den vägen blefvo därför föremål för en 

hänryckt uppmärksamhet”. Och så följer en kort episod som är skriven så att 

läsaren riktigt hör hur det skvalpar och plaskar i vattnet. Hon försöker lära en 

”tysk vattennymf” i hundrakilosklassen att simma: ”Det är ingen konst alls”, 

försäkrade Bäckmann men ser sig nästan besegrad av kvinnan som ”kastade sig i 

vattnet med en beslutsamhet och en kraft, som kom hafvet att bäfva”. Bäckmann 

påstår sig ha slungats iväg av vågorna och fick sig en kallsup - men hämtade sig 

förstås snart och som den pedagog hon trots allt var så förklarade hon att det 

hela skulle gå lite mer lugnt till väga: ”Hon borde så sakta som möjligt lägga sig 

i vattnet, och därvid skulle jag hålla henne under hakan och visa henne 

simrörelserna”. Även om kvinnans ben och armar tydligen flöt som ”ett par 
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väldiga sjömärken”, lyckades Bäckmann ändå få henne att förstå konsten att 

simma. Varefter hon anser lektionen avslutad och reser kvinnan upp i vattnet: 

hon ”ställde henne med benen på bottnen och gick därifrån” (Bäckmann 

1906:07). 

Som jag visat i exemplen tidigare kunde hon med små medel lägga in vissa 

reservationer mot vad hon bevittnade i sina texter. En gång rentav skriva in att 

det var ”feghet och förbittring” som gjorde att hon höll tyst på plats och genom 

att berätta det för läsarna förstår vi hur utsatt hon kunde känna sig på sina 

äventyrliga resor. I reportageboken från Paraguay hamnar hon i en diskussion 

om varför hon är ute på såna vådliga resor och hon förklarar att: ”Om några år 

kommer man att betrakta en kvinnlig världsvandrare som den naturligaste 

företeelse i världen, och ingen skall längre möda sin hjärna med rimliga och 

orimliga förklaringsgrunder till hennes kringflackande” (Bäckmann, 1910: s 37-

40).  

Låt mig rekapitulera vem Ida Bäckmann var före 1913, under sina år som 

skrivande resenär. Hon blev antagligen ganska bekant för sina läsare som en 

ovanlig kvinnlig frilansskribent i pressen och hon bör också ha låtit tala om sig 

bland dagspressens journalister, åtminstone i Stockholm. Hon slutade arbeta 

inom skolan i februari år 1907 skriver Michanek (1955:26). Hennes frilansande 

på hemmaplan utgjordes av reportage i Stockholm med omnejd, men även från 

utställningar i Värmland för att nämna något, dessutom recenserade hon viss 

nyutkommen litteratur. Inledningsvis skrev hon för Dagens Nyheter, men år 

1903 var det till Aftonbladet hon skickade sina texter från Italien. Hon fortsatte 

emellertid att rapportera i DN från Ryssland och Polen år 1905. Småningom 

övergick hon att skriva för Stockholms Dagblad. Det var där hon skrev 

merparten av sina stockholmsartiklar 1907 och det var där hon publicerade sina 

sydamerikanska rapporter år 1908-1909. Några artiklar publicerade hon även i 

tidskrifter som Idun och Social tidskrift. Av artiklarna från Afrika som samlats i 

en bok 1906 har jag utöver några artiklar i Dagens Nyheter återfunnit en text 
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tryckt i en skrift kallad Studenter och arbetare som producerades till en konst- 

och industriutställning i Stockholm i december år 1903. 

Bäckmann påstås, exempelvis av Michanek, ha varit helt ointresserad av 

sociala frågor (1955:19), ett förhållande som hon kommenterar själv i 

Graalsökaren som att hon ”aldrig kommit att nämnvärt intressera mig för 

samhällsproblem” (1940: 258). Ett förvånande påstående kan tyckas, med tanke 

på att hon exempelvis skrev artiklar om situationen för prostituerade kvinnor i 

Social tidskrift, år 1902 och 1907. När hon recenserade Klara Johanssons Den 

undre världen. En lifshistoria i DN den 30 januari 1907 antyds inte heller på 

något sätt att hon skulle vara ointresserad av den högst aktuella sociala fråga 

som de prostituerade kvinnornas liv och reglementerade leverne utgjorde vid 

tiden. Inte minst i resereportagen förekommer som jag visat prov på en upprörd 

skribent som har svårt att acceptera vad hon ser av exempelvis fattiga 

lantarbetares livsvillkor i Ryssland. Hon berättar så att läsaren inte behöver 

tvivla på känsloläget hos denna resenär och skribent. Samma skribent kan på 

andra ställen i texterna däremot tyckas mer intresserad av kriget som äventyr 

och skådespel än av konsekvenserna av den våldsutövningen.  

Vad hade hon lärt sig av dessa sina erfarenheter som skribent? Antagligen 

att för att skriva för tidningarna så gäller det att berätta precis som det är. Den 

långa lista över publicerade artiklar jag ställt samman visar också att hon bör ha 

fått viss träning i att skriva för olika typer av medier. Pressen erbjöd en öppning 

för de nya kvinnliga skribenterna vid förra sekelskiftet i så måtto att den erbjöd 

en plats att publicera sig och försörja sig i ett nytt yrke.  

 

En helt annan lärdom 

Kraven på berättelser i journalistiken och i biografiskt skrivande är emellertid 

inte identiska. Ida Bäckmann skrev i ett brev till Klara Johanson ett par månader 

efter att hennes första bok om Fröding hade publicerats 1913 att: “Både Ni och 

Selma Lagerlöf se i boken ett diktverk och besinna ej att det är det lefvande 
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förfärliga lifvet utan diktens omklädnad”.39 Jag läser detta, inte bara som ett 

försvar för att hon talar sanning i boken utan som att hon var medveten om 

skillnaden mellan fiktion och journalistens raka berättande.  

Jag ska inte göra en analys av hennes två Frödingböcker här men jag vill 

peka på att hennes erfarenheter från dagspressen kan spela med i delar av hennes 

övriga författarskap vilket kommer till synes redan i den första Frödingboken. 

Titeln Gustaf Fröding skildrad af Ida Bäckmann signalerar att den boken är 

en berättelse om författaren Fröding av reportern Bäckmann, som ju vid den 

tiden var en etablerad skribent. Det är dessutom en bok av en kvinna som, 

framgår det av hennes förord, tycker att hon har rätt att uttala sig i fråga om hans 

liv. Hon understryker att boken i själva verket är berättelsen om honom och 

henne, hennes minnen av honom under de år ”våra vägar gingo tillsammans”, 

som hon skriver i förordet. Ett sådant sätt att uttrycka sig visar på henne som 

reporter: hon kommer att berätta en historia som bygger på egna upplevelser, 

hon är så att säga själva huvudkällan - här, som i hennes tidigare journalistik. 

Denna långa relation, börjar med att Bäckmann ser Fröding, författare och 

reporter vid den tiden, hon ser honom på ett särskilt sätt, menar hon tydligen. 

”När jag däremot såg Gustaf Fröding så, att han sedan aldrig lämnade mina 

tankar”, som hon skriver. Då kände hon sig som ”insvept i ett blåaktigt 

skimmer”, hävdar hon redan på sidan ett i boken. Därefter följer en historia 

återberättad genom hennes och hans brev och nedtecknade samtal. Arten och 

ömsesidigheten av det starka - åtminstone från hennes sida starka - förhållandet 

tänker jag mig inte försöka analysera här.  

Germund Michanek har i sin bok prövat sanningshalten i Bäckmanns bok. 

Han skildrar också uppståndelsen i tidningarna efter hennes bok och hur han 

menar att Ida Bäckmann tystnade därefter. Hon drog sig ifrån Stockholm och 

slutade skriva som frilansande världsresenär, menar han. 

                                                 
39 Brev till Klara Johansson, 19 juli, 1913, Kungl Bibl L2:3 283 
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 Vi kan konstatera att det är en sak att skriva nyheter från långtbortistan, 

oavsett hur sanna eller hur spännande, det är en helt annan sak att berätta en 

föregivet sann historia om den egna nära vänskapen med en av landets mest 

berömda författare. Detta var den läxa Ida Bäckmann tvingades lära sig inte så 

många år efter sin höjdpunkt som reporter, som specialist på revolutioner och 

ögonvittne till världshändelser. 

 

Reportrar och den nya kvinnan 

Den kvinnliga reportern var ett slags äventyrerska, en kvinna som utforskade 

nya rättigheter och möjligheter. I fallet Ida Bäckmann, var hon en kvinna som 

inledningsvis försörjde sig som lärare mellan sina många och långa resor, som 

inleddes 1899 och som upphörde i samband med Frödingboken 1913 - även om 

hon i boken om Selma Lagerlöf hävdar att hon befann sig på en ny resa i 

Ryssland, i Petrograd år 1915 (1944:79). Vad jag har funnit skrev hon då inte 

längre för dagstidningar i Stockholm, så i den meningen kan vi hålla med 

Michanek om att hon tystnade. Men hon skulle skriva mycket annat.  

Från omkring 1916 levde hon som en tidig variant av grönavågare 

tillsammans med en kvinna, Stina Sahlin, och tycks periodvis ha försökt sig på 

att driva ett litet lantbruk, en gård med några kor, en häst och hönsskötsel. Det 

tycks ändå som om viktiga delar av hennes inkomst måste ha kommit från 

hennes författarskap även vid den tiden. Så författare ska vi nog kalla henne. 

Hennes författarskap kan beskrivas så här: Bäckmann debuterade redan år 

1898 med romanen Tantali kval - som inte satte några större spår i medierna vad 

jag har funnit. Hon fortsatte med Farliga färder och roliga, journalistiska 

ströftåg nämnda serie i fyra delar om sina resor (1906-1910). När hon lämnat 

Stockholm fortsatte hon skriva böcker, på 20-talet kom På och i vägen med 

Fordhoppa (1926), en samling bilistkåserier kan vi nog kalla den boken. 

Bäckmann hade då köpt en bil och gjorde uppenbarligen vägarna osäkra i sina 

hemtrakter i mitten av 20-talet. Dessutom skrev hon tre böcker under 1930-talet, 
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den första Röpecka, Gud och Lennart (1933) var försedd med en introduktion av 

Selma Lagerlöf. Därefter följde Röpecka si och så i skolan (1936) och Röpecka 

går upp i studenten (1937). De brukar betraktas som självbiografiska berättelser 

om den rödhåriga flicka som kallas Röpecka i böckerna. Michanek kallar dem 

för memoarer - jag vill i stället kalla dem för ett slags flickböcker med 

självbiografisk grund. Utöver dessa journalistiska skildringar och romaner skrev 

hon tre böcker om vad vi kanske skulle kalla utrikeshandelsfrågor: om 

Argentina (1910), Ryssland (1912) och hon redigerade generalkonsul Hagelins 

efterlämnade skrifter (1935). Dessa senare böcker liknar inte något annat i 

hennes produktion, möjligen då några av de artiklar hon skrev många år tidigare 

från Ryssland och Sydamerika. Här var hon en sakligt redogörande skribent, 

som om hon skrev utredningar av intresse för potentiella affärsidkare. 

Men hennes insats som frilansande resenär och skribent i dagspressen liksom 

hennes övriga författarskap har kommit att överskuggas av de böcker som 

gjorde henne beryktad, kanske främst bland litteraturhistoriker. Böckerna om 

Fröding Gustaf Fröding, skildrad af Ida Bäckmann 1913 och Graalsökaren 

1940 och hennes sista bok, Mitt liv med Selma Lagerlöf: en skildring byggd på 

30 års korrespondens och vänskap 1944 har präglat bilden av Ida Bäckmann 

som en kvinna som sökt slå mynt av sin vänskap med två stora svenska litterära 

personligheter.40  

 För att summera: hennes rätt att berätta var inte alls ifrågasatt så länge hon 

var verksam i dagspressen – hon hyllades då som specialist på revolutioner. 

Hennes rätt att berätta var åtminstone accepterad när hon skrev sina flickböcker 

på 30-talet. Hennes rätt att berätta var inte heller direkt kritiserad när hon skrev 

om affärsförbindelser med Sydamerika och Ryssland. Men hennes rätt att 

berätta i bokform om sina brevväxlingar och möten med två litterära storheter 

var för den skull inte given.  
                                                 
40 Ida Bäckmann gjorde också allvar av att hennes kvarlåtenskap skulle bli till minne av författarna Fröding och 
Lagerlöf. Svenska Akademien förvaltar en fond som sedan 1956 delar ut stipendium som syftar till att ”främja 
framstående svensk litteratur och publicistik”. 
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Ida Bäckmanns resor 
Förteckningen bygger på följande källor: Bäckmanns reportageböcker (1906 och 
1910), hennes Graalsökaren (1940), Mitt liv med Selma Lagerlöf (1944) och 
Germund Michaneks Fröding och Ida Bäckmann (1955). Jag har stämt av 
uppgifterna i de böckerna mot publicerade artiklar där så varit möjligt. 
 
År   Resmål     Källor 
1899/1900 Sydafrika     DN, 1906, 1940, 1955 
 
1901   Holland     DN, 1906 
 
1902   Ryssland     DN, 1906, 1940, 1955 
 
1903   Italien/Holland    Aftb, 1940, 1955 
 
1905   Ryssland     DN, 1940, 1955 
 
1907   Holland     StD, 1955 
 
1908 -09  Sydamerika    StD, Idun, 1955 
 
1910-12  Ryssland     StD, 1940, 1955 
 
1915   Ryssland     1944 
 
efter 1916 Nordafrika    1955 (s30) 
okänt när 
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Ida Bäckmanns publicerade artiklar 
 
1900 
16 maj  DN   Där kriget rasar. Sydafrikanskt resebref för DN 
21 maj  DN  Sydafrikas trädgård. Durban i krigstid. Reseskildringar för 
DN 
6 juni  DN  Från den sydafrikanska krigsskådeplatsen. Bland refugees i  

Durban. 
20 juni  DN   General Cronjes ö. Ett besök på St Helena. 
18 nov  DN  Tjänstfolk i Sydafrika. Kulturskildring för Dagens Nyheter. 
1901 
31 juli DN  Fru Krüger. Minnesteckning för Dagens Nyheter. 
11 aug  DN  I Holland . Resebref till Dagens Nyheter. 
19 aug  DN  Hos Paul Krüger. En intervju med presidenten. Bref till DN. 
25 aug  DN  Genom Holland. Byn Broek. Resebref till Dagens Nyheter. 
9 sept  DN  Vid Vierwaldstättersjön. Resebref till Dagens Nyheter. 
1902 
11 maj DN  Drottning Wilhelmina och hennes mor.  
13 juli DN  Genom Ryssland.  
3 aug  DN  Två ryska sjukhus. Bref till Dagens Nyheter. 
28 aug  DN  Hos Leo Tolstoi. En intervju på Jessnaja Poljana. 
Social tidskrift  Hemmets fristad (s 322-324) 
1903 
18 jun  Aftb  Från utställningen i Karlstad. 
22 jun  Aftb  Utställningen i Karlstad. Utställningen öppna. 
26 jun  Aftb  Bref från utställningen i Karlstad 
2 juli  Aftb  Utställningen i Karlstad (3 sp med teckning) 
20 juli  Aftb  Från Rom i väntans dagar. (brev 14 juli) 
25 juli  Aftb  Intryck från Rom vid Påfvens död. (brev 20 juli) 
29 juli  Aftb  Rom efter Påfvens död I (Rom 23 juli) 
31 juli  Aftb  Rom efter Påfvens död II  
4-6 dec  Studenter o  Zulukaffrerna som tjänare åt hvita. 

arbetare:  Kulturbild från Sydafrika. (Konst- o industrimarknaden) 
1905 
5 febr  DN  Rysk helgonprakt och rysk vidskepelse. 
30 juni  DN  Ryska bilder. 
6 aug  DN  Bilder från Polen. 
13 aug  DN  Det kämpande Polen. 
18 aug  DN  ”Revolutions-vulkanen”. Från ett besök i Lodz. 
21 aug  DN  Terroristförbundet i Lodz. 
28 aug  DN  Rysk och polsk 
13 sept  DN  En rysk fältläkare om kriget. En intervju för Dagens  

Nyheter. 
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1 okt  DN  Ett besök på ett ryskt adelsgods. 
11 okt  DN  Riksduman och Polen. 
4 nov  DN  Den ryska adeln och dess underhafvande.  
8 nov  DN  Konsul Hagelin om förhållandena i Ryssland. En intervju 
    för Dagens Nyheter. 
1906 
29 april DN  ”Hollands Tolstoi” 
29 juni DN  En ungdomens fest. Värmländska ungdomsmötet i Seffle. 
1907 
30 jan  DN  Den undre världen. En lifshistoria. Rec. (s 1 B) 
30 maj StD  Ett fält för svensk företagsamhet. De möjligheter, som  
    erbjudas i Arkangelsk. (s 6, 7) 
11 juni StD  Våra handelsförbindelser med Ryssland. (s 5) 
19 juni StD  Haag i världsfredskonferensens tecken. (s 7) 
20 juni StD  Fredskonferensens öppnande. (s 7, 8) 
27 juni StD  Den holländska pressens fest för de utländska  

korrespondenterna. (s 7, 8) 
28 juni StD  En färd till den blifvande “världshufvudstaden”. (s 8) 
1 juli StD  De svenska studenterna i Amsterdam. 
5 juli StD  Från fredskonferensen.  
8 juli  StD  Prins Tjyong Oui Yi. 
16 juli StD  Omkring Prinsesse-graacht och Ridderzaal. (s 5, 6) 
18 juli StD  Staden Haags fest för fredskonferensen. (s 5) 
11 okt  StD  Pastor Hedbergs barnkoloni på Dal. IB (s 10) 
23 okt  StD  När Mammoth kom till Tösse. (s 7) 
1 nov  StD  Generalkonsul K W Hagelin om förhållandena i Ryssland  
6 nov  StD  Blodsdåden på svenskarna i Baku (s 9) 
10 nov  StD  Med Reddy från Malmö till Memphis, rec. (s 3) 
10 nov  StD  Yrkestiggare. (s 5) 
17 nov  StD  Kvinnoprofiler ur Stockholmsvimlet. Våra affärskvinnor.  

(s 3, 4) 
28 nov  StD  Legationssekreterare Harald Bildt om förhållandena i Japan. 
    (s 6, 7) 
1 dec StD  Klagomålen från Hemgården. (s 7) 
5 dec  StD  Ligapojken Eros, av Huck Leber. rec. (s 9) 
8 dec StD  Fredrik den stores bröllopsgåvor till Lovisa Ulrika (s 4) 
11 dec StD  Hvad jag minnes om Rudyard Kipling i Sydafrika. (s 12) 
13 dec StD  Hur Kipling ”går” i Sverige (s 8) 
16 dec StD  Hvalmuseet. Ett besök i den gamla byggnaden och en till i 

den nya. (s 6) 
18 dec  StD  Grand Hotel rustadt mottaga de furstliga gästerna. En  

vandring genom nyinredda våningar. (s 9) 
20 dec StD  Ankan (s 10) 
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22 dec  StD  Hvarför så litet jul i svensk konst? (s 3, 4) 
22 dec  StD  ”Suckarnes gång”.  En spökhistoria från Värmland. (s 4) 
27 dec  StD  Stockholms äldsta privata flickskolor. I. Wallinska skolan.  
27 dec StD  Indien och dess furstehof. IB (s 11) 
29 dec  StD  Delsbostintan om sin Amerikaturné. (s 10) 
29 dec  StD  Stockholms äldsta flickskolor. Åhlinska skolan. (s 13, 14) 
Social tidskrift  Något som göres och något som borde göras för ”Den undre 

världen”. (s 202-206) 
1908 
9 jan  Idun  Ett försök att civilisera vandringsfolkets barn (s 19-20) 
7 jan  StD  Romresan af Anna Branting, rec. (s 7, 8) 
1 juli StD  Sydamerika från svensk synpunkt. (s 8, 9) 
7 sept StD  Uppför Paraguayfloden. I revolutionslandet. (s 6, 7) 
29 okt  Idun  Under tricolorens hägn i Paraguay. En svenskas  

upplefvelser under revolutionen. (s 533-534) 
9 nov  StD  Sydamerika från svensk synpunkt. Hvad svenskarna i  

Brasilien önska. Rio de Janeiro 
1909 
12 jan  StD  Sydamerika ur svensk synpunkt (s 7) 
22 febr  StD  Sydamerika ur svensk synpunkt (s 7) 
8 mars StD  Revolt i Rio de Janeiro. Blodiga gatustrider. (s 5) 
12 dec StD  Modestus. Min brasilianske tjuvpojke till ridknekt.  

(Barnbilaga) 
1912 
7 jan  StD  Munken som gör hvad som faller honom in. 
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4 - Kvinnor som flanörer: promenader och gatlopp 

 

Rätten att röra sig fritt på trottoarerna är en rättighet som är en väsentlig 

förutsättning för en journalist – en reporter ska ju lämna tidningens redaktion för 

att ge sig ut i samhället och rapportera till läsarna om vad som händer och sker. 

Under arbetet med boken Reporter i rörelse. Lotten Ekman i dagspressen vid 

förra sekelskiftet (Ney, 1999) hade jag många gånger anledning att fundera över 

kvinnors tillgång till det moderna livet i sekelskiftesstaden Stockholm. Låt oss 

alltså tänka oss att reportern på uppdrag för sådär hundra år sedan är en kvinna, 

hon ska röra sig i ett antal miljöer och hon är en iakttagare, det är hennes blick 

som registrerar och hon befinner sig i situationer där hon är mer eller mindre 

välkommen, mer eller mindre van att röra sig. Så länge promenaderna gällde 

besök på hantverksutställningar eller inspektion av julskyltningen längs 

affärsgator på dagtid var de antagligen relativt okomplicerade. Där kan vi läsa 

en glädje i rörelsen. Nattligare promenader var däremot mer problematiska. Jag 

ska här behandla kvinnor som reportrar och flanörer ur några olika aspekter. 

Den kvinnliga flanören först; vissa hävdar att en kvinnlig flanör är en 

omöjlighet bör kanske poängteras (Selboe, 1998), men detta ska inte hindra mig 

redan här. Den kvinnliga reportern personifierar mycket av den nya tiden och 

detta medför att hon laddar både blick och kropp med nya innebörder.  

Den yrkeskvinna som är ledig just den regniga dag vi ska läsa om här, grips 

så av leda att hon till slut drivs ut på promenad i kåseriet ”Från regnperioden”41. 

Hon vandrar iväg mot Vanadislunden, slår in på en väg som hon gått så många 

gånger förr: 

Jag hittade på den en gång i somras, när jag planlöst svängde förbi en grann 
folkskolebyggnad med sedelärande sentenser under takåsen och plötsligt 

                                                 
41 Även i Ekman, 1914b och Ney, 1999. 
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såg den hägra framför mig likt en underlig fästningsvall. Solen låg het 
öfver staden och domstolsnotisernas ”Störande uppträden i Vanadislunden” 
hade ännu icke drupit sitt gift i mitt sinne. (SvD 13/11 1905) 

 

Detta är en flanör i så måtto att hon kan tillåta sig att ”planlöst” och ensam 

svänga iväg på sin promenad och hon minns den tid, nära nog oskuldens tid, då 

hon ännu inte läst i tidningarna om vad som kunde inträffa i just den park hon 

var på väg till. Hon erinrar sig hur hon njöt av ensamheten: 

Inga besvärande ögonkast – det var bara att sträcka ut sig i gröngräset, 
kasta af sig hatten, sticka händerna under nacken och låta solskenet skölja 
ner i varma floder. 

 

Och som hon kunde njuta den ensamheten! Hon kunde vara ensam bland 

människor som njöt av sin kafferast, men den verkliga behållningen hade hon av 

stunderna i parken när hon var helt ensam. Nu är det höst och regntunga skyar 

och det hjälper inte att hon söker sig till sina favoritplatser, dimman och regnet 

tvingar henne in under sitt paraply: 

Men plötsligt börja kapellets klockor ringa gällt, gällt – klangen smyger sig 
emot mig likt ett hot. Jag blir skrämd som en barnunge, notisernas 
”störande uppträden”, ha underminerat min tillit. Jag nyktrar till på 
stunden, hvilken idé att gå hit! tänker jag medan jag med klappande hjärta 
och spänd hörsel vädrar ett ligafölje bakom hvar skymtande buske. 

 

Och hon flyr ut ur Vanadislunden, hamnar på gator där hon inte känner igen sig, 

rusar längs trappor till hon ”med andan i halsen är /…/ återbördad åt det riktiga 

lifvet”. Här är hon hemma igen, promenaden i den blöta grönskan blev en 

vådligare utflykt än denna flanör tänkt sig, regnet och tystnaden väckte andra 

känslor än de som väcks i staden kan tänka. Nu vilar hon trygg i stadens larm: 

 

Människorna storma hänsynslöst fram, sticka mig i ögonen med 
paraplyspröten, bryggarevagnarna skramla helvetiskt, jag hör droskkuskar 
som hojta: se upp! och fulla karlar som svära. Lof och pris, det är staden! 
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Så slutar hon detta flanörkåseri, en modern kvinna som hyllar stadens myllrande 

folkliv. Även om det finns gott om registrerade iakttagelser längs vandringen så 

är det ändå de inre föreställningarna som varit mest betydelsebärande här. Det 

var hennes tankar på tidningsrubrikerna, minnen av vad hon läst i dagspressen, 

som skrämde iväg henne från ensamheten på parkbänken. 

Nu till en artikel där i stället blicken är öppet granskande, här är det fråga 

om att beskåda och det inomhus mer än att flanera utomhus: ”Jättekören 

repeterar” är en förhandstext av referatkaraktär. Intressant är att vi ser hur hon 

hanterar situationen att vara ensam kvinna på plats med uppdrag att betrakta mer 

än 200 män. Att situationen var remarkabel noterar hon i texten: 

Igår trängdes tvåhundratjugofem män och en kvinna. Männen voro 
deltagarne i den jättekonsert /…/ som samlats till en enda liten 
blixtrepetition. Kvinnan var jag. Jag kände mig närmast som på en plötslig 
visit i Kanada, hvilket är den enda plats på jordklotet där jag kan tänka mig 
möjligheten af så många män på en enda kvinna. (SvD 4/5 1906) 

 

1906 var Lotten Ekman van att röra sig i främmande miljöer, hon hade varit på 

resande fot i Europa, men aldrig hade hon befunnit sig ensam på lokal med så 

många män på en gång. Hon gör en lustighet av situationen och skriver: 

Men som jag inte är van att vara i Kanada afslog jag med blidhet ett 
välvilligt erbjudande att ta plats på estraden midt för de tvåhundratjugofem, 
och letade mig i stället, blygt rodnande, upp för en kolmörk och matosande 
trappa till en liten läktare, där jag i lugn och ro kunde glädja mig åt min 
privilegierade ställning och tacksamt vedergälla de blickar som tillkastades 
mig innan den oroligt böljande massan smälte ihop och rundade sig till en 
svart och tät riddarvakt kring sin jovialiske anförare. 

 

Vad händer här? Jo, hon skriver in att herrarna erbjöd henne att sitta på scenen 

och titta och lyssna när de repeterade – men där skulle hon själv ha varit fullt 

synlig för de sjungande herrarna. Hon rodnar och väljer en mindre synlig plats, 

hon tar sig upp till en läktare och kan där i stället iaktta på distans och utan att 

vara helt synlig. Hon sitter ovanför männen och ser ner på dem i skydd av 

läktarens räcke. Där känner hon sig friare, reportern kan ogenerat låta blicken 
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spela över manskören utan att de har samma möjlighet att granska henne. 

Hennes artikel blir därmed en illustration till vad forskningen iakttagit om 

kvinnliga konstnärers val av perspektiv i målningar av kvinnor på teatern som 

med kikaren och logen som skydd betraktar inte bara vad som händer på scenen 

utan också den övriga publiken.42 Vi finner att den kvinnliga journalisten skriver 

in sitt behov av skyddad plats, hon vill se bra, hon ska ju betrakta männen, men 

hon vill göra det på sina villkor och med lämplig distans. 

 Detta är fråga om en ny blick, en annan blick, i journalistiken: de kvinnliga 

reportrarnas blick är också i kåserierna något annat än en flanörernas blick.43 I 

min bok om Lotten Ekman och hennes journalistik har jag visat hur kvinnorna 

vanligen rör sig i vad som kan kallas offentlighetens vardagsrum: parker, 

stadens affärsgator, butiker, hantverksutställningar, museer och teatrar. Om de 

inte i stället finns i familjernas halvoffentliga del av bostaden: salongen. Blicken 

kan uppfattas som ny redan genom att kvinnornas perspektiv utgår från sådana 

platser där de kunde röra sig.44 De tillför därmed journalistiken ett perspektiv 

som kan kallas för kvinnligt. Det är visserligen problematiskt att slå fast att det 

är så det ligger till, eftersom vi inte känner nyhetsjournalistiken från seklets 

början i denna perspektivmening. Det verkar dock troligt att det är så och jag ska 

förklara varför. 

 Jag tänker mig detta med stöd i kunskapen om kvinnliga författarskap. 

Virginia Woolf förklarar i essän Ett eget rum den traditionella 

värdebestämningen av romaner, som att en viktig bok handlar om krig, medan 

en obetydlig bok handlar om kvinnors känsloliv i vardagsrummen (s 86). Det är 

inte otroligt att de kvinnliga journalisterna verkade huvudsakligen inom de 

                                                 
42 Se omslaget till Griselda Pollocks Vision and difference, där finns målningen At the Opera 1879 av Mary 
Stevenson Cassatt. Målningen visar en kvinna som tittar genom en kikare och som själv är betraktad av andra 
åskådare på operan. 
43 Ekecrantz & Olsson diskuterar i Det redigerade samhället, reportern som intar flanerandets mållösa attityd och 
att flanören gärna blir ”intim och skvallrig” (s 129 f). Jag vill peka på att flanerandet kompliceras när det är en 
kvinna som strosar i staden, att det har betydelse om det är en kvinna som innehar ”flanörens öga”. 
44 Pollock gör en karta över var kvinnliga konstnärer hämtar sina motiv för att visa hur kvinnor och män i 
konstens modernism rör sig i olika miljöer, diagram 2, s 196 i den svenska utgåvan. 
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genrer som utspelade sig i ovannämnda offentlighetens vardagsrum. Och – att en 

värdering liknande den inom litteraturen präglar journalistikens genrer. Virginia 

Woolf skrev i essän om den kvinnliga författaren också om kvinnan som flanör: 

hur hon måste hålla sig på grusgången i universitetsområdet och inte har tillträde 

till vilka rum som helst. 

 En mindre känd text av Woolf från 1927, ”Street Haunting: A London 

Adventure”, analyseras av engelska Rachel Bowlby45 och hon pekar på några 

företeelser hos den kvinnliga författaren i 1920-talet som jag ser hos de 

kvinnliga dagspressjournalisterna decennierna tidigare i Sverige. Exempelvis att 

”The move outside involves the removal of individuality for anonymity” – det är 

samma förvandling som den kvinnliga journalisten genomgår när hon lämnar 

bostaden eller möjligen redaktionen för folkmassan utomhus i den moderna 

staden. Bowlby gör först en läsning av hur den kvinnliga flanören låter blicken 

vandra över människor och ting, hur texten så att säga skriver in det som är 

möjligt för henne att betrakta. Författaren har filtrerat bort sådana inslag som 

kunde störa eller hindra hennes promenad och blick. Men Bowlby 

uppmärksammar också Woolfs val av titel på essän: ”Street Haunting” (s 23). 

Detta uttryck innebär i dagligt tal allt annat än det lättjefulla strosande som 

textens vandring genom staden ska skildra. Titeln anspelar tydligt på det 

kvinnornas gatlopp som så ofta kritiserades i insändare och kåserier om 

kvinnofriden på stadens gator i svensk dagspress redan före 1910. Och det är 

detta gatlopp, denna kvinnornas vandring genom en korseld av blickar som 

måste begrundas för att förstå kvinnornas rörelsefrihet i moderniteten. 

 Griselda Pollocks bok Vision and Difference har jag hänvisat till tidigare 

och det kapitel som är relevant här, ”Det moderna och kvinnlighetens rum”, 

ingår även i Konst, kön och blick (1995). Den diskussion som där förs om 

kvinnliga konstnärers blickar och positioner i moderniteten är av intresse också 

                                                 
45 Bowlby, Rachel (1992), särskilt kapitlet: “Walking, women and writing: Virginia Woolf as flâneuse” (ss 1-
33). 
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för att förstå blickens betydelse i journalistiken. Inte så lite av modernitetens 

utbyte av blickar handlar om sexualitet, inte minst därför kompliceras 

betraktandet för den kvinnliga journalisten. Hennes uppdrag är ju att se med 

egna ögon. 

 När Pollock diskuterar ”Det moderna livets målare” gör hon det utifrån en 

text av Baudelaire från 1863 men eftersom hans text handlar om flanören, den 

manliga flanörgestalten, kan vi associera till reportern, kåsören som strosar 

omkring i staden – och i dagspressens spalter strax efter sekelskiftet. ”Kvinnorna 

njöt inte friheten av att vara inkognito i folkmassan”, skriver Pollock (s 187) och 

menar att de inte ”hade rätten att betrakta, att stirra, granska eller iaktta”. Denna 

inskränkning i kvinnans rätt till sin egen blick skulle ha sin grund i att kvinnan 

är den som är ”objektet för flanörens blick”. Om konsten och skönlitteraturen 

skriver in en sådan tolkning av kvinnans möjligheter att se och betrakta innebär 

det förstås komplikationer för den kvinna som är reporter. Hon ska ju ge sig ut i 

den moderna offentligheten, det är hennes uppdrag. 

 Nu måste vi erinra oss att reportrarna framträdde under (eller snarare över) 

en signatur i tidningarnas spalter.46 De var mer eller mindre maskerade i tryck. 

Men de måste ut som individer för att samla in sina intryck, de måste röra sig 

bland främmande människor, de måste kontakta, söka upp och tala med mer 

eller mindre obekanta personer. Den kvinnliga journalisten förkroppsligar 

därmed en ny kvinna, vars plats i moderniteten belastas, kompliceras, av den 

kvinna som den manliga blicken redan har skrivit in där – i konsten och i 

litteraturen. För svenskt vidkommande kan vi tänka på sådana flanörskildringar 

som Hjalmar Söderbergs i romanen Förvillelser, 1895, och novellsamlingen 

Historietter, 1898, eller den roman som anses avsluta genren i svensk 

litteraturhistoria, Sigfrid Siwerts En flanör, 1914. 

 Den kvinnliga journalisten, för att komma tillbaka till henne, blir därmed 

den som själv ger kvinnligheten nytt innehåll och ny betydelse under seklets 
                                                 
46 För en närmare diskussion av signaturbruket i dagspressen se kapitel 2. 
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första decennier. Pollock påminner om att även om ”kvinnlighet innebär 

förtryckande villkor” så ”genomlever kvinnor dem med olika resultat”. Och det 

är den feministiska forskningen som undersöker ”inte bara kvinnlighetens 

begränsningar, utan också de konkreta sätt varpå kvinnor förhandlar om och 

omskapar sin ställning för att förändra dess innebörd” (s 201). De kvinnliga 

journalisterna utforskar gränserna för denna nya kvinnas uttrycksmöjligheter. 

 Går det att utläsa sådana gränsdragningar för kvinnornas verksamhet i 

dagspressen? Lotten Ekman skulle inte arbeta som utrikeschef, tyckte 

redaktionschefen Tengwall. Hon skulle sparas för reportagets uppgifter. Fanns 

det då reportage som hon inte skulle kunna utföra? Hon reste inte som 

korrespondent för någon av sina tidningar och hon var inte heller 

riksdagsreferent eller sportjournalist. Hon var däremot en mångkunnig 

allmänreporter och eventuella begränsningar tror jag kan ha berott lika mycket 

på hennes intressen som redaktionella konventioner där säkert redaktionschefers 

uppfattningar hade betydelse. Det var exempelvis inte fråga om några 

arbetsplatsreportage i StD strejksommaren 1909, inte av Lotten Ekman och inte 

av någon annan av tidningens reportrar heller. Däremot kan vi notera hur hon 

hänvisades till kvinnligt material om vi med det menar sådant som publicerades 

under vinjetten ”För våra damer” i SvD, modekrönikor och celebritetsintervjuer 

osv. Lotten Ekman kunde dock röra sig tämligen fritt i de genrerna och rentav 

flytta gränserna för dem. 

 Jag har i annat sammanhang berört att redaktörerna utnyttjade sina goda 

pennor för att vara med på evenemang som lockade stor publik, som när Lotten 

Ekman skrev från vad som kallades ”sadelplats” under kapplöpningarna på 

Lindarängen i Stockholm. Hon skulle strosa runt där för att rapportera i 

kåserande ton om vilka kändisar som dök upp och vad de hade på sig: en tidig 

vimmelrapportering. Galopptävlingarna och den publiken tycks redan då ha haft 

derbystämning i form av fest och galanteri. 1906 rapporterade hon från 

kapplöpningarna, där ett regnigt vårväder frestade svårt på Lotten Ekmans 
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intresse för hästsporten. Den artikeln (SvD 28/5 1906) är ett tidigt prov på hur 

en reporter har som uppdrag, inte att bevaka tävlingarna utan hon ska skriva om 

folk på läktare och vad som händer runtomkring.47 I den artikeln framgår att hon 

inte är ensam där, hon har någon form av eskort när hon rör sig ute bland 

publikmassorna: 

Himlen börjar åter rynka pannan och de ljumma kårarna svalna märkbart. 
Under vänliga hälsningar till höger och vänster har majestätet anträdt 
hemfärden, och när de första kalla regndropparna nå min nästipp, knäpper 
jag igen den skamfilade fjolårsregnkappan och säger resolut: 
- Nu åker jag också hem. 
Beskyddaren, som älskar kapplöpningar till och med i melankoliskt 
våtväder, blir otröstlig och ordar entusiastiskt om tröstlöpningen. Men 
kvinnans vilja är mannens lag, och långt innan filen af dogcarts, victorior, 
automobiler och åkardroskor svänger af från platsen för det sista 
stevnemödet rulla vi fram längs den gardistkantade landsvägen med 
länsade läskedrycksstånd och smutsiga cigarrgubbar. /…/   (SvD 28/5 
1906) 
 

Kan det rentav vara så att hon är en så modern och kapabel kvinna att hon cyklar 

eller åker bil, att hon med sitt sällskap rullar längs köerna av diverse fordon och 

lämningarna efter festen runt tävlingarna? 

 Vintersporten som vi nu ska se exempel på tvingade åskådarna till viss 

försiktighet när det gällde elegansen, här gällde det ju att inte frysa fötterna av 

sig. Som Femina skriver hon från internationella konståkningstävlingar i artikeln 

”På banan” (StD 9/2 1909) och här vimlar av nymodigheter att beskriva: 

Hela Stockholm är fullt af folk, som gör hvad som faller det in, damerna gå 
i sweaters, topplufvor och renhudspjäxor, ingen vänder ens på hufvudet 
efter dem, solen skiner, hästarna dansa framåt Strandvägen med skimrande 
vita slädnät – och hej hvad hvinterkylan nyper skönt i kinden! 
 

Lotten Ekman har blivit aningen sen på grund av fullsatta spårvagnar, ”i många, 

långa minuter har man fått vänta vid hållplatserna”, och solen har hunnit gå i 
                                                 
47 Tom Olsson noterar att det är fråga om en ”klassisk journalistisk tradition”, dvs. med två journalister på plats, 
en för referatet och en för reportaget, i sin text om Jolos journalistik i mitten av 50-talet (Olsson, s 111). Olsson 
refererar till en äldre engelsk rättegångsbevakning, som framgår hade traditionen i svensk journalistik rötter 
åtminstone sedan sekelskiftet. 
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moln innan hon kommer fram till Djurgården och pressläktaren: ”– Ni kommer 

för sent – säger en kåsör i guldbågad pincenez. – Ni fick inte se Salchow, det var 

det styfvaste av alltsammans…”. Det tycks inte bekymra denna reporter som i 

stället ser sig omkring på läktaren, det är ju därför hon är där: Anders Zorn 

iklädd ”liten rund mössa och en päls, hvars tjocklek mäter sex tum och en 

tvärhand”, och ”där talas all världens kända och okända tungomål”. Den 

kungliga läktaren beskrivs ingående, ”klädd med kronkläde, och de bekväma 

fåtöljerna i tegelröd sammet äro, som det heter, upptagna till sista plats”, liksom 

vilka kungligheter som finns på plats förstås. Reportern noterar att ”allt folket 

[står] troget och stampar med fötterna” till klockan blir fyra. Den typen av 

vintersport må ha varit ett ovanligt nöje för Lotten Ekman och övriga 

stockholmare, men skridskoåkarna hade ändå elegans och ”gratie” noterade hon. 

Dessutom fanns kungligheter och konstnärer på plats att titta på för åskådarna 

och berätta om för läsarna. 

 Modeskribenterna registrerade förstås hur vissa kläder lämpar sig för vissa 

kroppsformer osv, det är oftast ändå fråga om ett ganska diskret iakttagande. I 

Lotten Ekmans journalistik är kroppen dessutom i rörelse, som den kvinna som i 

flanörtexten kastar av sig hatten, slänger sig i gräset och njuter av att solen 

värmer henne. I tidningen Mitt hem medverkade hon som signaturen Nitouche år 

1906 med en artikel om fäktningen som ”En fashionabel kvinnosport”. Där 

levererar hon en utläggning om fäktningen som en synnerligen lämplig 

kroppsövning för kvinnor: 

Cykeln har för länge sedan degraderats till simpel tidsbesparingsmaskin, 
tennis visar begynnande ålderdomstecken, ridten förslår inte långt, 
vinterisarna strejka, snön torkar in – våra hypermoderna damer med sin 
törst efter allsidig utveckling, efter kroppslig så väl som andlig smidighet, 
skulle stå sig slätt utan det fasta grepp kring florett och värja, som ändtligen 
blifvit dem beviljadt utan den flyktigaste rest af forna tiders oförställda 
löje. 
/…/ Floretten har aldrig gjort en kvinna mindre kvinnlig, det är på sin höjd 
värjan som någon gång kan vara af ondo!   (Mitt hem, 1906, nr 5 s 93 [min 
kurs]) 
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Den kåserande rapporten om fäktningen som en mycket modern idrottsutövning 

är samtidigt ett vittnesbörd om hur kvinnor kunde iakttas på område efter 

område, i sin ”törst efter allsidig utveckling”. Kvinnokampen gällde inte bara 

rösträtt och rätt till utbildning, den gällde i lika hög grad kvinnors rätt att 

använda sina kroppar. Nota bene, det är inte fråga om att längta efter 

kroppsarbete, här är det medelklassens kvinnor som traktar efter det nya 

spännande. Tennis, ridning, skidor och skridsko var självklarheter för de 

kvinnorna. Nitouche talar som synes om ”forna tiders oförställda löje”, som om 

det skulle vara ett passerat stadium, men hennes blick på det nya seklets jagande 

efter varje chans till modernitet uttrycker ändå ett mått av road skepticism. 

Tonen var en helt annan när hon skrev om folk och vanor som verkligen 

irriterade henne. 

 Väninnan filosoferar, åtminstone lägger Nitouche orden i sin väninnas mun 

i ett kåseri i december 1905 med rubriken ”Folk, som förargar en” (SvD 12/12 

1905). Här är det tecken på brister i uppförandet som nagelfars, sådant som kan 

noteras i stadens offentliga liv. Den unga damen berättar om den ena hårresande 

incidenten efter den andra. Nitouche låter sin bekant anklaga stockholmare för i 

det närmaste tölpaktigheter. Kvinnors vandring på trottoarerna dyker upp i 

denna drapa också, jag återkommer längre fram i texten till de ”gatloppen”. 

Väninnan utbrister här i följande variation på det temat: 

Och vad säger du om den herre, som idogt trafvade i mitt kölvatten när jag 
gick hem sent härom kvällen, och som uppmuntrande framsluddrade: 
- För all del, nog ser jag, att lilla fröken kan gå fort. Men jag kan också gå 
fort! [spärrat i tidn.] 
Det hör också till hvardagsmaten, allt det där, det kommer igen lika 
orubbligt som pannkakan och ärtorna – variationerna äro så små att man 
knappt märker dem. 

 

Hennes färskaste iakttagelser i frågan om brister i skick och bruk gäller dock 

konsumenters ovana att t ex klämma på bullen i brödbutiken, hon äcklas rentav 
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vid tanken på vilka händer som kan ha rört vid bullen hon tuggar i sig till 

eftermiddagskaffet. Svälten är alternativet, förklarar hon, om inte Stockholms 

butiker inför samma förbud som gäller i Köpenhamn: se men inte röra innan 

bullen är betald. Ändå är det där en bagatell jämfört med vad hon råkat ut för 

senast. Hon skulle köpa tandborste och avböjde expeditens erbjudande att själv 

välja ur lådan som ställdes fram på disken. Expediten utbrast förbluffad inför 

denna, ska vi kanske tänka oss, närmast kontinentala finess: 

- Nå, men jag har då aldrig hört på maken! Och just i går som jag miste en 
kund – för resten en friherinna, kan fruntimret tro – bara för att jag inte 
tyckte om att hon pröfvade ett par tandborstar mot tänderna [spärrat i 
tidn.]! Hon blef ursinnig, kan fruntimret tro, rent ursinnig. En friherinna, 
tänk. Det är dagsens sanning, kan fruntimret tro … 

 

Nitouche bleknade av obehag, förstår läsaren, eftersom kåseriet slutar: ”- Du 

mår väl inte illa, Nitouche? afbryter sig min väninna oroligt”. Här skriver Lotten 

Ekman i kåseriets form om den nya tidens fordringar på livet i staden, här skulle 

många människor fungera tillsammans, trängas tillsammans på teatern, i 

garderoben som i bänkraderna, välja och vraka i butikerna. Det är en skildring 

av folkmassans anonyma vimmel – men här uttrycks en olust inför vad ”folks” 

okunnighet kan ställa till med. 

 Kåseriet uttrycker där en insikt om att det nya folklivet ställer nya krav på 

diskretion och hygien, bland annat. I det ögonblicket föds kanske den kvinnliga 

konsumentjournalistiken? Modekrönikorna var redan fyllda av goda råd om 

klädvård och ekonomisk planering, kanske går den utvecklingen att knyta till att 

översättningarna minskar i antal och att krönikorna i stället produceras av en 

journalist på redaktionen. Lotten Ekman skriver hösten 1906 krönikor i den 

genren. ”Hyn och vinterkylan” är rubriken på en och den behandlar detta att 

kvinnorna nu börjat ägna sig åt ett hälsosammare liv med sport och andra 

utomhusaktiviteter. Detta medför att fötterna kan behöva en renovering inifrån, 

förklarar den mångkunniga skribenten, som här tecknar sig Mylady (SvD 31/10 
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1906). I dessa och liknande artiklar48 skriver en reporter som använder sina 

erfarenheter av att vara kvinna i det moderna urbana livet. Hon kan skriva in den 

relativt nyvunna rörelsefriheten i sina texter, även om nyss nämnda artiklar inte 

krävde utflykter från redaktionen i form av intervjuer eller studier på annan 

plats. 

 I en så kvinnligt kodad genre som modekrönikorna kunde reportern bryta 

igenom den ibland lätt docerande tonen för att dela ut praktiska råd till den 

moderna stadskvinnan men hon kunde också besöka de ateljéer där stadens 

damer lät sy upp sina aftonklänningar inför en stundande högtidlighet (SvD 

1906 21/1 och 25/1). Modeskribenten lämnar således skrivbordet, redaktionen 

och det översättningsarbete som antagligen var stommen i många tidigare 

krönikor för att i stället som reporter besöka ett mer kvinnligt rum med 

sömmerskor, vackra tyger och klänningar av senaste snitt i olika stadier av 

tillblivelse. Modeskribenten är dessutom en kvinna som erinrar om den manlige 

flanören i att hon inte bara flyktigt noterar de kvinnor som rör sig i vimlet, hon 

granskar och bedömer hur de tar sig ut i sina nya, eller för den delen ibland 

omoderna, kläder. Dock har jag inte funnit några prov på att hennes blick 

någonsin är erotiserande. I rollen som modeskribent var hennes uppdrag att se 

och kommentera andras utstyrsel. 

 Steget från konsumentreportern till journalisten med uppdrag att undersöka 

sakernas tillstånd på en matsal som hotas av åtal för olaga spritkonsumtion är 

inte så långt som det i förstone kan tyckas. Välgörenhetsorganisationernas 

många aktiviteter bevakades av de kvinnliga journalisterna och nyttiga måltider 

kunde nog också sägas höra till kvinnornas kompetensområde. En känslig 

historia var det fråga om här, eftersom det var en nykterhetsrörelse som drev 

restaurangen. Lotten Ekman gör ett besök på ort och ställe i Värtan, och hon 

signerar sin artikel med en förkortad variant av sitt mest kända (reporter)märke: 
                                                 
48 Se även t ex ”Storkök och sundt förnuft” SvD 10/10 1906, ”Råd och rön”, SvD 9/11 1906, ”Hur skall man 
sköta sitt hår”, StD 21/3 1909, ”Stockholm – de dyra klädernas stad”, StD 26/9, 3/10 1909 och ”Samla i ladorna! 
Ett memorandum för våra fruar”, StD 27/9 1909. 
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-ou- (StD 28/11 1908). Hon ger en ögonvittnesrapport, hon finner en kvinnlig 

arbetsplats mitt i ett annars manligt präglat hamnområde och hon försäkrar att 

där är mycket hygieniskt och att där serveras bra mat och alls ingen sprit till 

hamnarbetarna. Den här förvandlingen av modekrönikören från en 

översättarinna fast förankrad vid skrivbordet och studiet av de utländska 

tidningarna till en reporter och konsumentupplysare, menar jag är den verkliga 

föregångaren till vad som senare skulle kallas för ”aktiv journalistik” på 

Svenska Dagbladet och tillskrivas den dåvarande redaktionschefen Stomberg.49 

Den aktiva journalistiken i stockholmspressen tycks ha introducerats av 

pennskaften själva redan före 1910 och deras syn på villkoren, inte minst för 

kvinnorna i staden, tvingade dem till aktivitet – ut på gator och torg, även om 

deras promenader innebar mer målmedvetna utflykter än herrar flanörers 

planlösa strosande. 

 Reportern Lotten Ekman är ofta tydlig och exakt när hon anger rörelser i 

sina artiklar, jag vill påstå att hon uttrycker viss förtjusning i att röra sig själv. 

Hon återkommer ständigt till detta med kroppar i rörelse, antingen det är hon 

själv som är ute och går på väg till eller från ett uppdrag eller berättar om vad 

hon ser utspelas framför sig. Detta med rörelse och förflyttningar i artiklar är 

ingenting som har en huvudroll i det journalistiska uppdraget, men det är en 

konsekvens av reporterns arbete: hon ska ju lämna redaktionen och detta hade en 

särskild laddning för kvinnorna i yrket i början av seklet. Yrkesrollen gav dem 

rätt att visats på gator och torg, besöka platser på egen hand. Yrket gav dem så 

att säga entrébiljett till platser de annars kanske inte skulle ha besökt som 

privatpersoner. 

 Ett intresse för kroppsrörelse finns insmuget i texterna utan att för den skull 

göras till en huvudsak i artiklarna. Det är först vid läsningen av en samlad 

journalistisk produktion som dessa täta referenser till kroppar i rörelse faller i 

                                                 
49 Se t ex Berger, s 146, där den ”aktiva” journalistiken syftar på journalistiken under nödåren i samband med 
kriget 1914-1918   Se även Gunilla Lundströms avhandling  När tidningarna blev moderna, 2004. 
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ögonen. I sitt sammanhang publiceras ju artiklarna dag för dag på sidor som är 

fyllda av annat material och läsaren av den dagliga tidningen läser med större 

eller mindre behållning reportage och övrig spaltfyllnad. Låt mig visa prov på 

reportern som tar danssteg på väg hem från ett uppdrag (StD 30/1 1909). Då har 

hon besökt Operans balettelevskola under en övningstimme och hon skriver så 

det nästan börjar rycka i benen på läsarna. Så här inleder hon: 

Pang, pang! Stöter fröken Rosén i golfvet med sin långa staf, och alla de 
små flickorna spänna knän och vrister och resa sig med lyfta armar på allra 
yttersta spetsen af sina skära sidenskor. 
- Nu niger vi – säger fröken Rosén och stöter i golfvet med sin staf. – Inte 
knipa med munnen – lösa handleder – raka i ryggen, ut med knä´na – böj 
på kroppen – inte visa innersidan af handen, det får vi aldrig göra! Femte 
positionen! En avant! Ett, tu, ett, tu! 

 

Texten är skriven som om hon försökte använda tankstrecken och utropstecknen 

för att återge hela rytmen och tempot under den övningstimme hon var på besök. 

Tempot är inte så ensartat hela artikeln igenom, den övergår småningom i en 

intervju med fröken Rosén och artikeln avslutas med reportern på väg från 

Operan. Då bara måste hon försöka sig på några steg själv: 

/…/ De små balettflickorna bli åter helt vanliga barn, som gå hem och läsa 
lexor för morgondagen. Men vi bli inte genast en helt vanlig människa 
igen. När vi sagt farväl till fröken Rosén och tackat för upplysningarna, 
öfverraska vi världen med att midt på blanka eftermiddagen göra lifliga 
changements de pied med charmanta ballonger tvärs öfver Gustaf Adolfs 
torg. (StD 30/1 1909) 

 

 Inte minst i Lotten Ekmans produktion kan vi finna en flanörtext invävd, en 

kvinnornas, pennskaftens flanörtext. Ibland är det fråga om fragment av en 

sådan flanörtext. Hänvisningar till sådana fragment eller promenader har jag 

funnit flera artiklar, exempelvis i en artikel efter en generalrepetition, där hon 

skriver om promenaden under mellanakten (SvD 27/10 1908) eller varför inte 

invigningen av hemslöjdens vårutställning 1906? Där summerar Nitouche att 

”förmodligen blir det godt om fötter, som under de närmaste tre veckorna flinkt 
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fly undan de mordiska spårvagnarna och vandra uppför Arffurstens två 

halftrappor” (SvD 28/4 1906). De där fragmenten av rörelse tar olika stor plats 

och funktion i artiklarna och jag vill här visa att rörelsen kan läsas som ett 

uttryck för kvinnornas utforskande av en nyvunnen frihet, nämligen just att röra 

sig i det offentliga rummet.  

Bland kåserierna är det lätt att återfinna reportern, förklädd i någon halvt 

fiktiv roll då, promenerande på en trottoar längs stadens gator. Hon kan irra runt 

kring ett gathörn i väntan på att möta en bekant, som i ”Det leende ansiktet” 

(SvD 28/8 1906), eller inte lyckas undvika att hälsa på utan tvingas stanna och 

prata med en annan bekant, som i ”Lifvets nödtorft” (SvD 13/1 1906)50 Då kan 

en kvinnornas flanörtext gestalta sig så här: 

När jag går hem från mitt arbete om middagarne händer det någon gång att 
jag möter henne på Drottninggatan. 
Hon är hötorgsklädd och röd af värme, armen spänner sig kapprak under 
tyngden af en högst borgerlig kasse, och äfven om vår herre i sin 
välmening skickat ut både blåst och sol att feja gatan torr för hennes fötter, 
håller hon ändå alltid ett stadigt grepp om kjolen med den lediga handen. 
Jag upptäcker henne på långt håll, får genast brådt att med alla tecken på 
drömmande själsfrånvaro nagla blickarna vid ett oskyldigt litet moln /…/ 
Med en bogserångares tröga säkerhet skär hon igenom middagsvimlet och 
ropar på fem stegs afstånd: 
- Nej, god dag, hur står det till? 
Räddning är otänkbar. Jag låter molnet sitta kvar bäst det gitter och svarar 
generad och med invärtes suckan: 
- Tack. Och du själf?      (s 43f) 

 

Yrkeskvinnan på väg hem i folkvimlet möter väninnan som gift sig och 

hushållar åt man och barn – det är en mindre kulturkrock på Drottninggatans 

trottoar som gestaltas i den scenen. 

 Eller varför inte, vandringen med kritisk blick längs någon affärsgata för att 

skriva om julskyltningen (SvD 11/12 1905). En annan gång beklagar hon 

                                                 
50 Båda artiklarna finns även i Ekman, 1914b. 
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Drottninggatans öde i en artikel som bär rubriken ”Drottninggatan fiffar upp 

sig” (SvD 7/10 1906): 

Hvem kunde ana, att man ända från den lilla hopträngda klunga af 
mysteriösa kåkar, som i Tegnérgatshörnet skyfflats bort i ett par vårdslösa 
spadtag, och ner till det själfsprickande fyravåningshus, som suckande 
sjunkit ihop till en ruinhög, skulle vandra sin brydsamma väg som en gäst 
och främling, där man förut satt foten med snart sagdt äganderättens 
trygghet! 
 Men tiden går sin gång, och nu leker till och med Drottninggatan nya 
Stockholms blindbockslek med oss. /…/ 

 

Reportern som ondgör sig över rivningsarbeten i stadens centrum under en 

vandring längs minnenas gator har en lång tradition, som synes. I just den 

artikeln anspelas på de många butikerna längs gatan, och i den tidigare artikeln 

mötte hon ju en väninna som varit och handlat till hushållet. Den senare 

varianten av inköp tycks inte ha varit reporterns hemmaplan riktigt, åtminstone 

inte att döma av ett kåseri med rubriken ”En burk choklad” (SvD 19/4 1906).51 

Där hamnar hon helt i händerna på bodbiträdet och lyckas knappt värja sig för 

alla erbjudanden om diverse intressanta choklader, marmelader och fikon. Men 

jag ska visa prov på hennes sätt att skriva in rörelsen, så här inleder hon: 

När jag går förbi kryddboden i hörnet, drar jag mig plötsligt till minnes, att 
min sked skrapade mot botten på frukostbordets chokladburk, och i ett 
olycksaligt anfall av huslighet, alstradt af vårens yra lättsinne, skjuter jag 
upp dörren och glider försiktigt fram mellan det sågspånsbeströdda golfvets 
äppeltunnor och apelsinlådor. 

 

Här möter vi således kvinnan som är fri att göra vad hon vill, hon får för sig att 

köpa hem choklad, går in i butiken, glider fram mellan varorna – och hamnar i 

en situation hon inte behärskar: en handelsman som överöser henne med förslag 

om ytterligare köp. Många rader längre fram i texten inser hon att hon måste ta 

sig ut ur butiken och alla propåer som väller över henne: ”Jag väntar att 

kallsvetten skall bryta fram på min panna, och skälfvande af förskräckelse griper 

                                                 
51 Även i Ekman, 1914b. 
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jag chokladpaketet, kastar en och femtio på disken och vacklar bort mot dörren”. 

Med denna skiss av ett hastigt besök i en kryddbod har Lotten Ekman både 

berättat om en kvinna som inte var så helt van att handskas med försäljare i 

sådana butiker och hon har också antytt att det där med husligheten var inte 

något som hon vanligen ägnade sig åt och – hon har skrivit in rörelse i texten. 

Denna kvinna är inte fången inom hemmets fyra väggar, inte heller bakom en 

disk i någon butik. Hon klarade möjligen inte av att tala det språk som 

förväntades av henne i en kryddbod, men hon var fri att avbryta samtalet, lämna 

butiken och återvända till vårvädret och gatuvimlet ute i staden. 

 Jag avslutar denna exposé över hur en journalist kan skildra glädjen i 

kroppars rörelse och utforskningen av nymodigheter i stadslivet med ett av 

Nitouches många kvinnoporträtt. Här är det en ”uppstudsig ande” som förvånar 

henne genom sin berättelse om att hon varit gatusångerska, det är i anslutning 

till Barnens dag våren 1905 (SvD 18/5) och Nitouche häpnar över denna 

tilltagsenhet: 

- Ah! Du menar verkligen. Här i Stockholm! Men öfverståthållaren… Och 
polisen… Och människorna… 
- Pytt, svarade hon nonchalant. Det gick som en dans. Vi voro tre stycken 
för inbördes hjälp och uppmuntran. Två flickor i lappdräkt och en herre i 
lösperuk och fiol. 

 

Hennes väninna ”brann af förtjusning” när hon berättade om sina eskapader: 

”Jag har gått omkring på gårdarna och sjungit in pengar…”. De fick in mycket 

pengar försäkrar hon, och det var väldigt skojigt, ”grymt roligt” rentav. 

Ansträngningen visade sig bestå, inte i att generas av att tigga pengar på 

gårdarna eller att stå i centrum för människors uppmärksamhet, utan av att gå 

och stå på stadens gator: en fysisk ansträngning. De blev helt enkelt trötta i 

benen av att samla pengar till behövande barn och tvingades därför avrunda 

dagen med att mätta sig på Operakällaren, en ironi som reportern säkert vill ska 

gå fram. Nitouche konstaterar också att: 
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Och när den unga damen med en nick svängde af neråt Drottninggatan såg 
jag att hon verkligen linkade helt litet – bara litet. Stackars hon! Men hvad 
ögonen voro glada! 

 

Gatusångerskan är ännu en variant av flanörtexterna i Lotten Ekmans produktion 

och de visar hur kvinnorna noterar inte bara detta att de utsätter sig för 

uppmärksamhet utan att det också kan vara fysiskt tröttande att ranta omkring i 

staden. Väsentligare är att de blir indirekta prov på den frimodighet eller 

respektlöshet som den nya tiden inbjuder till. Kvinnorna prövar ideligen nya 

möjligheter – och gör journalistik av sina erfarenheter. Lotten Ekman ser med 

öppna ögon vad som utspelar sig, registrerar och förefaller ganska ohämmad i 

sin rapportering, som om hon upptäckt att det räcker att skriva som det är. Det 

blir god journalistik av en sådan blick. 

 

Gatloppen kvällstid 

Framåt aftonen förändras de här till synes glada turerna i stadslivet och 

kvinnornas vandring på trottoarerna tar i stället formen av olika varianter av 

gatlopp. En upprörd skribent, Lotten Ekman som denna gång signerar sig 

”Kvinna”, berättar under rubriken ”Stockholm och kvinnofriden” i StD (29/9 

1908) den otrevliga historien om en ung dam som var på väg hem, ”mellan 

klockan elfva och half tolf på natten”. Här är Lotten Ekmans ton inte raljant, 

möjligen mot herrarna i staden som trots pressens tidigare ”kraftiga ingripande” 

inte slutat med sitt ”hänsynslösa ofog”, hon kan nästan ge sken av att vara 

beredd att bortse från ”det relativt ofarliga antastandet ute på öppen gata som 

alltjämt florerar lika ohäjdat som förut”. Därefter berättar hon om vad som 

inträffat för några dagar sedan, ”ett ovanligt upprörande fall”. Den unga damen 

ifråga kom ”ensam och oklanderligt stillsamt gående till sitt vid en af 

Vasastadens större gator belägna hem”. Hon hade inte märkt andra problem än 

”det sedvanliga tilltalande en passant en herre anser sig ha rätt att bestå hvarje 

kvinna, som sätter sin fot på Stockholms gator efter tio på kvällen”, hon hade 
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hunnit ända hem och in genom porten då en okänd man tog sig in och antastade 

henne. Kvinnans skrik skrämde bort mannen, men skribenten frågar sig var det 

ska sluta ”när vi kvinnor således icke längre äro skyddade ens inom våra egna 

låsta dörrar”. 

 Tidningsdebatterna om kvinnofriden i början av seklet brukade, såvitt jag 

funnit, oftast gälla den variant av ofredande som nämns som hastigast i artikeln 

ovan, att kvinnorna inte kan vistas utomhus utan manligt sällskap utan att 

uppmärksammas eller utsättas för kontaktförsök av främmande herrar.52 

Skribenten pekar på att det hon kallar ”ofog” förvandlas till något allvarligare 

när männen förföljer kvinnor ända in i deras trappuppgångar. Parentetiskt kan 

tilläggas att i det tidiga 2000-talet handlar debatten om kvinnofrid mer om våld 

mot kvinnor i hemmet än om ofredande på trottoarer. Möjligen var det våld som 

under seklets första decennium utspelades inom familjen för privat för att 

behandlas i en offentlig diskussion, men jag tycker mig uppfatta att med detta 

fingerade insändarbrev till redaktören för StD markeras om inte en vändpunkt, 

så ändå ett tecken på verklig oro över hur det är ställt med kvinnofriden. Det är 

enda gången jag funnit att Lotten Ekman talar utan den ofta underhållande ironin 

i frågan. Ironi skapar samtidigt en mångtydighet, som skribenten denna gång 

kanske var angelägen om att undvika. 

 Det finns skäl att uppmärksamma dessa ideligen återkommande debatter 

om kvinnofriden på stadens gator. Visst kan vi läsa en del inlägg, skämtsamheter 

om att en vacker kvinna inte kan röra sig utan att uppvaktas av herrar, som ett 

slags koketteri. Vi finner också lustigheter om att den svenske mannen inte är 

lika artig som herrar söderöver. Ibland märks dessutom att kvinnor irriteras av 

att herrarna inte kan se skillnad på ärbara kvinnor och gatflickor. 

                                                 
52 Se t ex SvD: 6/9 1903, 13/7 1907, StD 1/7 1908. Som ett tecken på att detta var en fråga som diskuterades 
flitigt i tidningarna ska vi nog uppfatta att också tidningar som Söndags-Nisse raljerade med frågan. Se t ex 5/7 
1908: ”Kvinnojakten i Stockholm” med goda råd till Gwen, dvs. Else Kleen, skribent i DN. 
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 Det kan vara kvinnors ökade rörelsefrihet som ställer till problem för de 

yrvakna herrar som tidigare kunnat lita på att ensam kvinna på vandring 

kvällstid betydde att hon var beredd att sälja sin kropp och sina tjänster till dem. 

Nu kunde den eleganta kvinnan på trottoaren i stället visa sig vara en 

teaterkritiker på väg hem. Så har Anna Branting uttryckt att hon ”tyckte allt 

mindre om att vara ute och traska på gatorna, ensam, mitt i natten” (Berger, s 

152). Anna Brantings dotter, journalisten Vera von Kraemer, förekommer i en 

minnesteckning av Mia Leche Löfgren med följande kommentar om nattliga 

promenader i staden: 

Hon visste alltså vad det ville säga att i förra århundradets slut och detta 
sekels början ila genom gatorna vid halv-ettiden på natten, då 
alkoholiserade kvinnofridsstörare ramlade ut från krogarna i Klara-
kvarteren. Hon var till råga på allt vacker just på det sätt som hon inte ville 
vara vacker: hon hade, ehuru hon var en aning för liten, tidens idealfigur 
/…/ Men det var sannerligen inga ömma begär som fyllde Vera när hon 
kastade sig in i det stockholmska nattlivets djungel, och den som störde 
hennes kvinnofrid fick inget skyggt villebråd att tas med. 

(Leche Löfgren, s 245) 
 

”Gatufriden i Stockholm kräver sin särskilda beskrivning”, inleder Vera von 

Kraemer följdriktigt ett kapitel i boken Brantings på Norrtullsgatan (ss 198-

203). Där talar hon tämligen direkt om vad som väntade den kvinna som fick för 

sig att promenera kvällstid i staden: ”En kvinna fick finna sig i att gå gatlopp i 

alla stadsdelar, så fort det blivit mörkt – ja, nästan när som helst”. Hon talar om 

hur detta männens beteende var omöjligt att diskutera med manliga kolleger, 

hon menar att de kunde inte förstå hur dessa ideliga närmanden uppfattades av 

kvinnorna, att de kände sig jagade och antastade. 

 Männen ansåg i grunden att kvinnorna inte hade ute att göra kvällstid: ”En 

del män, som ansågo sig representera samhällets solida grundvalar, hälsade 

aldrig på en efter nio, vilket var förvirrande innan man blev van” (s 198) – en 

ordning, som förstås får konsekvenser för de kvinnliga reportrarna. De upptäckte 

att de umgängesregler de lärt sig i hemmet inte gällde på trottoarerna, i alla fall 
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inte kvällstid. Vera von Kraemer frågar sig dessutom hur det kommer sig att 

kvinnorna var rädda för något som männen uppfattade som oförargliga 

uppvaktningar: 

Man var rädd för sin integritet, inte bara den kroppsliga, utan ännu mer den 
själsliga, man ville inte kastas ur sina banor in på ett tankeområde, som var 
främmande och närgånget. Men man var också direkt rädd för att bli tagen i 
armen, bli knuffad, bli hånad, bli gjord till föremål för allmän 
uppmärksamhet. Bilar fanns inte på den tid, då jag var ny på Svenska 
Dagbladet, och även om i så fall hade jag inte haft råd att ta bil. En enda 
gång tog jag en droska, den färden uppför Kungsbacken gjorde jag aldrig 
om, ty det hängde slutligen ett par män som berusade bin i suffletten. (s 
199) 

 

Vad kan sådana kvällsvandringar ha haft för inverkan på de kvinnliga 

journalisternas känsla för sin nyvunna rörelsefrihet? Den friheten är ett 

väsentligt inslag i reporterns arbete och om hon var tvungen att löpa ett slags 

gatlopp på väg till eller från redaktionen fick det säkert konsekvenser för hennes 

möjligheter att arbeta och röra sig frimodigt, i all synnerhet kvällstid. 

 I fiktiv form kan vi i Elin Wägners roman Pennskaftet läsa hur denna nya 

kvinna kunde uppfattas av sin samtid. Jag vill påminna om att offentligheten 

hade sina komplikationer i en tid då kvinnor, för att uttrycka mig med en nutida 

jargong, knappt kunde gå lösa på stan – kvinnor var långtifrån fredade eller 

”streetwise”. Offentligheten som fysisk plats och som position var problematisk 

för kvinnor. Långt in i romanen tvingas Pennskaftet också tillrättavisa en ung 

man som tror sig äta middag på lokal med en lättfotad ung dam: 

- Varför skall ni också skriva så osedligt? frågade han. 
- Jag känner det så. Varför tyckte den skånske amanuensen – för det är 
naturligtvis han – att jag skriver osedligt då? 
- Jo, ni blottar kunskap om saker, som en ung flicka inte bör veta, sade han. 
Arkitekten var mycket förtjust över sitt fyndiga sätt att omskriva 
skåningens mer råa omdöme. 
- Varför får hon inte det då? frågade Pennskaftet, och hennes ögon blänkte 
olycksbådande. 
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- Nej, sade arkitekten enkelt, därför att vi vill förstås att kvinnan skall vara 
fin och ren och god och oskyldig. Sådan tänker vi oss henne, det måste 
man, för själv kan man ju inte vara det. 
- Men ni vill helst, att hon skall vara fin och ren på avstånd kan jag tro, som 
sällskap väljer ni såna som mig och neråt? 

(s 60f, min kurs) 
 

Här berättar romanen om reaktioner som mötte en kvinnlig journalist på ett sätt 

som jag inte funnit spår av i de journalistminnen jag läst, dvs. jag har inte funnit 

andra texter som uttrycker att de kvinnliga journalisterna belastas av sin 

kunskap, att de förlorar sin renhet, för att inte säga (sociala) oskuld i yrket. Men 

väl finns skildringar som erinrar om detta: i Ellen Rydelius minnen, Leva 

randigt, berättas om hur hon kunde känna sig jagad när hon var på väg hem från 

redaktionen sent på kvällen och hur hon avundades kvinnliga kamrater som 

kunde slänga käft med de efterhängsna herrarna, själv var hon tydligen mest 

rädd: ”Den där kvinnojakten om nätterna gick oss alla ’pennskaft’ mycket på 

nerverna. /…/ Men jag var bara rädd och kilade som en hare” (Rydelius, s 80)53. 

I Lotten Ekmans artiklar finns också exempel som antyder att den kvinna som 

vandrade ensam i staden om aftonen kunde räkna med att utsättas för en form av 

uppvaktning som kvinnorna kunde uppfatta som mer eller mindre obehaglig. I 

hennes kåserier kan en ung flickas olust beskrivas så här: 

Hon är blyg för herrar, fastän de alltid äro vänliga mot henne på ett mycket 
naturligt och tvättäkta sätt. Åtminstone vid dagsljus. Under 
kvällsvandringar ha de några gånger skrämt henne. Hon har en viss 
sväfvande förnimmelse att äfven den mest oklanderlige gentleman kan bli 
någon sorts farlig buse, när hon går hem om kvällarne. Ibland ställer han 
sig bara i ett hörn och knackar med käppen; förr satt hjärtat i halsgropen 
när hon hörde det. (StD 31/12 1909)54

 

                                                 
53 Margareta Stål noterar detta i en artikel om den grupp kvinnliga journalister som kallar sig Ligan, se artikel i 
Kraftfält, 1998. 
54 Även i Ekman, 1914b. 
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Det där är, menar jag, ett uttryck för att kvinnornas rätt att vistas i gaturummet 

ännu inte var etablerad eller okomplicerad. Inte utan skäl pågick som sagt under 

åren fram till 1910 flera debatter om kvinnofriden på stadens gator. 

 Skildringen i Lotten Ekmans artiklar och i Elin Wägners Pennskaftet kan 

läsas som en tydlig illustration av hur det offentliga rummet, gatan, caféerna 

osv, var en sfär som mannen kunde röra sig fritt i men där kvinnan bara rörde 

sig på vissa villkor. Griselda Pollock kommenterar dessa samhällets olika sfärer 

i sin bok Vision and difference och hon skriver att ”the public spaces thus 

construed were where one risked losing one´s virtue, dirtying oneself; going out 

in public and the idea of disgrace were closely allied” [min kurs.] (s 69). Den 

kvinnliga journalisten på uppdrag kunde hamna i miljöer där hon riskerade att få 

kunskap om sidor av samhället som en respektabel kvinna förväntades vara 

okunnig om, eller som Pollock skriver: ”The guarded respectability of the lady 

could be soiled by mere visual contact for seeing was bound up with knowing” 

(s 78). Mannen däremot kunde förstås ha personlig erfarenhet av dessa miljöer, 

han rörde sig ”fritt” i båda sfärerna. 

 Kvinnornas reaktioner på gatulivet kvällstid återfinns således i dagspressen 

under rubriker om kvinnofriden men i memoarerna liknas promenaderna i stället 

vid den brutalare varianten gatlopp. Min tro är att de kvinnliga journalisterna 

skriver om detta av flera skäl. Dels förstås att de tyckte det var obehagligt att 

utsättas för denna form av uppvaktning, dels är det en fråga om kunskap. 

 I och med att de rörde sig i det offentliga rummet på kvällstid, kanske 

ensamma på väg till eller från redaktionen, blev de vittnen till vad män i deras 

samhällsklass eller rentav umgänge kunde ägna sig åt. De fick kunskap om vilka 

män som sökte sig till prostituerade på gatan. Vera von Kraemer noterade ju hur 

män i bekantskapskretsen inte hälsade på henne på gatan på kvällstid, hon 

befann sig på en plats där sådana herrar inte ville återfinna henne. Det kan säkert 

ha varit smärtsamma upptäckter för dessa unga kvinnor. Männen kunde inte se 

skillnad på kvinnorna, de kunde inte se skillnad på en prostituerad kvinna och en 
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kvinna som använde trottoaren till vad den var avsedd för, nämligen att förflytta 

sig på i form av promenadtakt. Det kunde för övrigt inte polisen heller; en 

ensam kvinna kunde riskera att kontrolleras av ordningsmakten framgår vid ett 

par tillfällen i pressen. Men de kvinnliga journalisterna upptäckte också vilken 

typ av man det var som kunde tänka sig att köpa sexuella tjänster. Sådan 

kunskap kan ha varit problematisk att hantera för såväl kvinnor som män. 

 

Flanören och genren 

Flanörens strosande längs gator och torg handlar bland annat om att ha rätten att 

vistas i offentligheten. Detta kunde, som framgått, innebära komplikationer för 

de kvinnliga reportrarna som i början av 1900-talet började bli fler; inte minst de 

nyblivna akademikerna kom till dagstidningarnas redaktioner omkring 1906. 

Lotten Ekman fick då sällskap av Célie Brunius på SvD och Elin Brandell på 

DN för att nämna några. Pennskaften, de unga kvinnliga reportrarna, utövade en 

relativt nyvunnen rörelsefrihet. 

 Litteraturvetenskapen har en del att säga om flanören och där finner vi 

svart på vitt: ”Flanören er en mann som finner asyl i folkemengden”, skriver 

Tone Selboe (Selboe 1998) när hon diskuterar kvinnan i folkhavet, den osynliga 

flaneusen och hon fortsätter: 

Kvinnene, derimot, er ikke flanörer, de er utelukket fra den sociale sfaeren 
byen representerer – forvist til det private rom. Skal de kunne innta det 
offentlige rommet som flanörer, må de gjöre det förkledt som menn. Det er, 
og kan ikke vaere, en kvinnelig flanör.       
          (Selboe, s 124) 

 

Ett av problemen är att kvinnan är inskriven i genren flanörlitteratur som 

objektet, stimulansen för mannens begär. Men Selboe påminner om att även om 

kvinnan av poeten (Baudelaire) betraktas som en beauté fugitive så är det trots 

allt redan där fråga om en icke-prostituerad kvinna som returnerar mannens 

blick, utan att hejdas. Hon fortsätter, hon passerar förbi mannen-poeten-
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flanören. Baudelaire skrev aldrig in en kvinnlig reporter i sina dikter och 

litteraturvetare brukar inte heller dröja vid dessa kvinnors textproduktion som 

förutsätter att moderniteten så att säga utforskas på sina egna villkor: hon, 

reportern, lever moderniteten. Hon utforskar livet i offentligheten när det pågår 

och publicerar sig i en takt och textmängd som de flesta författare inte kan 

föreställa sig. 

 Klara Johanson recenserade flanörlitteraturen – dikter, romaner och 

noveller – när det begav sig, vilket ger oss tillfälle att ta del av en kvinnas blick 

på denna litterära gestalt och hans vanor. Ingrid Svensson konstaterar i sin studie 

”Klara Johanson som litteraturkritiker” (Svensson, 1997) att Klara Johanson inte 

var särskilt trakterad av flanörerna, det tycks ha blivit för mycket ”gatbit i 

nattbelysning” för hennes smak. Svensson refererar till Torsten Petterssons 

beskrivning av gemensamma drag i denna litteratur: huvudpersonen är en ung 

man, stadsbo med studentexamen, borgerlig uppväxt och anfrätt gudstro 

(Pettersson, 1986). Flanörerna har med andra ord åtskilligt gemensamt med de 

unga kvinnliga journalisterna som samtidigt studerade livet i staden. Men när 

Pettersson därefter pekar ut var handlingen i flanörlitteraturen utspelar sig blir 

det mer problematiskt för kvinnorna. Han anger stadsmiljöer som gatan, teatern, 

krogen och andra festlokaler. Som framgått erbjöd redan gatan komplikationer 

för ensam kvinna, och flanören rör sig ensam. Krogar och andra festlokaler har 

jag inte funnit att kvinnor skildrade i journalistisk text i egenskap av ensam 

iakttagande besökare. 

 Definitionerna kompliceras ytterligare när Pettersson, som vill visa hur den 

finlandssvenske dagdrivaren är en annan än flanören, kommer in på deras 

livshållning. Han skriver om att flanörlitteraturen har en viss släktskap med 

sekelslutsdekadensens motvilja mot allvarligt engagemang i livet. Livet kan vara 

intressant att iaktta, inget att djupare engagera sig i, men kan möjligen avvinnas 

skönhet och nervpirrande sensationer (Pettersson, s 15). Eventuellt kunde vi 

tänka oss att de kvinnliga reportrarna kände sig mer besläktade med de 
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finlandssvenska dagdrivarna som i Petterssons tolkning hade inställningen att 

livet var något ytterst värdefullt, något som dagdrivaren ville ha del i men såg 

sig utestängd ifrån. Dock har pennskaften just fått tillträde till en för dem ganska 

ny arena, offentligheten, genom journalistarbetet. 

 När det gäller litteraturhistorien har (kvinno)forskningen ofta visat hur 

kvinnliga författare visar sig både tillhöra och avvika från traditionella 

beskrivningar av genrer och epoker. Så under 1880-talets moderna genombrott, 

så ock med dekadensens flanörer som promenerar fram i sekelskiftets fladdrande 

skymningsljus.55 Birgitta Holm talar rentav om de kvinnliga författarna som en 

”Vildfåglarnas skara” och hon karaktäriserar kvinnornas sekelskifte som mer 

”Sturm und Drang” än fin-de-siècle (Holm, 1996). Och där tror jag att hon har 

alldeles rätt, i all synnerhet när det gäller de kvinnliga reportrarna. I denna text 

har jag koncentrerat mina exempel till Lotten Ekmans dagstidningsjournalistik 

och som framgått försöker denna reporter sig på inte bara flanörens traskande 

längs stadens gator i regnet, hon kan liksom inte låta bli att samtidigt skriva in 

glädjen och upptäckarlustan i detta för kvinnorna så nya värv. Inte bara är 

stämningsläget ett annat än flanörernas, också promenadernas sträckning och 

syfte är andra än flanörernas. 

 Redan i inledningen till Flanören och hans storstadsvärld diskuterar Alf 

Kjellén genren som tidstypisk erotisk dagdrivarromantik på stadens gator och i 

litteraturen, men kopplingen till tidningarna är inte lika tydlig (Kjellén, s 25). 

Han registrerar således en tidig förbindelse mellan journalistiken och denna 

litterära genre och han tänker sig att denna anknytning till tidningsvärlden säkert 

haft betydelse för flanörens observatörsroll. Förenklat kan hans resonemang, 

som ger synpunkter på ett litterärt motiv, beskrivas som att han ser kopplingar 

till det faktiska gatulivet i storstäderna och flanörgenren. Han behandlar t ex 

renoveringen av städernas gator som en förutsättning för att alls kunna flanera 

och han förbinder männens rörelsefrihet med kapitalismens framväxt i det sena 
                                                 
55 Se exempelvis Ney, 1993 och Den nordiska kvinnolitteraturhistorien, band II, 1993 och band III, 1997. 
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1800-talet. Han diskuterar också Hjalmar Söderbergs ”utsökta giftighet” att 

räkna in präster och riksdagsmän bland övriga flanörer som skådespelare, 

operasångare och författare – män som Kjellén påpekar räknades till en grupp 

med bohemtendenser (Kjellén, s 17). Och när en kvinna förekommer i denna 

studie är det som objektet för männens blick, så exempelvis Albertine i Christian 

Kroghs roman med samma namn. Kjellén noterar att hon ”hör inte till 

överklassen, som fritt kunde röra sig på sin lekplats [dvs. promenera på Karl 

Johan], hon är en av dessa fattiga unga flickor, som vid minsta anledning 

misstänks för prostitution” (Kjellén, s 153). 

 Männens rörelsefrihet och kvinnors roll i detta gatuliv, som det anas i 

litteraturen och som jag har visat några prov på ur presshistorien, bär således 

med sig såväl klass- som könsaspekter. Exempelvis har jag inte funnit några 

definitioner av offentlighet i anslutning till man resp. kvinna i den traditionellare 

litteraturforskningen ovan. Den offentliga kvinnan är annars ett uttryck som i sig 

har en besvärande dubbeltydighet, vilket exempelvis Inger Hammar diskuterar i 

artikeln ”Den svårerövrade offentligheten” (Hammar, 1998). Denna 

mångtydighet komplicerade troligen tillvaron för de kvinnor som sökte sig till 

nya yrken vid sekelskiftet. Inte minst de kvinnliga reportrarna som ensamma 

skulle ge sig ut i denna modernitetens offentlighet. 

 Janet Wolff skriver i ”The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of 

Modernity” (1985) om såväl offentligheten som den kvinnliga flanören och 

konstaterar dels att den gräns som drogs allt skarpare mellan det offentliga och 

det privata i det sena 1800-talet fungerade som en instängning av kvinnorna 

medan männen garanterades rätten att röra sig i alla sfärer och lokaler. Hon 

diskuterar också den osynliga kvinnan i modernitetens litteratur och förklarar att 

modernitetens erfarenhet är offentlighetens, vilket har medfört att kvinnor 

förekommer i en av de roller som haft tillträde till manlighetens arena: den 

prostituerade, änkan eller mordoffret. Likt övriga skribenter som hänvisar till 

Baudelaire och flanören nämner hon också ”la femme passante” eller med andra 
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ord, den okända kvinna som trots allt förekom i det folkliv som författare 

skildrar kring det förra sekelskiftet. Wolff efterlyser studier av 

The very different nature of the experience of those women who did appear 
in the public arena: a poem written by ’la femme passante’ about her 
encounter with Baudelaire, perhaps. (Wolff, 1985) 

 

Min tanke är att antagligen är chanserna större att finna denna saknade och 

okända kvinnas vittnesbörd om mötet med Baudelaire eller andra män i 

gatuvimlet om vi vänder oss till journalistiken. La femme passante kan mycket 

väl visa sig vara en kvinnlig reporter. Modernitetens genre framför andra vid 

sekelskiftet 18/1900 tror jag vi finner i form av dagspressens kåserier och 

reportage och där bidrog de kvinnliga reportrarna med mängder av texter. 

 Ett försök att summera mina iakttagelser skulle då kunna bli att den 

kvinnliga journalisten är en flanör till sin gärning, hon vandrar i staden, men hon 

har ett bestämt uppdrag: hon är en reporter. Hon rör sig i de nya miljöerna, inte 

för att hon inte har annat för sig, utan för att hon är utsänd från redaktionen. Hon 

studerar och kommenterar livet i moderniteten medan det pågår. Vi kan tänka 

oss att flanören strosar lättjefullt i staden som han betraktar med en erotiserande 

blick, medan de kvinnliga reportrarna är upptagna med annat: de undersöker 

staden och gränserna för sin nyvunna rörelsefrihet. 

 Den sekelslutspessimism med dekadenta drag som mer än skymtar hos de 

manliga flanörerna är inte relevant för de kvinnor som just etablerar sig i ett yrke 

som journalistens. Dekadensen skulle kunna uppfattas som ett manligt uttryck 

för oro och olust över att tingens ordning i samhället och kulturlivet håller på att 

ändras, inte minst kräver ju kvinnorna förändring av sina livsvillkor56. Just de 

kvinnliga reportrarna är förstås flanörer i den meningen att de vandrar i staden 

och betraktar – de gör det däremot med glädje, åtminstone på dagtid. 

 Flanörgenren betraktad ur kvinnors perspektiv innebär således mer än ett 

perspektivskifte: vi kan uppfatta genren som ett uttryck för en utforskning av 
                                                 
56 Se Ney, 1993 och Andersen, 1992. 
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ännu en nyvunnen frihet i seklets början; vi kan också i artiklarna läsa en 

reaktion på, för att inte säga protest mot, att vara objektet för männens blick; 

liksom vi kan ana ett slags geografi för offentlighetens vardagsrum, dvs. de 

platser där de kvinnliga reportrarna oftast rörde sig i sin yrkesutövning. Detta 

innebär också att vi kan uppfatta att och hur flanörens föregivet lätta, planlösa 

strosande är något helt annat: han är en man på spaning, en voyeur… han söker 

någon, en kvinna kanske, att – om inte köpa sexuella tjänster av, så åtminstone 

vila sin trötta blick på, kanske i förhoppningen att erfara en retande 

nervsensation som efterrätt till någon av sina kulinariska utflykter. 
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5 - Kvinnokamp på nyhetsplats 1906 

 

En läkareskandal med följande kvinnoaktion och en namninsamling i kampen 

för kvinnors rösträtt – två händelser som bevakades av dagspressen i Stockholm 

år 1906. Ger det oss nya insikter om vi funderar över vad sådana offentliga 

aktioner visar, även om dessa inte uppfattats som intressanta för forskningen i 

sådan grad att offentlighetsbegreppen komplicerats? De två händelser som 

denna artikel studerar uppfyller i traditionell mening ett grundkrav för att anses 

vara offentliga: de utspelade sig i offentligheten och de bevakades av 

dagspressen. 

 Efter en rekapitulering av nämnda händelser/aktioner ska jag gå närmare in 

på pressens bevakning, händelsernas följande osynlighet i forskningen och 

tankar kring hur en förståelse av offentligheten möjligen hindras av traderade 

kopplingar till platser och en viss bestämd form av politik. Vad kan det ha blivit 

för konsekvenser av att vissa offentliga aktioner inte går att beskriva eller förstå 

i termer av offentlighet trots sin mycket publika existens? Jag ska däremot inte 

fördjupa mig i konnotationerna runt uttryck som offentliga kvinnor, även om 

dessa har sin betydelse för såväl de synnerligen offentliga kvinnor som var 

anställda reportrar i dagspressen i början av förra seklet, som de allt aktivare 

kvinnorna i de många kvinnorörelserna57.  

 

Protestaktion 

Under våren 1906 pågick en protestaktion bland kvinnor i Stockholm58 som 

läsare av exempelvis Svenska Dagbladet (SvD) kunde ta del av första gången 
                                                 
57Se t ex den tidigare nämnda artikeln ”Den svårerövrade offentligheten. Kön och religion i 
emancipationsprocessen” av Inger Hammar i KvT 2/98. Se även kapitlet ”Blick och kropp” i Reporter 
i rörelse, av Birgitta Ney 
58Jag har använt följande artiklar för detta avsnitt - Svenska Morgonbladet: 24/2 s1. Svenska 
Dagbladet: 22/3, s7; 25/3 s11; 26/3 s6; 28/3 s9; 29/3 s9, 30/3 s9; 17/5 s5.  Dagens Nyheter: 25/2 s2, 
27/2 s2, 22/3 s2, 23/3 s2, 17/5 s3.  Aftonbladet: 2/3, 3/3. Socialdemokraten: 12/3. 
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genom en artikel av Lotten Ekman – en artikel som infördes osignerad59. 

Torsdagen den 22 mars publiceras artikeln med rubriken ”Läkareskandalen. 

Kvinnornas protestmöte”. Det är en reporter på uppdrag att referera ett av tidens 

många kvinnomöten vi möter i texten, och detta bör ha varit ett möte som ställde 

stora krav på skribentens förmåga att hålla pennan i styr. På onsdagskvällen var 

hon närvarande på ett protestmöte arrangerat av en kvinnokommitté. Mötet drog 

så stor publik att många intresserade hade avvisats. Biljetterna var slutsålda 

redan på tisdagen, åtminstone om vi får tro Dagens Nyheters (DN) artikel 

samma dag från samma möte. 

 Lotten Ekmans referat, som publicerades osignerat vill jag understryka, är 

ganska nedtonat och hon inleder med en hänvisning till att det var ett tidigare 

kvinnomöte som bestämt att detta protestmöte skulle arrangeras och hon kallar 

den utlösande händelsen, den som väckt behovet av protesterna, för ”den 

bekanta läkareskandalen”. Det är intressanta ordval. Det tidigare kvinnomöte 

som åberopas i artikeln har jag inte funnit spår av i dagspressen. Hur bekant 

denna läkareskandal var hos den läsande allmänheten kan nog också diskuteras, 

vad jag har funnit är nämligen hennes artikel den 22 mars den första som 

publicerats i SvD om denna händelse. Det må ha varit en bekant händelse i stora 

kretsar i Stockholm, men läsare av just SvD hade inte läst om den i sin tidnings 

spalter och i andra tidningar inte mycket mer än en inledande och dramatisk text 

i Svenska Morgonbladet lördagen den 24 februari 1906. Dagarna därpå hade 

flera tidningar några redaktionella notiser och småningom tre insändare från den 

aktuelle läkaren. Därefter tycks det ha varit tyst i frågan – ända till artiklarna 

efter protestmötet i mars. I SvD droppade sedan mer eller mindre upprörda 

insändare ganska tätt under vinjetten ”Fria uttalanden” fram till den 30 mars. 

Sedan var det tyst igen. Den senaste artikel jag funnit i SvD i frågan 

publicerades den 17 maj och det är en lång insändare från kvinnokommittén; en 

                                                 
59Om Lotten Ekman som reporter, se Ney, 1999. Den osignerade artikeln kan tillskrivas Lotten Ekman 
med stöd av SvDs registerkort som förvaras på Pressarkivet, Riksarkivet, Stockholm. 
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rapport efter avslutad utredning. Även den publicerades i andra tidningar. Med 

det tycks pressen ha satt punkt för denna läkareskandal. 

 Varför samlades då mer än 700 kvinnor på Grand National i Stockholm till 

ett möte en onsdagskväll i mars 1906? Jo, de skulle protestera mot hanteringen 

av en händelse på en läkarmottagning: en ung kvinnlig patient påstås ha 

våldtagits av den läkare som skulle ge henne (underlivs)massage. Kvinnorna 

protesterade mot att läkaren förgripit sig på en av sina patienter förstås, men de 

protesterade också mot att kvinnor är i det närmaste rättslösa i liknande 

situationer. Det framgår av såväl mötesreferat som den rapport som publicerades 

i maj. 

 Mötesreferaten ska jag redogöra för, men först måste jag backa något i 

tiden till den artikel som redan på första sidan mötte läsarna av Svenska 

Morgonbladet lördagen den 24 februari 1906. ”Djäfvulskt” är den dramatiska 

rubriken och så följer berättelsen om övergreppet som påstås ha ägt rum på en 

läkarmottagning. Intressant nog nämner skribenten inte läkare eller patient vid 

namn, dock ges en minst sagt tydlig vink om namnet på läkaren texten: ”Jag vill 

ej nämna hans namn. Men hans hjärta är hårdare än sten och hans själ är svartare 

än beck.” Antagligen förstod åtskilliga läsare i staden vilket namn som avsågs 

med det hjärtat och den själen. Artikeln berättar om hur flickans familj 

småningom förde henne till en professor för undersökning och texten andas en 

upprörd skribent när professorns reaktion beskrivs: ”Men hvad kunde han göra? 

Där funnos ju inga vittnen /…/”. Professorn var ursinnig försäkrar skribenten 

och av tonläget i texten att döma var det ett känsloläge skribent och professor 

hade gemensamt. Intressant är också hur artikelförfattaren gestaltar den 

anklagade läkarens beteende: ”/…/ Han går rak och skrattar åt alltsammans, han 

kysser sin hustru lika ogenerad och uppträder i sällskapslifvet lika fräck, som 

om ingenting händt”. Lektor P Waldenström, som, enligt DN dagen därpå, döljer 

sig bakom signaturen PW, slutar sin text med en fråga om flickan varit den 

första som utsatts för övergrepp av läkaren. 
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 Det var med andra ord en dramatisk och upprörande händelse som låg 

bakom protestmötet. Karin Johannisson beskriver i Den mörka kontinenten hur 

olika former av massage var en förekommande behandling hos läkare eller 

någon i den stora kåren ”vardagsläkare” som fanns vid sekelskiftet (ss 211-220). 

På bilder i den boken beskrivs denna alternativa form av behandling av 

kvinnorna, livmodersmassage eller massage på magen, med den markeringen 

dock att på bilderna är en kvinnlig assistent närvarande. Och just detta, att någon 

ska vara närvarande vid undersökningar och behandlingar hos kvinnoläkare 

betonades senare under våren i kvinnokommitténs rapport efter företagna 

utredningar. 

 Under veckorna mellan den artikel som uppmärksammade fallet och mötet 

kvinnorna kallat till skrev också läkaren i fråga vid tre tillfällen signerade texter 

som han ville att tidningarna i staden skulle publicera – minst tre borde jag 

kanske skriva, för jag har funnit tre insändare, hur många han verkligen skrivit 

vet jag inte. Först en text som publicerades under vinjetten ”Från allmänheten” 

den 2 mars i Aftonbladet med rubrikerna ”Den Waldenströmska anklagelsen” 

och ”En förklaring från den utpekade läkaren”. Där hävdar han att 

beskyllningarna dels är orimliga eftersom det alltid funnits en sköterska i 

rummet utanför mottagningsrummet på Västerlånggatan och att det på 

Strandvägen alltid funnits både sköterska och tjänare i våningen och dels hävdas 

att beskyllningarna är orimliga för att ”något dylikt näppeligen är möjligt” med 

stöd i en anonym läkares uppsats som återges i sin helhet. Den citerade 

uppsatsen åberopar medicinska läroböcker som stöd för uppfattningen att det är 

så ofantligt svårt för en ensam man att begå ”ett sådant dåd äfven i en ödemark” 

på grund av kvinnans möjlighet att skrika, ropa på hjälp och göra motstånd. 

Trots att vänner avrått från egna skriverier känner sig läkaren utpekad och 

tvungen att publicera sin inlaga, skriver han. Redan dagen därpå, den 3 mars, 

fanns nästa text i frågan i samma tidning och denna gång kunde läkaren visa upp 

ett intyg från sin sköterska som försäkrade att hon bortsett från två månader 
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1905 alltid funnits på plats i angränsande rum och aldrig hört ”skrik eller 

nödrop” eller annat som ”gifvit mig anledning till misstanke på våldtäkt”. 

Intyget är signerat av sköterskan och bevittnat av två personer. Läkaren sköter 

således sitt försvar i pressen, han gör fallet till en mycket offentlig historia. 

  Någon vecka senare kommer han tillbaka med ännu en text, denna gång 

(12/3) i Social-Demokraten. Denna nya text förklarar läkaren vara en reaktion på 

uppmaningar om att väcka åtal mot den tidning som ursprungligen publicerade 

anklagelserna; han känner sig tvungen att förklara att han trätt fram med sitt 

namn för sina kollegers skull och för att ”förmå det smygande förtalet att 

tystna”. Han hade kommit på vad som kunde ha skapat missförstånd bland 

patienterna - han hade krossat sin vänstra fot nämligen och för att lindra värken 

brukade han lägga upp benet på undersökningssoffan - vilket inte alla patienter 

hade uppskattat. Det hände att detta ”stundom missuppfattades, så att jag måste 

förklara orsaken”. Det kan nog vara skälet till ryktena, tänker han sig. Med en 

sista suck om att ”Mot patienters anklagelser står en läkare nästan värnlös”, 

avslutar han sin text. Tidningens redaktion kommenterar att den förklaringen är 

lika intetsägande som hans förra och att det behövs en rättegång i saken - tonen 

antyder att rättegången som redaktionen har i tankarna handlar om våldtäkten 

och inte om tidningsskriverierna. 

 I protokoll efter Stockholms läkarförenings förhandlingar finns antecknat 

efter ett extra möte den 15 mars 1906 att ordföranden anmält att vissa 

namngivna lämnat föreningen och sist av namnen den aktuella läkarens. 

Protokollet anger i ett tillägg till namnen: ”hvarvid lämnades en kortfattad 

redogörelse för de omständigheter som föranledt den sistnämndes utträde”60. 

Frågan behandlades således inte bara i dagspressen. 

 Nu till mötesreferaten i två dagstidningar den 22 mars 1906. Lotten 

Ekmans artikel i SvD förklarar att det är den bekanta läkareskandalen som var 

ämne för mötet, och att det var en ”kolossal anslutning från allmänhetens sida”, 
                                                 
60 Bilaga till Hygiea, Medicinsk och farmaceutisk månadstidskrift, 1906, volym 1906 (68) juli-dec. 
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noterar att det var fråga om 700 kvinnor från ”skilda samhällsklasser” och att 

”ytterligare några hundratal” fick gå hem för att de inte fick plats. Därefter 

redogörs för vilka som talade och i korta drag sammanfattas de olika inläggen. 

Några gånger anges publikens reaktioner inom parentes: ”(Stormande 

applåder)”, ”(Bravorop)” och ”(jo! jo!)”. Jag får intrycket när jag läser referaten 

i DN och SvD att det nog var ett ganska dramatiskt möte. Många läkarfruar 

fanns i publiken, noterar båda tidningarna och vi kan föreställa oss upprörda 

känslor i raderna när talare menar att läkaren borde brännmärkas, eller tvingas 

bort från staden. Att alls börja ifrågasätta läkares uppförande tycks ha skapat en 

hel del oro i salongen. Någon talare påpekade att hon sett protokollet från 

Läkareföreningens förhandlingar och hon menade att det ”var orätt att kasta 

skulden på kåren i dess helhet för en enstaka medlems försyndelse”. Lotten 

Ekmans referat avslutas med kvinnornas formulerade protest i sex punkter, från 

a till f och den sista konstaterar att läkaren, som utträtt ur läkareföreningen, var 

ovärdig sitt kall. 

 Halv elva på kvällen var mötet ”undanstökadt”; just det ordet är det enda 

där jag, möjligen utöver ovan nämnda parentesbruk, anar Lotten Ekmans vanliga 

snärt i språk och stil i denna artikel61. Men, som sagt, jag misstänker att det var 

en både ovanlig och delikat historia att skriva om. Jag tänker mig att skälet till 

detta skulle vara att händelsen gäller både sexualitet och klass, att inblandade 

personer fanns i medel- eller överklassen i staden och inte ville förekomma på 

nyhetsplats i tidningarna. I synnerhet inte i frågor som denna, kan vi föreställa 

oss. Svårigheten för tidningarna att handskas med händelsen erinrar om vad som 

utspelades i mitten av 1880-talet när det blev skandal då en tidskrift publicerade 

en novell med det numera föga uppseendeväckande namnet ”Messling”62. 

Novellen skildrade hur läkarkåren inte ville förklara för kvinnor i familjen vad 

det var för sjukdom mannen dragit hem, dvs. mässling ska läsas syfilis. Av allt 
                                                 
61 För närmare studier av Lotten Ekmans journalistik se Ney, 99, Reporter i rörelse. 
62Om dramatiken runt tidskriften Framåt och novellerna som publicerades där, se förordet i Synd, Ney 
1993. 

 105   



att döma var frågor om eller i närheten av sexualiteten lika känsliga att behandla 

på nyhetsplats i dagspressen 1906 som de varit i tidskriftsnoveller några 

decennier tidigare. Kanske särskilt om det gällde läkarkåren och medelklassens 

kvinnor. 

 DNs referat är inte lika ingående i sin redogörelse för vem som sade vad 

under mötet, läsaren blir helt enkelt inte lika informerad om vad som hände i sak 

under protestmötet. Resolutionen återfinns däremot i sin helhet i båda 

tidningarna. DNs artikel har en treradig rubrik: ”Kvinnorna och läkaraffären./ 

Protest mot slapp sedlighetskänsla./ Läkarorganisationerna rehabiliteras”. Vi kan 

här notera att DNs rubrik förflyttar intresset för vad som hänt genom ord som 

läkaraffär, slapp sedlighetskänsla och ambitionen att rehabilitera 

läkarorganisationerna. Redan i rubriken har därmed kvinnornas protestaktion 

som hade sitt ursprung i att en ung kvinna blivit utsatt för någon form av 

sexuellt övergrepp hos en läkare liksom förvandlats; kvinnors protester mot 

hanteringen av en påstådd våldtäkt som tagit formen av ett stort och välbesökt 

möte förvandlas till en aktion som ser ut att bekymra sig om 

läkarorganisationers behov av rehabiliterat anseende. 

 Artikeln i DN använder fem långa diskuterande och kommenterande 

textstycken innan det är dags för övergången till resolutionen. Detta kan 

jämföras med SvDs tvåradiga rubrik: ” ’Läkareskandalen’./ Kvinnornas 

protestmöte” och enda inledande stycke innan referatet av replikväxlingarna tar 

vid. DNs artikel var också osignerad, men där förekommer således betydligt fler 

kommentarer om ”den indignation som rådt i kvinnokretsar”. DNs referat 

koncentrerar sig till kommentarer och samlande mötesintryck medan SvDs 

referat genom Lotten Ekman verkligen tycks vara ett sammandrag av hur frågan 

behandlades innan mötet enades om resolutionen. En enda sakupplysning från 

mötet saknar jag i SvDs referat och det är att mötesordföranden, fröken Anna 

Roos, uppmanade mötet att sjunga Vår Gud är oss en väldig borg innan det var 

dags för diskussionen. Den iakttagelsen av DNs reporter kan möjligen uppfattas 
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som ett tecken på att känslorna var så upprörda i salongen att mötets ordförande 

såg sig tvungen att samla alla närvarande till en röst, om det så skulle ske med 

hjälp av psalmsång. Det kan också uppfattas som ett tecken, en hänvisning till 

en mycket traditionstyngd mötesplats, kyrkan och dess offentlighet och ritualer. 

I olika sammanhang kan vi notera hur kvinnors mötesformer tycks ha lutat sig 

mot formalia i form av stadgar och statuter på ett sätt som kan verka onödigt 

formellt men som kanske ska uppfattas som ett sätt att ge respektabilitet och 

auktoritet åt den egna verksamheten långt innan kvinnorna som enskilda 

personer ägde medborgarskapets myndighet63. 

 Både DN och SvD återkom i frågan den 17 maj när de publicerade en lång 

rapport från den kvinnokommitté som fanns i bakgrunden redan vid mötet den 

21 mars. Kommittén leddes av Anna Roos, ordförande i KFUK och övriga 

undertecknare var också de ordförande eller styrelseledamot i någon 

organisation: Selma Billström, Hedda Cronius, Mathilda Fryxell, Thekla 

Julinder, Hilda Norborg och Emma Wretlind. Av kvinnornas slutrapport kan vi 

läsa att det visserligen inte blivit någon rättssak av ärendet eftersom ingen 

kvinna polisanmält läkaren, däremot hade kvinnornas undersökning uppdagat 

fler fall än de tidigare kända. Kvinnokommittén hade också engagerat juridisk 

expertis som intervjuat kvinnorna, läkarens fd. patienter. Efter den rapporten i 

tidningarna har jag inte funnit något mer publicerat i fallet om läkareskandalen 

och kvinnornas protester. Utan närmare forskningar vill jag inte spekulera i hur 

väl känd denna läkareskandal verkligen var i Stockholm våren 1906 - att den 

utspelade sig i vad vi brukar benämna som offentligheten är det ingen tvekan 

om: såväl dagspress, kvinnoföreningar som läkareföreningen behandlade frågan. 

 

                                                 
63För exempel på hur Lotten Ekman kommenterar kvinnoorganisationernas behov av formella 
ordningar, se Reporter i rörelse av Birgitta Ney. 
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Rösträttsaktion 

Nästa offentliga aktion som jag behandlar exemplifieras med ett par texter som 

bevakar ett led i kvinnornas kamp för rösträtten. Den 8 februari 1906 

publicerades en artikel i SvD med rubriken ”På kvinnornas rösträttsbyrå. Arbete 

under högtryck.” av signaturen Nitouche, dvs. Lotten Ekman. Det är en intervju 

på plats, hon besöker rösträttsbyrån som ligger många trappor upp i ett hus utan 

hiss, förstår läsaren av kommentaren: ”man får gymnastisera sina nedre 

extremiteter i ett respektabelt antal trappor för att nå dem”. Artikeln hålls i en 

lättsam och positiv ton där beskrivande text varvas med frågor som denna: ”— 

Nå, har man ännu spårat några nämnvärda resultat af arbetet? frågade jag vid 

mitt gårdagsbesök.” Och den långa artikeln avslutas med en förklaring till den 

läsare som blivit frestad att engagera sig att  

 
/…/den som har lust att dra ett strå till stacken, men ej blifvit lyckliggjord 
med någon lista, har bara att tillskrifva Rösträttsbyrån, Kommendörsgatan 
8. 

 
Tydligare än så kan knappast informationen och den indirekta uppmaningen till 

kvinnorna/läsare att engagera sig i rösträttsfrågan se ut på nyhetsplats i en 

dagstidning. 

 När den kampanjen avslutats ett år senare är hon på plats igen och följer 

upp resultatet. Den 6 februari 1907 rapporterar hon som Nitouche under 

rubriken ”Kvinnornas masspetition. Allting klart! – Alla förväntningar 

överträffade.” Inte mindre än 142 128 namn har rösträttsbyrån räknat in, 

rapporteras där. Och artikeln avslutas med att den icke namngivna 

rösträttskvinnan på byrån får säga: ”En meningsyttring av etthundrafyrtiotvå 

tusen kvinnor bör något kunna tynga i vågskålen!”. Antagligen tänkte sig varken 

skribenten eller rösträttskvinnan på byrån att det skulle dröja mer än tio år innan 

det skulle väga tillräckligt tungt. 
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 De två artiklarna ramar in ett år, 1906, som av mängden artiklar att döma 

måste ha inneburit att kvinnorna och kvinnosaken blivit allt synligare i 

offentligheten, i dagspressens spalter och i stadens mötesliv. Här exemplifierar 

jag med ett urval av Lotten Ekmans artiklar i SvD under detta år. Berta von 

Suttner kom på besök i april och talade på Svenska kvinnors fredsförening - en 

enkel fest för 300 personer rapporteras det i SvD 24 april. Några dagar senare 

har fredsföreningen Internationalis Concordia bjudit in Fru Blicher-Claussen 

som intervjuas i en artikel 1 maj 1906. På hösten intervjuas andra kvinnor som 

utmärkt sig på olika sätt: Ottilia Adelborg som har en knyppelskola i Gagnef 

(SvD 18/9), Eugenie Steinmetz, föreståndare för Brummerska skolan som har en 

25-årig lärargärning bakom sig när hon fyller 60 år (SvD 14/10). Senare i 

oktober kommer Dr Maikki Friberg till Stockholm för att hålla föredrag om 

kvinnornas framgångsrika rösträttskamp i Finland och när Lotten Ekman 

intervjuar henne noterar hon Fribergs uppfattning att ”rösträtt utan valbarhet är 

ett monstrum” (SvD 22/10). Osignerat rapporteras sedan från föredraget under 

rubriken ”De finska kvinnornas rösträttsseger” (SvD 27/10). I åtskilliga 

sammanhang skriver Lotten Ekman således detta år om kvinnors situation, några 

ytterligare rubriker får antyda bredden i bevakningen: ”Våra tjänsteflickor. 

Tillgång och efterfrågan – Modern arbetsförmedling” (SvD 24/2), ” 

’Utomlands’. De svenska kvinnornas emigration” (SvD 5/3), ”Våra utländskor” 

(SvD 15/3), ”Vår första folkbarnträdgård” (SvD 21/3), ”Stockholms arbetsstugor 

för barn. Ny lärarinnekurs – frivillig arbetskraft av nöden” (SvD 8/9), 

”Tjänarinnornas basar” (SvD 26/10) och ”Förenta staternas kvinnosaksrörelse. 

Ett intressant översiktsverk” (SvD 1/10). 

 Så här långt har jag visat exempel på två aktioner/händelser som ägde rum 

år 1906 och jag har också visat på en dagstidnings rubriker på artiklar av en 

enda reporter för att antyda bredden och omfattningen av frågans förekomst i 

samhället och på nyhetsplats i spalterna. Offentligheten i form av dagspressen 
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ägnade således spaltutrymme åt att rapportera om kvinnosaken som den 

utspelade sig i stadens offentliga liv. 

 

Kvinnors rum och kontaktnät 

Av de artiklar jag diskuterat ovan kan vi lära en hel del när det gäller 

offentligheten och kvinnofrågorna år 1906. Vi kan uppfatta hur kvinnor redan då 

hade en beredskap att ganska snabbt enas kring en fråga, samlas kring ett sätt att 

angripa ett problem och genomföra en aktion. En artikel i en tidning (som 

”Djäfvulskt” i Morgonbladet) kanske väckte kvinnornas intresse, kanske visade 

att ett problem var av en sådan art att de måste samlas för att komma fram till 

hur det skulle angripas. Vi kan anta att några kvinnor först träffades för att 

diskutera hur de skulle gå till väga – det tidigare kvinnomöte som nämns i 

Lotten Ekmans artikel (22/3) tyder på det. Dessa kvinnor hyr en lokal i staden 

för att arrangera ett protestmöte, utan ytterligare forskningar kan jag inte säga 

hur de annonserade mötet som ägde rum onsdagen den 21 mars; jag har inte 

funnit några annonser i tidningarna, men mötesreferaten den 22 mars i SvD och 

DN tyder på att det varit offentligt annonserat. Protestmötet var väl förberett 

med en ordförande för mötet och troligen också med ett förslag till vilka som 

skulle ingå i den utredande kommitté som också utsågs av mötet.  

 När det gäller kvinnornas aktion i frågan om läkareskandalen kan vi alltså 

se att kvinnorna dels måste ha haft någon form av väl fungerande kontaktvägar, 

de många kvinnoorganisationerna kan ha utgjort basen i ett sådant nätverk, dels 

måste de ha haft tillgång till kapital både i form av pengar och social ställning 

eftersom de kunde hyra eller åtminstone använda en lokal för sitt offentliga möte 

och de måste också ha haft viss träning i mötesordningar. År 1906 hade 

mötesplatser i form av kvinnoklubbar och läsesalonger funnits i några decennier 

i Stockholm och kvinnornas rösträttskamp hade också bedrivits i organiserad 

form i några år. Som ett tecken på hur aktiva kvinnorna var i offentligheten kan 

vi säkert också betrakta den artikelserie som började i Stockholms Dagblad året 
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därefter: ”Kvinnoprofiler i Stockholmsvimlet” kallades den och behandlade 

kvinnor i såväl affärsliv, idrott och välgörenhet som deras diskussionsklubbar64. 

En sådan artikelserie rapporterar om vissa kvinnors aktiviteter i offentligheten 

utan att uttryckligen ta ställning i frågan om dessa kvinnor skulle vara mogna för 

rösträtten – men serien visade ändå exempel på kvinnor med kompetens. 

 Redan i februari 1906, några veckor före läkareskandalen, hade en 

rösträttsaktion inletts. När Lotten Ekman rapporterade från rösträttsbyrån på 

Kommendörsgatan i början av februari pågick namninsamlingen för fullt och 

den bör ha bedrivits på ett tämligen framgångsrikt sätt under året eftersom de 

samlade in mer än 142 000 namn. Den aktionen visar precis som i fallet med 

läkareskandalen att kvinnorna skaffat sig en lokal för sin verksamhet och att de 

hade en organisation för sin aktion. Tilläggas ska också att de kvinnliga 

reportrarna på dagstidningarnas redaktioner ofta fick i uppdrag att bevaka 

kvinnoorganisationernas många möten och aktiviteter på det område som jag, i 

brist på bättre samlande uttryck, kallar för kvinnosaken. Kvinnorna må ha varit 

utan medborgarskap i betydelsen rösträtt och myndighet vid denna tid – men 

detta hindrade dem inte att genomföra mängder av aktioner som mina inledande 

exempel i detta kapitel visar. 

 På 20-talet skrev Virginia Woolf sin berömda formulering om att för att 

vara litterärt verksam måste kvinnan ha tillgång till ett eget rum och en viss 

inkomst. Låt oss därför fundera en stund över hur det ser ut med egna rum i 

offentligheten och kvinnosaken. Med Yvonne Svanström och hennes 

doktorsavhandling Policing Public Women kan vi tänka oss offentligheten i 

termer av ursprungliga lokaler och ämnen, dvs. kaffehusen och det politiska 

samtalets födelse65. Till att börja med skulle vi kunna tänka att problemet med 

kaffehusen för en förståelse av offentligheten inte enbart består av att Habermas 

                                                 
64Kvinnoprofiler i Stockholmsvimlet, Rapport nr 18 (2000), Centrum för kvinnoforskning, Stockholms 
universitet. 
65För en klargörande redogörelse av kaffehusen och deras många övriga betydelser, se Svanström, 
2000. 
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och andra efter honom utgår från just den platsen, den lokaltypen, och därmed 

sorterade bort kvinnorna som aktörer. Problemet består också av att genom att 

bortse från andra former av mötesplatser och samtal, än de mellan män, så har 

offentligheten inte formulerats i sin fulla komplexitet.  

 Vi kan i stället tänka oss offentliga samtal i en utveckling från eller via 

salongernas halvoffentliga värld över det sena 1800-talets kvinnliga läsesalonger 

och sekelskiftets diskussionsklubbar – Ingrid Holmquist ger i Salongens värld 

en skiss till en sådan utveckling66. I flera avseenden är salonger, läsesalonger, 

kvinnoklubbar och diskussionsklubbar platser för samtal i samma mening som 

kaffehusen varit tidigare och till dels samtidigt - skillnaderna mellan dessa rum 

och samtal har inte bara att göra med vilka som deltog i samtalen. Skillnaden 

gäller också sådant som sociala konventioner, möjligheten att vistas som 

besökare i viss lokal och det är dessutom en fråga om vilka samtal som fördes, 

vilka frågor som har kommit att anses som politiska. 

 Om vi därefter tänker oss det politiska samtalet i termer av formulerad vilja 

till någon form av förändring, så blir de kvinnliga diskussionsklubbarna inte 

mindre intressanta. Klubbarna utgjorde en offentlig arena för kvinnorna där de 

kunde träffas över organisations- och föreningsgränser och där t ex skol- och 

studentkamrater kunde återknyta kontakterna sedan eventuella familjebildningar 

kanske satt punkt för kvinnornas yrkesverksamhet. Klubbarna var rum för 

nätverkande och vidareutbildning skulle man kunna säga; till klubbarna inbjöds 

föredragshållare i alla upptänkliga och aktuella ämnen. Sådana klubbar kan 

förstås ha uppfattats av tidigare forskning som segregerade i meningen att endast 

kvinnor frekventerade lokalerna. De kan därmed anklagas för att ha varit platser 

för formulering av särintressen, vilket dock i lika hög grad gäller för de tidigare 

kaffehus som frekventerades av männen. Viktigare är antagligen att eftersom 

kvinnorna inte hade rösträtt och sällan var myndiga medborgare så har deras 

                                                 
66Holmquist, 2000. 

 112   



aktiviteter per definition inte betraktats som politiska och därmed varit utan 

omedelbart intresse för offentlighetsforskare. 

 

Forskningens berättelser 

Den verksamhet jag beskrivit ovan borde vi förstås kalla för offentlig och 

kvinnosakens spaltutrymme i dagspressen pekar på att detta varit en verksamhet 

som hela tiden pågått. Trots detta kan det se ut som att kvinnosaken ägt rum i 

offentlighetens periferi, som om den inte riktigt hörde till offentligheten. En 

lösning som tidigare forskning tillgripit för att förstå/förklara sådana 

offentligheter som inte ryms i offentligheten såsom vi lärt oss att den ska 

betraktas, har ibland varit att formulera alternativa offentligheter, 

deloffentligheter eller motoffentligheter. Leonor Camauër diskuterar och 

redogör för sådana olika offentlighetsformer i sin doktorsavhandling Feminism, 

citizenship and the media men eftersom hon studerar det sena 1900-talets 

kvinnosak och medier vill jag återvända till tiden före rösträtten igen. 

 I slutrapporteringen av projektet ”Pennskaft blir reporter” diskuterade vi 

om inte kvinnornas insats under det tidiga 1900-talet borde benämnas en okänd 

del av offentligheten; vi såg de rösträttspolitiskt aktiva kvinnornas och de 

kvinnliga journalisternas kontakter som att de i viss mening bildade en egen 

offentlighet eller en okänd offentlighet67. De kvinnliga reportrarna kom att 

utgöra en länk mellan kvinnorörelsernas olika aktiviteter och den läsande 

allmänheten. Vi noterade för vår framtida forskning att förståelsen av 

offentligheten var mer ofullständig än vi tidigare insett. Inte bara var kvinnorna 

uteslutna från många offentlighetsresonemang i forskningen, dessutom föreföll 

de frågor kvinnorna varit engagerade i ha sorterats bort såsom varande 

opolitiska eller möjligen politiska på fel sätt: partipolitiska i traditionell mening 

var de inte, tycks resonemangen ha gått. 
                                                 
67I HSFR-projektet ”Pennskaft blir reporter” ingick som tidigare nämnts Britt Hultén, Birgitta Ney, 
Kristina Lundgren och Margareta Stål och behandlade såväl kvinnorna som texterna i svensk 
dagspresshistoria – ungefär 1895–1945. Slutrapporten ingår i JMKs skriftserie och har nr 2000:2. 
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 Det händer att dagspressen benämns som den tredje statsmakten – i 

Storbritannien talar man i sådana fall i stället om den fjärde statsmakten. Den 

aspekten kommer Barbara Onslow in på i sin bok Women of the Press in 

Nineteeth-Century Britain; hon föreslår rentav att 1800-talets kvinnor i pressen 

utgjorde en femte statsmakt. Möjligen avser hon med den formuleringen något 

som erinrar om vad vi skrev i nämnda slutrapport om en okänd del av 

offentligheten: ju mer vi studerar kvinnornas aktiviteter desto otillräckligare 

känns förståelsen av vad offentligheten är och vad kvinnorna bidragit med. 

 Oavsett om vi väljer att tänka på offentligheten som fysiska eller abstrakta 

sfärer eller rum så föreställer jag mig att dagspressen historiskt kan fungera som 

ett utmärkt titthål in, eller om det nu är ut, i offentligheten. Mina inledande 

dagspressexempel visar att kvinnorna och kvinnosaken förekom flitigt i det vi 

brukar tänka på som det offentliga livet och samtalet. Att exemplen ändå kan 

kännas förvånande beror inte så mycket på om de var ovanliga eller ej i tiden, 

som att de förblivit okända trots forskningen om tiden. 

 Offentligheten sådan vi känner den, är den version av ett skeende vi 

serverats genom tidigare forsknings resultat och berättelser. På det här området 

som på så många andra står feministiska forskare inför ett väldigt reviderings- 

och omtänkningsarbete. Vi kanske väljer att tänka på huruvida de frågor som 

omfattades av kvinnosaken ska definieras som privata eller offentliga, vi kanske 

i stället väljer att tänka igenom hur samhällsfrågor definierats för att kunna ge 

utrymme åt nya röster, kanske vill integrera den mångfald erfarenheter som 

sorterats bort ur diskussionen om offentlighet (Young, 2000; Landes, 1998). 

Min forskning har hittills sökt längs vägarna journalister, journalistik och 

historia på medieforskningens område och jag tror att via dagspressen och tiden 

före rösträtten finns mängder av kunskap om kön och offentlighet att hämta. 

Den del av offentligheten som skildrats i och utgörs av dagspressens 
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nyhetsjournalistik väntar på våra läsningar utan att vår förståelse behöver 

skymmas av mängder av tidigare berättelser68. 

 Massmedierna bevakade sannerligen feministers demonstrationer på 1970-

talet, brukar det sägas, men bara för att rapportera om eventuella spektakulära 

aktioner, i stil med påstådda behå-bränningar69. Sällan rapporterade medierna 

om de frågor kvinnorörelsen enats om som viktiga i de demonstrationstågen. 

Varför skulle det då finnas skäl att läsa om kvinnosaken i nästan sekelgammal 

dagspress? Med mina inledande exempel i denna artikel har jag velat visa på att 

i början av 1900-talet var den journalistiska arbetssituationen sådan att möten 

och aktioner refererades och redovisades för läsarna tämligen fullständigt. 

Kvinnosakens, kvinnokampens historia, finns i så fall berättad i dagspressens 

spalter i nära nog oredigerat skick70. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68Det skulle föra för långt att här diskutera olika metoders användbarhet på medieforskningens 
område, jag hänvisar till slutrapporten ”Pennskaft blir reporter”. För en åtminstone inledande 
diskussion se särskilt sidorna 30-45. 
69Se exempelvis Gaye Tuchman Making news, Liesbet van Zoonen ’Feminist Perspectives on the 
media’. 
70I Det redigerade samhället skriver Jan Ekecrantz och Tom Olsson under kapitelrubriken ”Det 
oredigerade samhället” om den tidigaste 1900-talsjournalistiken. På grund av att de använt sig av en 
metod med vissa mätår som utgångspunkt för sina studier, med början först år 1910, har år 1906 inte 
ingått i deras studie. 
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6 - Osynliga förbindelser 

 

Helene, Inga och gymnastikdirektören hade redan hunnit hem till Anni för 
lördagsklubbens träff. Nu väntade de bara på Elvira med särskild spänning, 
för de ville höra vad hon tyckte om Elin Wägners nya roman Pennskaftet. 
Elvira var inte precis nödbedd när hon kom. Som hon kunde prata sig varm 
för den romanen; så glad hon var; så skulle det agiteras för rösträtten! 
Minst tusen nya medlemmar skulle föreningen få, trodde hon. Helene, som 
visserligen betalade sin avgift till föreningen, men ”utan trons flamma i sitt 
bröst”, var mer tveksam och tyckte nog ändå att boken var rätt elak mot 
rösträttskvinnorna. Gymnastikdirektören struntade i vad folk tyckte 
huvudsaken var att folk pratade om rösträtten. Inga däremot var upprörd, 
för hennes man hade förklarat för henne hur det låg till med boken och dess 
konsekvenser. Anni, värdinnan fru Anni Ljung, sa just inte så mycket alls; 
hon tyckte det blev obehagligt när samtal övergick i gräl, och gräl var vad 
hon kallade alla engagerade samtal. Upphetsat blev det mycket riktigt när 
de pratade om rösträtten, romanen, sanna kvinnor och kärlek. ”Hur kan hon 
blanda rösträtt och erotik, det är som sylt och pannkaka, typiskt 
fruntimmersaktigt”, utbrast Inga. ”Nej, Inga, nu blir din man tråkig”, tyckte 
då gymnastikdirektören och ville bena ut argumenten: om rösträtten kväver 
kvinnligheten så är vi inga så kallade sanna kvinnor och då ska vi inte ha 
rösträtt, sägs det. Nu visar ju romanen att vi faktiskt har känslor, och 
likafullt vill vi ha rösträtt. Skall vi då inte ha den rätten för att vi har 
känslor? undrade hon beskt. Elvira för sin del slutade diskutera och tänkte 
inom sig att rösträttens motståndare sannerligen inte argumenterar med 
förståndsskäl. 

 

Elvira, Inga, Helene, gymnastikdirektören och Anni utgjorde kärntruppen i 

Lördagsklubben Histam, och mötet ovan utspelades i sena oktober 1910. 

Klubbens träffar, deltagare och samtal känner vi till, för att de finns skildrade i 

kåseriets form i Dagens Nyheter när det begav sig. Kåserier, som det om 

lördagsklubben, kan beskrivas som en variant av fiktion i spalterna; journalisten 

skriver mer eller mindre fritt ur hjärtat i en eller annan aktuell fråga. Elin 

Wägners roman utkom i oktober 1910 och var således alldeles färsk på 
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bokhandelsdiskarna, när lördagsklubbens diskussioner om journalister, 

rösträtten, kvinnosaken och erotiken dök upp i DN söndagen den 30 oktober.  

I kåseriets form kunde journalisten skriva friare om reaktioner på bokens 

innehåll och budskap än om hon hade varit tvungen att intervjua namngivna 

personer. Signaturen Regan rapporterade från denna informella kvinnliga 

sammanslutning mest varje söndag den hösten. Om just den klubben existerade 

utanför tidningens spalter, det vet vi däremot inte. Lördagsklubben Histam må 

vara fiktiv, men Elin Brandell, som dolde sig bakom den uppskattade signaturen 

i tidningen, kan mycket väl ha inspirerats till sina kåserier av något kamratgäng 

hon själv ingick i eller hört talas om. En grupp kvinnliga journalister i 

Stockholms dagspress började exempelvis kalla sig för Ligan ungefär vid denna 

tid. Året därpå skulle Ligan bli mer offentlig; de arrangerade en omskriven 

tillställning, en pennskaftssoaré för att samla in pengar till resestipendier för 

kvinnliga journalister med Elin Wägner som en av de ledande kreatörerna. Såväl 

Elin Brandell som Elin Wägner fanns i Ligankretsen och båda skrev de för DN: 

de var bekanta, de var väninnor – de är exempel på förbindelser, kontaktvägar 

mellan kvinnor och grupper i samhället som inte nödvändigtvis var uppenbara 

för dagstidningens läsare. 

De osynliga förbindelser, som rubriken till detta kapitel syftar på, handlar 

om de kontaktvägar mellan kvinnliga journalister och rösträttskvinnor som bör 

ha varit synnerligen nyttiga i kampen för kvinnors rösträtt. När rösträttens 

historia skrivits har föreningars verksamhet och organiserade aktivister 

studerats, och rörelsens egna skribenter har särskilt uppmärksammats. Under 

några år bedrev de en verksamhet som har drag av formligt produktionsbolag 

eller reportagebyrå – de distribuerade artiklar i rösträttsfrågan som publicerades 

i mängder av tidningar landet runt och nådde många tusentals läsare. Sådana 

artiklar var skrivna av rörelsens egna aktiva; några av dem var flitigt 

förekommande i pressen men då som fria skribenter. I detta kapitel skall jag i 

stället presentera några av de kvinnor som hela tiden fanns på tidningarnas 
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redaktioner, de journalister som senare tider kallat pennskaft efter Wägners 

roman. Det var dessa pennskaft som helt i tidens referatjournalistiska anda 

bevakade möten, föredragskvällar, namninsamlingsaktioner och konferenser – 

de bidrog till rösträttskampen med sin nära nog namnlösa gärning i det dagliga 

journalistarbetet. 

 

Kvinnliga kamratkretsar 

Elin Brandell, hon som skrev kåserierna om vad som diskuterades i 

Lördagsklubben Histam, brukar inte räknas till rösträttskvinnorna i vår historia, 

men i hennes artiklar finner vi en berättelse som kan betraktas som ett direkt och 

indirekt stöd för rösträttskampen. Elin Brandell var journalist på Dagens 

Nyheter från 1906 och långt in på 30-talet. Bland hennes vänner fanns Ellen 

Rydelius, som kom till Dagens Nyheter bara några år efter henne, liksom Elin 

Wägner, som skrev på frilansbasis för tidningen när hon flyttat till Stockholm. 

På andra tidningar fanns exempelvis Lotten Ekman, Vera von Kraemer, Célie 

Brunius, Elisabeth Krey-Lange, Anna Byström Lindhagen, Ester Blenda 

Nordström, Ellen Landquist och Gerda Marcus. Många fanns mer eller mindre i 

Ligankretsen. Vittnesmålen om Ligan finner vi dels i dagspressens rapportering 

runt den pennskaftssoaré de arrangerade 1911, dels långt senare när Ria Wägner, 

mest känd som programledare i TV, berättat om hur hon hade mammas 

väninnor, kvinnorna i Ligan, likt féer ståendes runt vaggan.71 Ria Wägner föddes 

1914 som dotter till Ellen Rydelius och Harald Wägner, dvs. Elin Wägner var 

hennes faster. Föräldrarna hade blivit ett par på arbetet likt några andra av 

journalistäktenskapen i tiden: Elin Brandell var gift med Simon Brandell på DN, 

Célie Brunius med August Brunius på Svenska Dagbladet. 

Journalisterna var en yrkesgrupp med täta förbindelser över 

redaktionsgränserna och eftersom antalet kvinnor på redaktionerna var begränsat 

kände de till och var inte sällan bekanta med dem som arbetade på övriga 
                                                 
71 Ria Wägner, Rena rama Ria, 1991 
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tidningar. De kan ha lärt känna varandra när de arbetat på samma redaktion om 

de inte träffat varandra tidigare, under studier i Uppsala eller än tidigare på 

någon av flickskolorna. Samma studiebakgrund hade ofta de kvinnor som var 

verksamma i den så kallade kvinnosaken, oavsett om det var fråga om 

rösträttskampen, välgörenhetsarbetet, utbildningsverksamheten eller det rikt 

florerande föreningslivet. Det finns antagligen fog för att tala om att en grupp 

kvinnor, en ganska stor grupp, i realiteten utgjorde ett omfattande nätverk vid 

denna tid. 

 

Spetsiga kommentarer 

Journalisten, författaren – och senare akademiledamoten – Elin Wägner tillhör 

de mer kända namnen i svensk kvinnohistoria, och hennes insatser i freds- och 

kvinnosaken har studerats i många olika sammanhang. Sina första publicistiska 

år gjorde hon emellertid i likhet med övriga kvinnor i detta kapitel som 

journalist. Alldeles vid kampens början, de kvinnliga rösträttsföreningarnas 

tidiga 1900-tal, arbetade hon på Helsingborgs-Posten. Bland hennes många 

publicerade referat finner vi i november 1903 att hon bevakade en rösträttsafton 

i Helsingborg. Hilma Borelius, dåvarande licentiaten och senare vår första 

kvinnliga doktor i litteraturhistoria, föreläste torsdagen den 12 november över 

ämnet ”Några allmänna synpunkter för den qvinliga rösträttsrörelsen”. Elin 

Wägner blev inte helt övertygad rösträttskvinna förrän några år senare, brukar 

det hävdas, men redan i artikeln dagen efter mötet i Helsingborg finner vi den 

syrliga ton som utmärker så många av dagspressens pennskaft: hon raljerar en 

aning kring vad de kvinnor måtte ha tänkt som läste annonsen om 

föredragsaftonen och lät det stanna med det, dvs. stannade hemma. Hennes 

artikel vittnar om hur bistert det kunde vara för de tidiga rösträttstalarna – 

damerna i Helsingborg kan ha uteblivit från Borelius föredrag på grund av att de 

tyckte det var synnerligen olämpligt att bli betraktade som rösträttskvinnor. 
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Wägners artikel antyder att föredraget (och föredragshållaren?) föraktades i 

vissa kretsar.  

I texten följer en kort lektion i rösträttens krav och grunder – det var fråga 

om ansvar, skyldigheter, politisk uppfostran och en vilja att bidra i 

samhällsarbetet. Kvinnornas krav på rösträtt handlade inte om att de ville ha en 

oförtjänt förmån, de ville ha rätten att få fullgöra sina medborgerliga 

skyldigheter, hade Borelius förklarat i sitt föredrag. Damerna i Helsingborg 

kunde således informera sig om rösträtten och frågorna genom att läsa tidningen 

redan dagen efter mötet. Genom pennskaftens bevakning i dagspressen nådde 

rösträttskvinnorna därmed även ut till andra än den grupp som begivit sig till 

kvällsmötet. 

Om läsare i Helsingborg då kände till att det var Elin Wägner som dolde 

sig bakom signaturen E. -er vet vi inte, men de kan mycket väl ha känt till 

signaturbrukets kodsystem, eftersom det var regel att tidningarnas journalister 

inte signerade artiklar med sina verkliga namn. Namnet i förkortning var en 

vanlig variant, E. -er för Wägners reporteruppdrag, medan andra signaturer 

kunde användas för mer kåserande artiklar. Texter som var närmare fiktionen 

kanske krävde en särskild persona.  

Tre veckor efter artikeln om rösträttsmötet kunde tidningens läsare 

exempelvis ta del av en Wägnerkrönika signerad Cafour. Fredagen den 4 

december 1903 handlar krönikan om hur en förståndig fru försöker tala 

skribenten till rätta. Vi kan läsa detta som att Elin Wägner ytligt sett kritiserade 

damernas broderiraseri i samband med produktionen av välmenande men 

onödiga julklappar och att hon då skrev i form av en tämligen fiktiv dialog. En 

läsare, ”en mycket förståndig fru”, som det står i texten, förklarar för skribenten 

att fruarna måste tillåtas att brodera: ”Hvad skola de göra, om de icke få 

brodera? Alla kunna ju icke skrifva romaner”. Förståndiga frun förklarar för 

skribenten att damerna måste sysselsättas med något ofarligt, och vi anar att 

romanskrivande skulle vara farligt nog. Jag undrar om vi inte dessutom ska läsa 
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in att hon menar att här föreligger risk för rösträttsagitation, när frun i nästan 

samma andetag deklarerar att om hon hade med saken att göra så skulle hon 

föreslå något. Varpå skribenten replikerar att det kunde hon väl göra ändå; 

skulle man bara ägna sig åt det man direkt hade med att göra så... och lämnar 

öppet för kompletteringen att inte mycket skulle bli gjort. Men förståndiga frun 

säger i stället att livet nog skulle bli mycket angenämare i så fall och ger sig in i 

en lång utläggning om att damerna kunde brodera eleganta bälten i stället för 

kuddar, som alla redan har för många av. Skribenten kommenterar då spetsigt att 

de flesta damer ju skänker broderierna till sina manliga släktingar, så hon undrar 

om förståndiga frun tänker sig ett vitt sidenskärp med broderade 

förgätmigejbuketter som en lämplig julklapp till maken. Det är knappast en 

övertolkning att läsa krönikan, som med satirens tonläge behandlar den knepiga 

frågan om ”Hur skola vi undgå att bli öfversvämmade af soffkuddar”, som en 

diskussion kring kvinnors rätt att använda sin kraft till något väsentligt – i det 

här fallet välgörenhetsarbete och i förlängningen annat samhällsarbete. 

 

Klubbliv i storstaden 

När Elin Wägner några år senare levde och verkade i Stockholm som redaktör 

för Idun, frilansande skribent i Dagens Nyheter och som debuterande författare, 

fann hon sig vara en av flera kvinnliga journalister på tidningarnas redaktioner. 

På DN fanns framåt 1910 som sagt Elin Brandell och Ellen Rydelius, på 

Svenska Dagbladet Célie Brunius och på Stockholms Dagblad Lotten Ekman 

och Elisabeth Krey, för att nämna några. Vid denna tid fanns dessutom ett aktivt 

klubbliv i staden, och då syftar jag inte bara på de två föreningarna för pressen 

där kvinnor kunde vara medlemmar: Publicistklubben och Svenska 

Journalistföreningen. I en artikel söndagen den 9 januari 1910 fanns i 

Stockholms Dagblad en stort uppslagen och illustrerad artikel med rubriken ”Det 

kvinnliga Stockholms föreningslif.” – där berättades om föreningar som Nya 

Idun, Kvinnoklubben, Kvinnliga diskussionsklubben, Fredrika 
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Bremerförbundet, Kvinnliga kontorist- och expeditföreningen och Kristliga 

föreningen af unga kvinnor. Det var Lotten Ekman som rapporterade och som 

den gången signerade sig Femina. Ännu en sammanslutning, Kvinnliga 

konstnärslaget, skymtade i pressen våren 1909. Där medverkade Lotten Ekman 

som vice ordförande och Elin Wägner som ordförande – den sammanslutningen 

är ett formellt belägg för att de två var bekanta. Där ser vi ännu en förbindelse 

över redaktionsgränserna.  

Möjligen var just den kvinnoklubben en kortvarig historia, för strax efter 

att Idun haft en presenterande artikel kunde stockholmarna läsa i dagspressen 

om nattligt polisingripande utanför klubbens lokaler på Drottninggatan efter 

påstådda äggkastningar från klubbens fönster. Sådana uppträden ville inte 

kvinnor som Lotten Ekman bli sammankopplade med, kan vi anta, säkert inte 

Elin Wägner heller. Det finns notiser i Stockholms Dagblad som förklarar att det 

inte var Kvinnliga konstnärslaget som haft ordinarie möte när äggen kastades: 

en notis mer än antyder att konstnärslaget inte var en så väl fungerande 

sammanslutning. Men, och det är skälet till att jag berättar om klubben, den är 

ett exempel på en mötesplats för kvinnor som Elin Wägner och Lotten Ekman, 

dvs. kvinnor verksamma i det offentliga livet i staden. Må vara att 

konstnärslaget inte gått till historien för sin långa och inspirerande historia; jag 

tror att vi ska uppfatta den som ett tecken på att kvinnorna ideligen sökte sig nya 

former att samverka i och därigenom skapade rum för kvinnor ur olika 

grupperingar att mötas. Den redaktionella referatlunken och därmed 

dagstidningarnas spalter rapporterade nästan dagligen från sådana möten och 

aktiviteter. 

 

Rörelsen i arbete 

Brandells krönika om lördagsklubben och Wägners om samtalet med 

förståndiga frun må vara mer fiktiva utrymmen i dagstidningen, men som vi såg 

kunde även ett mötesreferat ge skribenten visst utrymme för personligt färgade 
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kommentarer. När Lotten Ekman, som etablerad journalist på Svenska 

Dagbladet med sin mest kända signatur Nitouche, rapporterade om den redan i 

förra kapitlet nämnda landsomfattande namninsamlingsaktionen, kan artiklarna 

lätt läsas som ett direkt stöd för kvinnornas rösträtt. Den 8 februari 1906 berättar 

hon om hur arbetet på rösträttsbyrån bedrivs under högtryck, som det står i 

rubriken. Hon redogör ordentligt för vad som utlöst aktionen: de många 

petitioner som mötts med ”bleklagda nej” hade eggat kvinnorna att bevisa att de 

hade omfattande stöd för sitt krav på rösträtt. Nu gäller det ”ingenting mindre än 

att på det mest eklatanta sätt vederlägga riksdagens och regeringens åsikt att 

krafvet på politisk rösträtt för kvinnor ännu icke vunnit någon allmännare eller 

lifligare anslutning från kvinnornas egen sida”. Lotten Ekman letar sig upp till 

byråns pittoreska vindskammare i ett tidigt skede av aktionen och kan rapportera 

om hur byrån i Stockholm ansvarar för insamlingen i länet och att de många 

föreningarna runtom i landet arbetar på samma sätt. Och hon avrundar artikeln 

med en mindre gestaltning av vad som väntar den som söker upp rösträttsbyrån 

för att lära sig mer genom att använda sig själv i texten: hon beskriver hur hon 

lämnar byrån efter en halvtimmes instruktivt samtal, med rösträttsbroschyrer 

under armen och rikare på erfarenhet än när ”man med tom hjärna och tomma 

händer knackade på dörren till vindskammaren”. Nitouche verkar själv ha tagit 

intryck: ”Samlarifvern har redan börjat smitta; den som har lust att dra ett strå 

till stacken, men ej blifvit lyckliggjord med någon lista, har bara att tillskrifva 

Rösträttsbyrån, Kommendörsgatan 8.” Det är nästan svårt att tänka sig hur en 

reporter skulle kunna vara tydligare i sitt ställningstagande på nyhetsplats. 

Året därpå kan Nitouche rapportera i samma tidning om att räkningen av 

namnen på de många listorna äntligen avslutats. Läsarna får den 6 februari 1907 

klart för sig att det hela har gått ordentligt till: ”Stockholmslistorna har först 

räknats på rösträttsbyrån och sedan kontrollerats af fröken Pettersons juridiska 

byrå, medan kontrollen öfver landsortslistorna ombesörjts af verkställande 

utskottet i landsföreningen.” I denna artikel, på långt mer än en spalt, får en 
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rösträttskvinna berätta om hur arbetet har bedrivits under året, och hon utbrister 

att det var skillnad ”mellan de första mödosamma spadtagen och den förståelse, 

som allmänt mötte oss under den sista tiden!”. Intrycket i artikeln är att det är en 

rörelse i medgång som summerar sin aktion. Hon hävdar att om inte annat så har 

aktionen väckt Sveriges kvinnor. När den omständliga dubbelkontrollen 

avslutats, visade det sig att insamlingen resulterat i 142 128 namn, och det tycks 

som om reportern och den namnlösa rösträttskvinna som citeras flitigt är lika 

övertygade om resultatets betydelse: ”En meningsyttring af hundrafyrtiotvå 

tusen kvinnor bör väl något kunna tynga i vågskålen!” Så optimistisk kunde 

tonen vara mer än ett decennium innan det vägde tillräckligt tungt. 

 

Kvinnosakskvinnor intervjuas 

Hösten 1906, dvs. några månader innan namninsamlingsaktionen avslutats, hade 

Lotten Ekman intervjuat en representant för en som det kallas ny kvinnotyp från 

”det nya Finland”, ett land där kvinnorna nu hade rösträtt. Dr Maikki Friberg 

besökte staden för att tala för kvinnors rösträtt, och i den intervjun, en 

porträttintervju som formar sig till god (och gratis) reklam inför den kommande 

föreläsningen, gavs förstås goda möjligheter att agitera för saken. Dr Friberg 

uppmanas att uttala sig i frågan om kvinnor borde inte bara få rösta utan även 

vara valbara, diskret nog utan hänvisning till den svenska aktion som ju pågick 

samtidigt. Lotten Ekman formulerar sin fråga i tryck så här: ”Apropå er 

återkomst till Finland: hvad anser ni om de finska kvinnornas förslag att ställa 

upp kvinnliga kandidater till landtdagen?” – och hon får klara besked. Rösträtt 

utan valbarhet är ett monstrum, anser nämligen Dr Friberg. Försiktigtvis avslutar 

reportern artikeln i oktober 1906 med en mening om att det inte är gott att veta 

om gästen kommer att lyckas i sin föresats att hjälpa de svenska kvinnorna till 

samma seger. 

Ett par år senare finner vi Lotten Ekman som reporter på Stockholms 

Dagblad, och i en artikel onsdagen den 2 december 1908 intervjuar hon Anna 
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Whitlock, som då aviserat sin avgång som ordförande för Föreningen för 

kvinnans politiska rösträtt. Här får den läsande allmänheten, dvs. också folk 

utanför rörelsen, insikter i hur det varit att arbeta för rösträtten i en rörelse som 

blivit alltmer omtalad. Anna Whitlock säger sig avgå av hälsoskäl, och hon 

förklarar att idealet vore att organisationen hade en ordförande och sekreterare 

som inte behövde arbeta med annat; själv hade hon ju en skola att tänka på och 

”skolan måste gå i första rummet”. Föreningsarbetet ställer kolossala anspråk på 

kvinnornas krafter, förklarar hon. Möjligen förvånade det en och annan läsare att 

Anna Whitlock inte anser sig vara någon kvinnosakskvinna: Kvinnosakskvinna 

är jag egentligen inte alls, säger hon och förklarar att hon anser att 

rösträttsarbetet är en fråga av social art. Hon ville arbeta för att ”få rörelsen 

enhetlig, politiskt neutral och ifrig att bereda sig för framtida bruk af rösträtten”. 

Hon såg således föreningen som i det närmaste folkbildande. Upplysningsarbetet 

hade varit hennes specialitet.  

Möjligen är det gränsdragningar av denna mer finstilta art mellan rösträtt 

och kvinnosak som föranledde Lotten Ekmans bror att förklara att hon minsann 

inte alls varit någon kvinnosakskvinna, när han skrev en bok om hennes liv 

några år efter hennes död. Broderns markering kan tänkas bero på skillnader i 

språkbruk från det tidiga 1900-talet till vårt sekelskifte, något som intervjun med 

Anna Whitlock ovan antyder. En troligare förklaring är att kvinnor ännu inte 

hade fått rösträtt när Ernst Ekman skrev sin bok 1914, och hans intresse för 

kvinnosaken i dess många dimensioner var möjligen inte lika utvecklat som 

systerns. För senare tiders läsare av hennes journalistiska produktion framstår 

broderns påstående som svårbegripligt: Lotten Ekman skrev mängder av 

krönikor och artiklar om kvinnofrågor, och hennes inställning i frågorna var 

tydlig. Hon skrev om hur svårt det var för kvinnor att försörja sig på sin låga 

kvinnolön, om hur svårt det var för kvinnor att få tillträde till nya 

arbetsområden; hon skrev om hur eländigt ställt det var med 
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kvinnorepresentationen i ”det allmänna”, dvs. utrednings- och 

kommittéväsendet i samhället.  

 

Kvinnosakens manifestationer 

Ur Lotten Ekmans journalistik kunde jag plocka mängder av exempel på hur hon 

lyckas förmedla rösträttsrörelsens frågor i alla upptänkliga sammanhang – jag 

ska avsluta med hennes bevakning av hyllningarna till Selma Lagerlöf i 

december 1909: ”Den ståtligaste fest i svenska kvinnoannaler” dagarna efter 

nobelprisutdelningen. I en stort uppslagen och illustrerad artikel i Stockholms 

Dagblad refererar Nitouche (Lotten Ekman) hela kvinnokalaset eller banketten, 

som den kallades. Tidningens läsare hade dagen tidigare informerats om att flera 

tusen ivriga som ville vara med på kalaset hade blivit utan biljetter. Banketten 

formar sig också till en manifestation för kvinnosaken eller åtminstone 

rösträtten, samtidigt som den förstås är en hyllning till den älskade 

författarinnan. Lydia Wahlström höll det stora hyllningsanförandet, och där 

framgår med all önskvärd tydlighet att denna kloka och prisade författare 

numera var rösträttskvinna. Selma Lagerlöf avtackas för att hon lagt sitt ord för 

saken: ”för att din konstnärssjäl är stor nog att sluta alla grenar af ädelt 

mänskligt sträfvande i sin famn”. Talet återges i sin helhet i reportaget och 

reportern registrerar alla entusiastiska applåder och näsduksviftningar efter tal 

och musikhyllningar. I lokalen, Grand Hotel Royal, fanns dessa kvällstimmar 

omkring 1200 kvinnor samlade, och det var ingen mindre än fru Skogh 

(hotelldirektören) själv som stod för arrangemanget, som genomfördes helt 

enligt planerna.  

”Allt gick snabbt och säkert, inga longörer, ingen oro – och på slaget tio 

var, som bestämdt, allting slut.” Kalaset recenseras nästan som om det vore 

fråga om en teaterföreställning, och det skall vi nog också uppfatta det som. Här 

visar en samlad kvinnorörelse ännu en gång vad den kan; som på en scen 

avlägger kvinnorna prov i talanger att hantera offentligheten. Lotten Ekman 
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utdelar betyget godkänt, mer än godkänt: ”Kvinnorna ha än en gång visat hvad 

de förmå. För öfrigt förspilla de aldrig ett godt tillfälle: under alla pauser gick en 

ung dam omkring och värfvade medlemmar i rösträttsföreningen!” 

Med exempel från tre pennskaft – Elin Brandell, Elin Wägner och Lotten 

Ekman – har jag visat prov på hur det dagliga journalistiska arbetet erbjöd goda 

möjligheter att ge stöd åt rösträttskampen på bästa nyhetsplats i dagspressen. 

Här har Elin Wägner varit det personliga navet i förbindelserna kvinnorna 

emellan – Elin Brandell och Elin Wägner var kolleger på en redaktion, Elin 

Wägner och Lotten Ekman hade bevisligen träffats i en av de många 

kvinnogrupperna i staden. Men Lotten Ekmans tid i yrket tog hastigt slut, då hon 

insjuknade och lämnade redaktionen i början av 1910. Hon avled i cancer i 

oktober det året, samma månad som romanen om pennskaften kom ut. De 

kvinnliga journalisterna förefaller ha formerat sig allt tydligare vid denna tid, 

och med sin soaré år 1911 markerade de både professionalism och yrkesglädje. I 

kraft av sitt yrke hade de tillträde till kvinnosakens många evenemang, även de 

utsålda, och de talade med föredragshållare, festarrangörer och internationella 

gäster. De kunde därmed se och lära hur det gick till att arrangera möten, samla 

in pengar, väcka opinioner – och det på betald arbetstid. Betalningen i det egna 

yrket var troligen en bidragande anledning till pennskaftens aktion. Kvinnorna 

hade lägre lön än sina manliga journalistkolleger, halva lönen var inte ovanligt. 

De stipendier som Publicistklubben årligen delade ut till utrikes resor gick inte 

kvinnornas väg, och det var den akuta orättvisan som skulle åtgärdas genom att 

samla in pengar till kvinnliga resestipendier. 

 En kommitté tillsattes, där bl.a. Ellen Rydelius ingick, och soarén 

genomfördes i festvåningen på Grand Hotel fredagen den 17 februari. Kvällens 

huvudnummer skulle bli visningen av filmen ”Hon fick platsen!” – en film med 

manus av Elin Wägner om en ung kvinna som ville bli pennskaft. Ellen Rydelius 

ger en dråplig skildring i sina memoarer av filminspelning i det fria på en 

dansbana med snön hjälpligt bortsopad på golvet och deltagare i Ligan i diverse 
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roller som platssökande.72 Dialogen i filmen var inte så utvecklad; de 

provisoriska skådespelarna behövde bara röra på munnen eftersom detta 

utspelade sig på stumfilmens tid. Föga förvånande rapporterades flitigt i 

dagstidningarna om såväl filminspelning som soaréns generalrepetition med 

pressvisning och den utsålda kvällsunderhållningen. Pengarna efter soarén tycks 

också ha räckt till ett antal stipendier för kvinnliga journalister, även om några 

resor ställdes in på grund av krigsutbrottet 1914. Anna Lisa Andersson på 

Aftonbladet fick det första för att skriva om pressens insats i det sociala arbetet i 

London och Paris år 1913. 

Att de kvinnliga journalisterna kände varandra är lätt att förstå, eftersom 

de utgjorde en så begränsad skara. Det exakta antalet känner vi inte, men vi kan 

tänka oss att det totalt på Stockholms dagstidningar rör sig om fler än tio, vilket 

bör ha motsvarat omkring tio procent av journalistkåren. Tillsammans med de 

frilansande skribenterna rör det sig förstås om betydligt fler kvinnor i yrket. Till 

detta skall läggas att tidningarna då hade sina adresser inom ett begränsat 

område av staden. De s.k. Klara-kvarteren var därmed ett område där 

journalister ideligen mötte kolleger på väg till och från redaktionerna. Som 

framgått träffade dessa kvinnliga yrkespionjärer i sin dagliga gärning 

representanter från kvinnorörelsen, och om de inte kände dem personligen 

tidigare kan de ha blivit alltmer bekanta ju längre kampen pågick. Samma 

journalister träffar samma talare och arrangörer genom åren. För att förstå hur 

förbindelserna mellan de olika grupperingarna löper kan vi fundera lite på vad 

Ada Nilsson skriver i en minnesbok många år senare: ”Else Kleen och Elin 

Wägner hade under en följd av år varit rösträttsrörelsens pressdrabanter och kom 

därigenom med i alla hithörande kretsar.”73

 

 

                                                 
72 Ellen Rydelius, Leva randigt, 1951 
73 Ada Nilsson, Barrikaden valde oss, 1940 
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Rösträttens pressdrabanter 

Elin Wägner dyker som väntat upp som en påstådd pressdrabant. Else Kleen, 

som nämns i samma andetag, debuterade som modeskribent i Dagens Nyheter 

fortsatte via Stockholms Dagblad och blev med åren en aktad skribent i 

Stockholms-Tidningen, känd för sin formuleringskonst i uppskattade krönikor av 

signaturen Gwen, liksom för sina kritiska reportage inom olika 

samhällsområden. Intressant för denna diskussion är hur Ada Nilsson menar att 

det var i drabantegenskapen som journalisterna kommit med i alla ”hithörande 

kretsar”. Hur kan det tänkas ha gått till?  

Tidigare i detta kapitel har jag nämnt den redaktionella referatlunken 

under 1900-talets första decennier, dvs. att dagstidningarnas spalter var fyllda av 

referat. Detta betyder i sin tur att journalisterna skrev ned vad som behandlades i 

olika sammanhang: när de var närvarande på årsmöten och föredragsaftnar, 

serverades läsarna i tidningen hela mötet i sammandrag. Eftersom 

dagstidningarna vid denna tid också visade ett nymornat intresse för sina 

kvinnliga läsare, började kvinnosidor ta form, även om de inledningsvis utgjorde 

mer eller mindre sorterade notiser samlade under en vinjett, som ”För våra 

damer” i Svenska Dagbladet från hösten 1903. Runt 1910 hade flertalet 

tidningar åtskilligt material samlade på vissa sidor, och det var de kvinnliga 

journalisterna som sattes att fylla de spalterna i sina respektive tidningar. Elin 

Brandell skulle exempelvis komma att ansvara för Dagens Nyheters 

redaktionella hantering av kvinnomaterialet ännu in på 30-talet. 

Referatjournalistiken är på intet sätt begränsad till pennskaftens 

mötesbevakningar; vi erinrar oss hur en fiktiv gestalt som Arvid Falk i romanen 

Röda Rummet gjorde sin lärlingstid i den redaktionella världen genom att just 

skriva referat. Kvinnornas rösträttskamp utspelade sig visserligen långt före 

etermediernas bryskare frågetekniker, men visst förekom intervjuer i 

dagspressen redan då, även om de kallades för samtalsstunder eller audienser. 
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Referatlunken bör för pennskaftens del dessutom kompletteras med 

basartrampet – pennskaften kunde antagligen ses vandra runt mellan 

utställningsborden i alla upptänkliga lokaler. Var det inte fråga om säsongsvisa 

utställningar av konsthantverk eller hemslöjd så var det fråga om försäljningar 

till välgörande eller behjärtansvärda ändamål, och som regel fanns en eller 

annan kvinnogrupp i bakgrunden som arrangör. Arrangörer och referenter måste 

med tiden ha träffat varandra så ofta och i så många skiftande sammanhang att 

de åtminstone blev bekanta den vägen. Troligen var det så att kvinnliga 

arrangemang oftast bevakades av kvinnliga journalister, vilket medförde att en 

grupp kvinnor arrangerade händelser som bevakades av en annan grupp kvinnor 

– alldeles som den grupp män som då gjorde politik bevakades av en grupp 

tidningsmän. På den manliga kanten blev gränserna dessutom tämligen luddiga, 

eftersom en och annan tidningsman också var politiskt verksam som 

riksdagsman. 

De kvinnliga journalisterna och rösträttsaktivisterna hade alltså många 

möjligheter att träffas så att säga i tjänsten; den ena bevakade den andras 

verksamhet. Inledningsvis beskrev jag också att journalisterna lärde känna 

varandra över redaktionsgränser. Här kan det vara idé att peka på att säkert 

hände det mer än en gång att en bror, far eller farbror hjälpte sin kvinnliga 

familjemedlem in i yrket. Annorlunda uttryckt: familjernas nätverk hade också 

betydelse. Så arbetade Lotten Ekmans bror på Svenska Dagbladet sommaren 

1898 när hon började där. Vera von Kraemer var dotter till Anna Branting och 

hette egentligen fru Hjärne när hon började på SvD vid sekelskiftet; några år 

senare arbetade hon på tidningen Social-Demokraten. Vera von Kraemer skilde 

sig tidigt och gifte sig senare med Hugo Lindberg, som var journalist också han. 

Vi kan notera att Ellen Landquist på Stockholms Dagblad är syster till 

författaren och kulturskribenten John Landquist, som i sin tur var gift med Elin 

Wägner och att hon hade sin bror på Dagens Nyheter. Vi kan därmed skymta 

mer än konturerna till ett intrikat nätverk i dagstidnings-Stockholm. För att flytta 
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blicken till kvinnosakens förgrundsfigurer: Lydia Wahlström, i denna text 

nämnd som den som höll talet till Selma Lagerlöf; grundade under sin studietid 

föreningen för kvinnliga akademiker i Uppsala och lärde därigenom känna bland 

andra Klara Johansson som länge var kulturskribent på Stockholms Dagblad. 

Några av pennskaften, Elin Brandell och Elisabeth Krey exempelvis, var 

studenter med fil. kand.-examen från Uppsala. Hur många av pennskaften som 

varit elever i någon av de skolor som leddes av kvinnor som Anna Whitlock 

med flera kvinnliga skolgrundare och skolledare känner vi inte till ännu, men 

forskning pågår. Vi kan redan med den väv av förbindelser jag har skisserat 

ovan föreställa oss att det periodvis verkligen har funnits fog för talet om att alla 

känner alla. 

Ada Nilsson skrev ner sin version av sådana minnen i en bok om 

Frisinnade kvinnor, och när den föreningen bildades 1914 blev verkligen 

journalister som Elin Brandell och Vera von Kraemer snabbt medlemmar. Det 

bör således vara möjligt att tala om att kvinnorörelse-Stockholm så tidigt som 

runt 1910 vilade på en grund bestående av flera nätverk med förbindelser mellan 

olika yrken, familjer och bekantskaper. Med sina för många läsare ändå osynliga 

förbindelser in i dagspressen hade kvinnorörelsen därmed tillgång till det 

spaltutrymme, som de kvinnliga reportrarna hade som sin särskilda uppgift att 

fylla med artiklar. Bara någon tidningssida ifrån de artiklar, som brukar 

undersökas i studier av politik och offentlighet, finns därmed referaten av 

kvinnors kamp för rösträtten i tidningsläggen. Berättelser om kvinnosaken i 

svensk historia finns i så fall publicerade bland kåserande artiklar om hur 

damerna skulle förnya sin garderob eller arrangera trevliga middagar under 

spaltvinjetter som ”För våra damer” eller på den sida i tidningen som kom att 

kallas kvinnosidan.  

De kvinnliga reportrarna, pennskaften, förefaller ha använt det 

spaltformade utrymme de tilldelats i offentligheten till att erbjuda läsarna en 

fyllig bevakning av kvinnosakens många dimensioner. De vände begränsningen, 
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att fylla ett visst utrymme på sidorna med kvinnomaterial, till sin fördel och 

använde det som ett nära nog eget rum för kvinnosaken i de stora 

dagstidningarna i huvudstaden. 
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7 – ”Kvinnoämnen är inte inne längre…” 

 

Vad skulle en Vera von Kræmer eller en Ruth Stjernstedt ha sagt om ett 

påstående som i citatet ovan74 från det sena 1970-talet? Kvinnofrågorna omges 

verkligen, inte minst i medierna, av diverse konstigheter. En egenhet har med tid 

att göra och tid är en väsentlig fråga för journalister. Antingen är frågan för 

tidigt väckt, och det vill till att en fråga ligger rätt i tiden om den ska betraktas 

som en nyhet värd att bevaka. Eller också anses kvinnofrågan redan ha passerat 

och efter sin tid vill ingen redaktion vara. Pågår gör den däremot sällan. Ungefär 

så kan resonemangen beskrivas. Och ungefär så här kan turerna i en 

journalisternas egen kvinnofråga skisseras. 

 Många minns ännu 70-talet och ett antal aktioner av kvinnliga journalister 

— Dokumentet på Aftonbladet, Hönsamaros i Göteborg och ännu tidigare 

tröjdemonstranterna i Dagens Nyheters entré och hissar. Gemensamt har 

aktionerna att de inte precis dominerade spaltutrymmet i tidningarna när det 

begav sig. Men spåren finns där för den som letar en stund. 

 På Aftonbladets redaktion förenades kvinnorna i en rapport. De skrev helt 

enkelt ner sina intryck och beskrivningar av läget på jobbet, tryckte upp texterna 

i en rapport som de kallade Dokumentet och delade ut den på tidningen. 

Dokumentet kan nog också ses som ett utslag av rapportskrivandet vid den tiden, 

dokumentet i så fall som rapport från en kvällstidnings redaktion. Detta var i maj 

1978. 

 Susanne Björkman gjorde en dokumentär för radion om jobbet på tidningen 

som sändes i P1 måndagen den 21 augusti 1978. Programmet och ett samtal, om 

det nu ska kallas för samtal, som bandades på krogen lockade fram rubriken 

”Mord i radion” i Aftonbladet några dagar senare. Allan Fagerström, som skrev 

kolumnen, var upprörd: programmet i radion var dåligt och de manliga 

                                                 
74 Dokumentet – och vad hände sen?, s 42. 
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journalister som svamlat i radion skämde ut tidningen. Skicka herrarna som 

gjorde bort sig till Sibirien och kvinnan/programmakaren till radions 

statistikavdelning, rekommenderade han (23/8 1978). Mordet i den rubriken 

syftar på kritiken mot tidningen — det var svåra tider och alls inte rätt tid för 

slarviga och oväsentliga angrepp, tyckte Fagerström.  

 Dokumentet — och vad hände sen? kom i bokform året därpå. Där finns 

texterna samlade tillsammans med eftertankarnas, i en del fall, allt krankare 

blekhet. Där finns också berättelsen om den Kvinnoredaktion som inrättades på 

Aftonbladet och som existerade några år in på 80-talet. Den lades ner, men en ny 

variant uppstod senare: Aftonbladet Kvinna, med många mer eller mindre nära 

släktingar på andra tidningar. 

 Vad ville kvinnorna i sena 70-talet? De ville förändra en hel del på 

redaktionen. Dokumentet handlar inte bara om sprit, grabbiga kolleger eller 

arbetsvillkor i snäv mening utan också om vilka frågor som är värda att bevaka 

och hur de ska återges i tidningen. Boken är därmed en kvinnornas kritik av sånt 

som manligt traderad nyhetsvärdering.  

 Protester tas sällan emot med jubel och lovord; en erfarenhet är att debatter 

efter en protest kan handla om i stort sett vad som helst annat än vad de 

protesterande själva anser vara huvudsaken. I Dokumentet kan vi läsa muttrade 

kommentarer i stil med att: värst vad hon tar i, så snygg är hon inte att vi tjatar 

om det hela tiden… apropå att någon kvinna känt sig bedömd efter sitt utseende 

i stället för som journalist. Många insåg ändå att det nog inte var så lyckat med 

tingens ordning på tidningen och redaktionen. 

 

Misär och flams 

Det där var sannerligen inte första gången det blev viss uppståndelse runt 

kvinnliga journalister. Kvinnor fanns på redaktionerna redan tidigt på 1900-talet 

även om de var få. På den tiden och långt fram i seklet hade reportrar signaturer, 

dvs. de skrev inte med sina verkliga namn i spalterna. De kunde t ex kalla sig 
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Regan (Elin Brandell, DN) eller Nitouche (Lotten Ekman, SvD och StD) i tryck 

och de var kända och uppskattade av läsare. Att det fanns kvinnor på 

redaktionerna var ju ingen hemlighet; en del tidningar framhöll rentav sina 

kvinnliga skribenter i annonserna när de raggade prenumeranter inför 

årsskiftena. 

 Med vinjetter som ”För våra damer” rågades ändå måttet för några läsare. 

Svenska Dagbladet hade den vinjetten, veterligen från hösten 1903 och efter 

några år uppstod faktiskt en mindre debatt om de påstådda dumheter som 

kvinnliga journalister ansågs ägna sig åt. I december 1907 droppade det in några 

insändare i Stockholms Dagblad i frågan; en kort debatt om kvinnliga 

journalisters vara eller inte vara. Döp om spalten till ”För våra idioter”, 

rekommenderade en insändare. 

 Här kan det vara klokt att lägga in en reservation. Det är inte så säkert att 

det var någon utanför redaktionen som skrivit. Dels vet vi att redaktionerna 

själva fabricerade provocerande och fingerade insändare vid behov. I Dagens 

Nyheter skrev Elin Brandell insändare och det gjorde Lotten Ekman i Svenska 

Dagbladet — de var säkert inte ensamma om den textproduktionen. Och dels 

har arkivet försvunnit efter Stockholms Dagblad, så det går inte att spåra i 

medarbetarregister vem som har skrivit vad alla gånger. 

 Vi bortser från vem som inledde och deltog i debatten, eftersom det kom 

flera inlägg kan vi anta att åtminstone några skrivits av mer eller mindre 

upprörda läsare. I så fall har vi här en tidig (läsar)protest mot att det skulle vara 

nödvändigt med sånt flamsande om kläder och hushållspengar som damerna på 

redaktionen anklagas för att fylla spalterna med. Vem vill läsa sånt, frågar sig 

någon. 

 Kvinnorna försvarade sig: hushållskassan var visst intressant, det kände de 

minsann till. Det var inte lätt att försörja sig på den lilla journalistlön som kom 

kvinnorna till del. De måste ju ofta äta på lokal och de tvingades ha stor 

garderob för sina skiftande uppdrag: en vandring med slumsyster eller en 
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intervju med celebriteter ställer krav på varierad klädsel. Det där ska vi säkert 

läsa som en förklädd, för att inte säga väl maskerad, protest från kvinnliga 

journalister mot låga löner och dåliga anställningsvillkor. I en serie artiklar strax 

därefter, om hur kvinnan i det dyra Stockholm skulle dra sig fram på eget arbete, 

diskuterades journalistyrket igen:  

 
Den manliga journalisten har en hustru, som syr i hans knappar, eller denna 
möjlighet hägrar för hans inre syn, omgifven af sannolikhetens skimmer; 
men hvilken kvinnlig journalist, kan trösta sig med utsikten till en man, 
som stoppar hennes strumpor och räknar hennes tvätt.  

        (StD 7/12 1907) 
 
Det var inte ens säkert att det var de kvinnliga journalisterna som varit framme 

med pennan bara för att artiklarna handlade om damkläder påpekades i debatten: 

 
Ni kallar er artikel ”Kvinnliga journalister”. Låt mig försäkra er, att om 
kvinnliga journalister ha åtskilligt på sitt samvete i en genre, som på grund 
af bekvämlighetsskäl kallas ”damartiklarna”, äro de ingalunda ensamma 
härom, ej heller är detta område deras enda. Kvinnliga journalister i alla 
länder utföra ofta alldeles samma uppdrag, som anförtros åt manliga 
journalister af rang. Och jag känner en framstående och känd politisk 
författare som för endast några månader sedan i Sverige lancerade 
”sommarmuffen”. Jag vet icke om han lyckades i samma grad som han 
plägar lyckas på sitt eget gebiet, men han gjorde så godt han kunde. Och 
har ni för öfrigt någonsin träffat en man, som inte sagt att han förstår sig på 
fruntimmerskläder ”vida bättre än något fruntimmer”. 

      (StD 4/12 1907) 
 
 Om vi antar att åtminstone några av inläggen författats av andra än 

reportrar på tidningen så skulle debatten i Stockholms Dagblad år 1907 vara ett 

exempel på att frågan om kvinnliga journalisters villkor och bidrag i tidningen 

tidigt väckte motstridiga känslor hos både läsare och journalister. 

 

Klena kvinnor 

Några decennier senare var det dags för protester mot kvinnor i ett annat 

medium. Lyssnarstormar är ett tidigt fenomen i radions historia kan man få för 
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sig. På 30-talet protesterade lyssnare mot att en kvinna hördes som hallåa och 

manliga radiomedarbetare tycks ha ansett att det var nog inte så bra med kvinnor 

på radion i den funktionen. Jobbet var för tungt för kvinnor nämligen, det kunde 

ju tänkas att hallåan plötsligt behövde visa ut en störande besökare ur studion 

eller att hallåan skulle vara redo när ett piano behövde flyttas. Och det vet ju alla 

hur tungt ett piano är. Och att en kvinna inte skulle orka med det. De män som 

ogillade kvinnliga kolleger i radiostudion kunde alltså gömma sig bakom 

upprörda lyssnare som ville slippa höra kvinnors röster i radion. 

 Bevare oss, vi vill slippa höra kvinnor prata om krig och andra  allvarliga 

ting, det passar sig verkligen inte - så kan nästa storm sammanfattas. Då hade en 

kvinna läst nyhetstelegram i radion och eftersom den lyssnarstormen från 1938 

finns sparad på band så vet vi att och hur den lät. 

 

 

Kvinnors krav 

På 30-talet fick kvinnofrågorna uppmärksamhet i medierna av flera skäl. Inte 

bara på grund av att kvinnors röst kunde höras i radion. En till synes enad 

kvinnorörelse uppvaktade radioledningen och krävde att nu måste kvinnofrågan 

förekomma i radion. Flera kvinnoföreningar gick samman och ställde krav — de 

kvinnor som trots allt fanns på radion tackade och tog emot kan man tänka. 

 Vad syntes i dagspressen av detta? Pliktskyldiga notiser i december 1933 

om uppvaktningen utan några kommentarer eller bakgrunder eller funderingar. 

Det verkar som om kvinnogrupperna skrivit ihop ett pressmeddelande och att 

det har åkt nästan rakt in i spalterna. Så här kunde det se ut i botten på StD:s 

förstasida: 

 
Kvinnoaktion 
för inflytande 
på rundradion. 
   — 
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Fjorton organisationer skriva till regeringen —  
representativ kommitté i arbete. 
   — 
Landets kvinnoorganisationer ha länge haft uppmärksamheten riktad mot 
radion. Fredrika Bremerförbundets framställning i somras beträffande 
önskvärdheten av medbestämmanderätt över rundradioverksamheten har nu 
avancerat därhän, att inte mindre än fjorton sammanslutningar på tisdagen 
ingåvo en skrivelse till regeringen med begäran att kvinnliga sakkunniga 
skola få tillfälle att vara med om radioutredningen. Skrivelsen har kommit 
till efter ett möte, varvid ”Svenska kvinnoföreningarnas radiokommitté” 
bildats. 

  
Det där var inte precis populärt i alla läger. I tidningen Fönstret pågick en debatt 

om att kvinnosaken kommit på avvägar i början av 1934. Den avslutades med en 

slutreplik av advokat Ruth Stjernstedt: 

 

/…/ Det är just detta system vi vilja komma ifrån, att kvinnorna först skola 
niga vackert och påvisa, för att icke säga bindande bevisa, enstaka speciellt 
kvinnliga krav och önskemål, innan de någon enstaka gång tillåtas vara 
med på ett hörn inom det samhällsarbete, som utföres av kommissioner och 
sakkunniga, men att huvudregeln är att de lämnas utanför. 
/…/ 
Jag ser i stället i största korthet saken så här. Allt samhällsarbete blir 
ensidigt, om det, som hittills, skall utföras enbart av män.    
      (Fönstret, 1934, nr 4, s6) 

 
 Så här långt in i seklet kan vi alltså konstatera att först protesterade läsare 

mot att kvinnor kom in och skrev om flärd och flams i dagstidningarna, sen 

ropade lyssnarna att i radion kan vi väl ändå slippa höra kvinnor prata om 

allvarliga ting.  

 Kvinnor tycks inte ha tappat lusten att bli journalist av såna futiliteter som 

protester utanför redaktionerna. I minnesteckningar av olika slag skymtar 

kvinnor som är så glada att de får ha ett så roligt och stimulerande arbete som 

journalistens och inte var det några problem på jobbet inte. Lönen kunde varit 

bättre, förstås. Ungefär så ser det ut vid en hastig titt. 
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 Det verkar som om kvinnor i vårt land varit ett tacksamt och förnöjsamt 

släkte just i detta yrke. De har åtminstone inte skrivit av sig några tydliga 

protester mot sina arbetsvillkor ens när de slutat på redaktionerna. Annars finns 

det internationella vittnesmål om hur såväl vardagsliv som reporterslit erbjöd en 

hel del problem för kvinnliga journalister. Alltifrån restauranger i London som 

på 20-talet serverade särskilda damportioner, till en speciell dambalkong på 

internationella pressklubben i Washington.75 Damportionen var en knapp 

tallriksranson anpassad till nätta damer; inte alls uppskattat av hungriga 

kvinnliga reportrar. Och dambalkongen? Den försvann först på 1970-talet. På en 

balkong högt ovanför middagsborden där manliga kolleger satt och smorde 

kråset samtidigt som de lyssnade på inbjudna talande högdjur. Där uppe på 

balkongen fick kvinnorna stå och trängas, utan att vare sig se eller höra särskilt 

bra. Inte kunde de ställa några frågor och mycket mat lär de inte ha fått i sig 

heller. 

 

Reportrar och kvinnofriden 

Kvinnofriden, eller rättare sagt den obefintliga gatufriden för kvinnornas del var 

en källa till problem och irritation redan i början av seklet. I spalterna syns den i 

form av debatter om kvinnofriden några gånger före 1910. Kvinnofriden den 

gången handlar om att ha rätt att gå på trottoarerna, rätt att vistas i gatuvimlet. 

Den rättigheten är förstås viktig för en reporter och det finns en del spår av att 

kvinnorna tycks ha fått argumentera eller gå med mycket raska kliv hemåt 

kvällstid. I memoarerna skrev exempelvis Vera von Kraemer så här: 

 
Gatufriden i Stockholm kräver sin särskilda beskrivning. Det är ingen 
överdrift att säga att kvinnor voro fågelfria efter tio, elva. En del män, som 
ansågo sig representera samhällets solida grundvalar, hälsade aldrig på en 
efter nio, vilket var förvirrande innan man blev van. Flor kunde man inte ha 
sedan det blivit mörkt. Men även utan flor, enkel och blickande rakt fram 

                                                 
75 Anne Sebba, Battling for News, 1994 och Nan Robertson, The Girls in the Balcony, 1992. 
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och utan herrtycke var det fåfängt. En kvinna fick finna sig i att gå gatlopp 
i alla stadsdelar, så fort det blivit mörkt — ja, när som helst. 
    (Brantings på Norrtullsgatan, s 198) 

  
Och redan i decemberartiklarna 1907 var reskostnader för de kvinnliga 

journalisterna ett löneargument: 

 
En annan ”karaktäristisk” utgift är de nattliga hemfärderna från 
redaktionen, dyra droskor, som nödvändiggöras af rådande 
osäkerhetstillstånd på våra gator. (StD 19/12 1907) 

 
Manliga kolleger var inte särskilt förstående den gången heller. Vera von 

Kræmers berättelse om manliga arbetskamraters förvåning att kvinnorna inte 

tålde lite kurtis, erinrar om hur ”killarna” på en kvällstidning längre fram under 

seklet inte kunde tänka sig att ”tjejerna” skulle ha något att invända mot att få 

lite uppskattning när alkoholen lättat upp den manliga stämningen. 

 

Protester på redaktioner 

När kvinnorörelsens andra våg, som den brukar kallas, den första var rösträtten 

och den andra kom med feministerna runt 70-talet, när den andra vågen gungade 

omkring i demonstrationståg och kvinnogrupper publicerades artikelserien 

Kvinnokraft i Dagens Nyheter. Söndagen den 2 januari 1972 slog den ut i rena 

grundkursen på klar och tydlig morgontidningssvenska: historia, lagar, 

lönelägen och… det mesta fanns med. 

 I samma veva hade någon uppretad journalist fått nog och inlett en lista på 

redaktionen: här är min lön i siffror, hur ser din ut? Allt fler skrev upp sin lön på 

den listan och insikten spred sig om att lönerna kunde se ut ungefär hur som 

helst. Med vissa tendenser. Några hade mer, medan kvinnorna såg att de hade 

oftast mindre. 

 Kvinnornas krav på högre lön sammanfaller en aning med artikelserien, 

inte veckan efter artiklarna, men väl året därpå. I den egna tidningen stod just 

ingenting om att kvinnorna iklätt sig vita t-tröjor med budskapen klara och 
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tydliga: ”DN kvinnoprogressiv bara om saken är lukrativ”, ”Gustaf! säg det i 

löner och inte i ord” och ”Kvinnor kan få samma lön — om de är av annat kön”. 

I Kvinnobulletinen (4/1974) summerades småningom de kvinnliga 

journalisternas kamp för likalön på tidningen. För det är ju vad det handlat om 

ofta nog: kvinnor kan ha lägre lön än män med jämförbara jobb även i 

journalistyrket. 

 På 70-talet fanns annars lönetrappan, dvs. ett slags lägstalöneskydd — den 

som inte får individuella påslag är åtminstone garanterad en viss höjning av 

lönen med några års mellanrum. I början av 90-talet slopades det skyddsnätet 

och, påstods det, med den individuella lönesättningen skulle allt bli till det bästa. 

På den övriga arbetsmarknaden brukade individuell lönesättning innebära att 

kvinnors löner sakta men säkert hamnat lägre än männens, men just i 

journalistyrket skulle det inte bli så var säkert tanken. 

 

Lönegap och könsskillnader  

De lönegap som brukar diskuteras i förbundstidningen Journalisten handlar om 

skillnaden mellan journalistlöner i storstad och landsort — hur lönerna ser ut 

fördelade på kvinnor och män är ännu det sista skälvande året på 1900-talet 

ingen självklarhet att redovisa.76 Det kan bero på att förbundet inte har sån 

redovisning som en tradition förstås, det kan också bero på att journalisterna på 

förbundets tidning inte tycker att det är en intressant fråga. Kvinnors löner 

brukar kallas en kvinnofråga och den är kanske inte aktuell just när förbundet 

alldeles på eget initiativ redovisar att journalisterna här har högre lön än 

journalisterna där.  

 Våren 1999 presenterade Journalisten en sådan lönegapsredovisning, dvs. 

för storstad och landsort. Ungefär samtidigt redovisade Aftonbladet Kvinna 

(26/4 1999) en sammanställning av läget för jämställdheten på 100 olika företag 

och där hade några massmedier slunkit med. Kvinnors genomsnittslöner 
                                                 
76 Detta kapitel skrevs ursprungligen 1999 så situationen skulle ha kunnat förbättras sedan dess. 
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redovisades där som mellan 75 och 96 procent av männens genomsnittslöner på 

några medieföretag, men för många fanns ingen uppgift alls. Bäst läge hade 

kvinnorna i veckopressen, 96 procent av männens snittlön. Inte ens med 

veckopressens kvinnodominans på redaktionerna, dvs. där det finns kvinnor med 

redaktionschefslöner, hade löneskillnaden försvunnit. 

  

Magin runt hälften 

Kvinnor en och en på redaktionen (precis som på andra platser i samhället) är 

bara trevligt, tycker åtminstone vissa manligt chevalereska kolleger. Men börjar 

kvinnorna bli många kommer också reservationerna. Lönerna sjunker om yrket 

blir ett kvinnoyrke, sägs det. Nu är det för all del en bit kvar, kvinnorna är inte 

hälften i förbundet år 1999 och på mediernas (nyhets)redaktioner lär de inte 

heller utgöra hälften. Antagligen har det med den berömda kritiska massan att 

göra; en eller två eller tre av 20 är kul, åtta eller nio däremot börjar likna hälften 

och då blir plötsligt alldeles för mycket väldigt kvinnoaktigt.  

 På 60- och 70-talen kom kvinnorna i allt större antal in i journalistyrket, 

vilket brukar förklaras med att utbildningen hade institutionaliserats. Det gick att 

gå kurs på institut och senare högskola och universitet — vilket innebar att den 

som sökt in och fått praktisera kunde räkna med att få jobb. Hälften av de som 

utbildade sig var kvinnor. Så hade det inte varit tidigare, att hälften av blivande 

journalister var kvinnor — vad det beror på är säkert värt sin egen mässa, men 

den får någon annan skriva. 

 Det brukar sägas ungefär som ovan, att kvinnorna blev fler i yrket från 60-

talet. Hur många är fler? I början av seklet kunde en redaktör tacka nej till en 

kvinnlig journalist med motiveringen att: ”Tack men vi har redan en kvinna på 

redaktionen”. Vi kan därför tänka oss att en eller två eller kanske tre kvinnor 

jobbade på dagstidningarna i början av seklet. Inte på alla visserligen, men det 

fanns å andra sidan gott om dagstidningar då. Andelen kvinnor på redaktionerna 

höll sig på ungefär tio procent och det är lätt att räkna ut hur många det är fråga 
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om då på en redaktion med sådär 30-40 journalister. Kvinnorna blev alltså fler 

på redaktionerna under seklet; dagspressredaktionerna blev å andra sidan färre i 

takt med nedläggningar av den ena tidningen efter den andra. På sina håll växte 

dock redaktionerna rejält och etermedierna har dessutom tillkommit.  

 I runda tal kan vi säga att andelen kvinnor i yrket ökat från 10-15 procent i 

slutet av 60-talet till dryga 40 procent ett par tre decennier senare. Men, det är 

klokt att komma ihåg: siffrorna gäller medlemmarna i Journalistförbundet. 

Oavsett hur det verkligen ser ut på redaktionerna ger det ändå en bild av en 

ökning av andelen kvinnor i yrket, det gör det. 

* 

 Vad var Hönsamaros i Göteborg? Det var en grupp kvinnliga journalister 

på GTs redaktion som lät tjejfesterna övergå i fackliga grundkurser. Namnet på 

gruppen fick de av en ”vitsig motståndare”, som knappast kunde drömma om 

hur uppskattat namnet skulle bli, rapporterade en Hönsamaros-kvinna i en 

artikel i GT våren 1979.  

 Och var tog kvinnofrågan vägen? — den som aldrig pågår utan just har 

passerat eller får vänta till bättre tider. Det fanns ju en kvinnorörelse i samhället 

som år ut och år in kämpade för rösträtten till att börja med, åtminstone de 20 

första åren av seklet. Kvinnorörelsen i singularis är dessutom fel ord. Det är 

fråga om flera olika kvinnoorganisationer. I vilket fall bör det ha funnits 

anledning att bevaka kvinnogruppers kamp för diverse demokratiska rättigheter 

under det gångna 1900-talet.  

 Vad som samtidigt utspelade sig på redaktionerna när reportrarna, kvinnor 

ofta, som varit ute och bevakat det femtielfte föredraget eller protestmötet, när 

de kom tillbaka och skrev och ville ha utrymme i spalterna… det vet vi inte. 

Kanske ska vi tolka de många rapporterna i pressen om föreläsningar, möten, 

demonstrationer och omfattande namninsamlingar som ett de kvinnliga 

journalisternas nära nog anonyma bidrag till rösträttskampen först, likalön 

senare? 
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Efterord 
 
Kapitlen i denna bok har som framgått i de flesta fall publicerats i tidigare 
versioner. Nedan redogör jag för texternas tillkomsthistoria. 
 

• Det inledande kapitlet, ”Pennskaft och sob sisters” trycktes i Nordicom-
Information, 1/1997 med den fullständiga rubriken ”Pennskaft, sob sisters och 
stunt. Reflektioner kring några uttryck och deras betydelser inför ett forsk-
ningsprojekt om kvinnliga dagspressjournalister i tidigt 1900-tal”. Texten skrevs 
i anslutning till att forskningsprojektet ”Pennskaft blir reporter” formulerades år 
1994 och presenterades på den nordiska medieforskarkonferensen i Helsingör, 
Danmark, 1995. HSFR gav visst bidrag till projektets genomförande, liksom jag 
mottog ett stipendium från Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning.  

 
• ”Nitouche, Yvette och andra signaturer” ingår som ett kapitel i boken 

Kraftfält, forskning om kön och journalistik som jag var redaktör för och som 
utkom som nr 1998:1 i JMKs skriftserie. Kapitlet är en bearbetning av ett paper 
presenterat sommaren 1997 på den nordiska medieforskarkonferensen i 
Jyväskylä, Finland.  

 
• ”Ida Bäckmann, resenär och specialist på revolutioner” är en omarbetning 

av en kortare text som presenterades på en konferens under ledning av Ebba 
Witt-Brattström på Södertörns högskola hösten 2003. Den ursprungliga texten,  
”Licensed to Look and Tell: Ida Bäckmann as Reporter and (Scandal) 
Biographer” ingår i den bok som publicerades efter konferensen, The New 
Woman and the Aesthetic Opening, 2004. Studien av Ida Bäckmann som resenär 
har finansierats med ett stipendium från Ridderstads stiftelse för historisk grafisk 
forskning. 

 
• Kapitlet ”Kvinnor som flanörer: promenader och gatlopp” presenterades 

med rubriken ”Pennskaft, reporter, flanör - kvinnors promenader och gatlopp i 
dagspressen före 1910” på den nordiska medieforskarkonferensen år 1999 i 
Kungälv och har även publicerats i en annan version på engelska i tidskriften 
Media History 1/2001, då med rubriken ”The Woman Reporter Goes Street 
Haunting. On the work of women reporters in the Swedish daily press 1900-
1910”. Den presenterades på konferensen “Feminist Forerunners” i Manchester, 
Storbritannien, sommaren 2000.  
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• ”Kvinnokamp på nyhetsplats år 1906” har tidigare publicerats som artikel 
i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2/2001 liksom i Nordicom Information 1/2002. 

 
• I en forskarantologi som utgavs i januari år 2002 av Riksbankens 

Jubileumsfond och Justitiedepartementet gemensamt, med titeln Rösträtten 80 
år, ingår kapitlet ”Osynliga förbindelser: Om kvinnliga journalisters dolda insats 
i rösträttskampen”.  

 
• När Svenska journalistförbundet firade hundra år utgavs Journalisternas 

bok, 1901-2001 och där ingår kapitlet ”Kvinnor i journalistiken” som i bearbetad 
form återfinns här med rubriken ”Kvinnoämnen är inte inne längre”.  
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