
Stockholms universitet

Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

Litteraturvetenskap

Göra rum
Elin Wägners Norrtullsligan och Pennskaftet 

ur ett rumsligt perspektiv

Sara Pärsson

Kandidatuppsats

Handledare: Elina Druker

HT 2011



Abstract
Studien är en analys av Elin Wägners Norrtullsligan (1908) och Pennskaftet (1910) ur ett 

rumsligt perspektiv, med inriktning på genus. Syftet är att fördjupa läsningen av romanerna samt 

relatera dem till sin tids- och samhällskontext. Romanerna utspelar sig i medelklassmiljöer i 

Stockholm under tidigt 1900-tal, och de handlar om kvinnor som omformulerar sina roller och 

engagerar sig i bättre villkor. De centrala frågorna är: Hur gestaltas, representeras och diskuteras 

rum och stad i romanerna? Vilka rum använder karaktärerna och hur använder de dem? 

Den teoretiska utgångpunkten är att kombinera litteraturvetenskap med rumsteori, 

inspirerad av Alexandra Borgs avhandling En vildmark av sten (2011). Rummet uppfattas som 

en social produkt, med hjälp av begrepp från Henri Lefevbre. Studien relaterar till de tidigare 

analyser av Wägners romaner som gjorts med feministiska eller rumsliga förtecken. 

Studien visar att rummen skildras ur romanernas tydligt kvinnligt subjektiva perspektiv. 

Kvinnorna lever under alternativa bostadsformer men erkänner inte dessa bostäder som hem. De 

anser sig behöva en man för att legitimera hemmet. Vidare är kvinnornas tillvaro i de offentliga 

stadsrummen sexualiserad och i romanerna hanterar kvinnorna detta genom att ge sig in i en 

identitetsmaskerad, där de genom att utge sig vara omoraliska skapar sig frihet. Studien 

diskuterar också arbetsplatser och rum för politisk verksamhet i romanerna.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och material

Vi talar ofta illa om Stockholm, och det kan vi ha orsak till, men vi älskar stan 
med en hopplös och outrotlig kärlek. Vi får så litet med av allt det vackra och 
glada och upplyftande den har att bjuda på, vad vi får känna mest av är 
gatmodden och skatterna och de dyra hyrorna. Men försök att skicka ned oss 
till Oskarshamn! Vi skulle tråna bort av längtan efter allt det, som vi nu träter 
på. Här kan ju i alla fall allting hända.1

Så säger Eva, en av karaktärerna i Elin Wägners Norrtullsligan (1908). I Stockholm växer under 

tidigt 1900-tal en stadslitteratur fram och Elin Wägner är en av de författare som skriver om 

staden. I Norrtullsligan och Pennskaftet (1910) skildrar hon samtida yrkesverksamma kvinnor 

som försöker leva självständiga liv i staden, de erfar och funderar över kärleken, kämpar för 

politiska rättigheter och bättre ekonomiska villkor. De bor på pensionat och inhyrda i delade 

rum, och de arbetar i manligt dominerade eller styrda miljöer. Karaktärerna rör sig i ett 

Stockholm där rummen är laddade med betydelse, skiktade och villkorade, och hur de talar och 

agerar visar att de är medvetna om detta. 

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med min studie är att studera rumsliga strukturer och praktiker i Wägners Norrtullsligan 

och Pennskaftet. Genom att lyfta fram berättelsernas rum och platser, och hur de laddas med 

sociala konventioner och betydelser strävar jag efter att fördjupa läsningen av romanerna. Det 

fiktiva Stockholm som framställs i romanerna kan sättas i relation till den litterära och historiska 

kontexten Stockholm och på så sätt även fungera som belysande historiskt material.

De centrala frågorna är: Hur gestaltas, representeras och diskuteras rum och stad i 

romanerna? Vilka rum använder karaktärerna och hur använder de dem? Metoden är att genom 

närläsning och med utgångspunkt i tidigare forskning analysera romanerna utifrån det rumsliga 

innehållet. Analysen anknyter till tidigare forskning kring de aktuella romanerna, relevant rums- 

och urbanteori samt tidskontext. Genom analysen aktualiseras också frågor kring verktyg för att 

läsa litteratur rumsligt.

Romanerna handlar om kvinnor som är engagerade i frågor om rösträtt eller bättre 

arbetsvillkor och jag anser det både nödvändigt och givande att anlägga ett genusperspektiv på 

analysen. Det är en internationell våg av kvinnosaksaktivism romanerna relaterar till, som 

tillsammans med en fortskridande urbanisering och modernisering, banade väg för en 

1 Wägner Norrtullsligan (1908/2011) s. 86. Citat återges med Podiums utgåvas moderniserade stavning.  
Sidhänvisningar till romanerna skrivs fortsättningsvis inom parentes.

4



omformulering av könsrollerna. Jag kommer i min studie att fokusera på Norrtullsligan och 

Pennskaftet och de stockholmsmiljöer romanerna innehåller. Därmed faller Wägners övriga 

författarskap och journalistiska produktion utanför undersökningens ram.

1.3 Material och kontext
Elin Wägner föddes 1882 i och var verksam som en av Sveriges första kvinnliga journalister. 

1907 debuterade hon skönlitterärt med Från det jordiska museet. Skisser som innehöll litterära 

fragment, något som var högsta modet i seklets början.

Wägners nästa bok Norrtullsligan gavs ut som roman 1908. Kapitlen hade då tidigare 

publicerats i krönikeform i dagspressen. Berättelsen handlar om Pegg som flyttar till Stockholm 

för att försörja sig som kontorist. Hon har blivit föräldralös och har ansvar för sin yngre bror 

Putte, som inkvarterats på Östermalm. Pegg tar en plats i Norrtullsligan då hon flyttar in hos de 

tre andra arbetande kvinnor som delar ett par rum i en vindsvåning vid Norrtull. Romanen 

behandlar många av de svårigheter som stadslivet innebär för självförsörjande kvinnor: 

fattigdom, kroppslig utslitenhet och oärliga män. Pegg får uppleva kontorsflirten då chefen gör 

närmanden mot henne. Hon ser sina vänner planera strejk eller förälska sig och till slut lämnar 

hon staden för att undkomma sin egen attraktion för chefen.

Pennskaftet som gavs ut två år senare var en omedelbar försäljningsframgång.2 I centrum 

står den unga kvinnliga journalist som kallas Pennskaftet och den tio år äldre lärarinnan Cecilia 

som sörjer en förlorad kärlek. Romanen behandlar rösträttsarbete, kvinnors villkor, vänskap och 

kärlek. Pennskaftet är den nya tidens kvinna som har utvecklat en egen moral. När hon träffar 

Dick, en ung arkitekt konfronteras hon med både hans och omgivningens mer konservativa 

omdömen och värderingar. Cecilia lockas till rösträtten av löftet om att få arbeta hårt utan krav 

på engagemang, men finner under romanens gång en ny känsla både för arbetet och för livet. 

Båda romanerna mottogs med blandad kritik - ansågs för journalistiskt enkla, eller stilistiskt 

friska och säkra.3

Tiden kring sekelskiftet 1800-1900 betraktas som en brytningstid i Sverige. Under sent 

1800-tal har industrialiseringen kommit till landet och medfört en stark urbaniseringsprocess. 

Mellan 1880 och 1910 fördubblas Stockholms befolkning.4 Stora omvandlingar av staden med 

Paris och London som förebilder har planerats sedan mitten av 1800-talet, för att under 1880-

talet börja genomföras. Byggandet fortsatte under flera årtionden och bland annat 

2 Boel Hackman, Boel Hackman om Elin Wägner (Stockholm 2005), s. 55. 
3 Horace Engdahl, kommentar till Pennskaftet (Stockholm 2003), s. 208 f.
4 Alexandra Borg, En vildmark av sten – Stockholm i litteraturen 1897-1916 (ak. Avh. Uppsala, Stockholm, 

2011), s. 74.
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esplanadsystemet och promenadstråk längs vattnet gör Stockholm till en mer tillgänglig och 

promenadvänlig stad.5 Staden håller på att bli till en modern liten storstad. 

Också på andra plan sker omvälvningar: Kvinnor har under sent 1800-tal fått laglig rätt 

att arbeta som tjänstemän eller i skolor och sjukvård.6 Det betyder att medel- och 

överklasskvinnor ges en ny plats i de offentliga rummen. De har ännu inte rösträtt men har 

börjat bli politiskt aktiva, ofta i organisationer som imiterar männens föreningar.7 Också 

arbetarrörelsen är under framväxt – arbetare organiserar sig och ställer krav på en omfördelning 

av samhällets resurser.8 Andra viktiga samhällsfrågor är vid tiden fattigdomen, sedligheten och 

nationalismen.9

1.4 Tidigare forskning
I min undersökning har jag koncentrerat mig på den tidigare forskning kring Wägner som ser de 

aktuella romanerna ur ett feministiskt och rumsligt perspektiv. Forskningen kring Norrtullsligan 

är mer omfattande än den kring Pennskaftet, men det är relativt vanligt att texterna behandlas 

tillsammans.

Alexandra Borgs En vildmark av sten, Stockholm i litteraturen 1897-1916 (2011) är en 

avhandling som behandlar Stockholms litterära utveckling till storstad.10 Titeln är hämtad ur 

Pennskaftet, där staden om natten beskrivs av Pennskaftet med orden ”en vildmark av sten”11. 

Elin Wägners texter är inte de huvudsakliga studieobjekten i Borgs avhandling men båda 

texterna finns med som bakgrund. Borg intresserar sig främst för framställningar av staden, 

stadsrummet och förflyttningar genom det. Hon skriver i sin inledning att det den rumsliga 

informationen är viktig för förståelsen av en berättelse. “Den plats där en berättelse tilldrar sig 

påverkar den narrativa handlingen samt avgör vilka handlingar och gestalter som är möjliga eller 

otänkbara.”12 Borg anlägger ett stadsperspektiv på materialet redan i en tidigare artikel 

”Tankegångar. Staden och stadsvandringen hos Maria Sandel och Elin Wägner” publicerad i 

Vandring och förvandling (2006). Här diskuterar Borg flanören ur ett genusperspektiv och 

genomför en kort analys av Norrtullsligan. Hon menar att trots att de manliga flanörerna 

dominerar litteraturhistorien visar Pegg och de andra kvinnorna att stadsrummet inte är ett 
5 Ibid., s. 78.
6 Irene Andersson m.fl., ”Det vidgade rummet – och det låsta. Kvinnor, moral och modernitet” i Rummet vidgas,  

(Lund 2002), s. 13.
7 Ibid., s. 22.
8 Susanna Hedenborg, Ulla Wikander, Makt och försörjning, (Lund 2003), s. 85.
9 Rummet vidgas, s. 13.
10 Borg, 2011.
11 Elin Wägner, Pennskaftet (1910/2003), s. 42. Svenska akademiens utgåva med moderniserad stavning. 

Sidhänvisningar återges fortsatt inom parentes.
12 Borg, 2011, s. 26.
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enbart manligt territorium.13 Hon tar upp klassaspekter, spänningen mellan stad och land i 

romanen och förflyttningen mellan olika sociala och ekonomiska arenor. 14 Borgs texter är av 

både ämnesmässig och teoretisk relevans för min uppsats och ur dem hämtar jag tankegods från 

bland annat Henri Lefebvre och Georg Simmel.

Eva Heggestad har i flera artiklar presenterat sin läsning av Norrtullsligan som en 

samhällskritisk utopi. Norrtullsligans rum får här utgöra en utopisk kvinnovärld som fungerar 

som en motbild till den kringliggande manliga staden - alltså närmar sig Heggestad genom det 

feministiska perspektivet en rumslig läsning.15 Hon nämner också skildringen av landsbygen 

som samhällskritiskt laddad. Jag använder mig av ”'Män må icke under någon förevändning taga 

plats i damkupé'” ur Feministiska litteraturanalyser (2005) och av ”Noras döttrar och 

alternativet till dockhemmet” ur Myter och motiv (1995) där Heggestad också tar upp 

Pennskaftet och titelpersonens försök att omformulera hustrurollen.16 

Horace Engdahls förord till utgåvan av boken i Svenska Akademiens regi beskriver 

Pennskaftet med sitt kluvna fokus som en roman om ”en ung kvinnas entusiasm för en ung man 

och förälskelse i den kvinnliga rösträttsrörelsen”.17 Ebba Witt-Brattström har skrivit en artikel i 

Elin Wägner. Det första fotstegets moder (2009) som påminner mycket om Engdahls. De visar 

hur kvinnorna i Pennskaftet försöker omdefiniera sina egna könsroller, men hur de dessutom 

försöker reformera männen. Också hemvillkoren och kvinnornas plats i den urbana miljön tas 

upp. Witt-Brattström beskriver i sin artikel Pennskaftet och Norrtullsligan som ”Nya Kvinnan”-

romaner. Nya Kvinnan-litteraturen är en genre importerad från England som ”framställer 

kvinnoöden som ett slags psykologiska fallstudier i den svåra konsten att vara en modern 

kvinna.”18 Åtminstone Pennskaftet av Wägners karaktärer identifierar sig uttalat med begrepp 

som Nya Kvinnan eller Självförsörjande Bildad Kvinna, förkortat SBK (Pennskaftet s. 84). 

Helena Forsås-Scott skriver i en artikel i The New Woman and the Aesthetic Opening (2004) om 

Norrtullsligan och den kvinnliga berättarens bruk av dagboken för att förmedla sitt subjektiva 

perspektiv. Perspektivet och hur det nyttjas medför ett synliggörande av den manliga blicken, 

och möjliggör också tanken på kvinnligheten som en maskerad genom att visa hur kvinnorna 

förhåller sig till genusbundna förväntningar som finns på dem.19

13 Alexandra Borg, ”Tankegångar”, Vandring och förvandling (Lund 2006), s. 16.
14 Ibid., s. 16 f.
15 Eva Heggestad, ”'Män må icke under någon förevändning taga plats i damkupé'”, Feministiska  

litteraturanalyser, red Åsa Arping & Anna Nordenstam, (Lund 2005), s. 339-354.
16 Eva Heggestad, “Noras döttrar och alternativet till dockhemmet: familjen i några kvinnliga 1900-talsromaner”, 

Susanne Larsson-Krieg, red., Myter och motiv, (Stockholm 1995), s. 170-183.
17 Horace Engdahl, ”En roman om entusiasm och förälskelse”, Pennskaftet (2003), s. XV.
18 Ebba Witt-Brattström, ”Hon är ju ändå ett kvinns”, Elin Wägner. Det första fotstegets moder. (Växjö 2009), s. 

30.
19 Helena Forsås-Scott, “Verbal Power, Visual Power and the Construction of Feminine Subjectivity: Elin 
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Ett rumsligt perspektiv lyfts fram av Karl Lindqvist som i sin Individ, grupp, gemenskap 

(1980) i en studie av gruppskildringen i Norrtullsligan studerar bostadens framskjutna position 

som scen för romanens handling.20 Ett par biografier fungerar också som underlag för min 

diskussion. Den första är Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linders omfattande Elin Wägner 

(2003) i en utgåva som samlar biografins två delar från 1977 och 1980. Den nya utgåvan har ett 

förord av Helena Forsås-Scott som uppdaterar genusperspektivet och diskuterar 

historieskrivningen kring Wägner. Isaksson och Linder ger romanläsningar ur ett biografiskt 

perspektiv.21 Den andra biografin är Boel Hackmans Boel Hackman om Elin Wägner (2005) ur 

Bonniers porträtt-serie, som utöver biografiskt material innehåller intressanta analyser av 

romanerna.

2 Teori och begrepp
Ingången till denna läsning av skönlitteratur är en ambition att kombinera litteraturvetenskap 

och arkitektur. Arkitekturen är ett ämne som enligt mitt synsätt inte bara ger oss estetiska eller 

fysiska sinnesintryck utan också bidrar till att strukturera våra vardagliga liv. Produktionen av 

byggnader och stadsplaner ger uttryck för dominerande ideal och ideologier, som i sin tur 

påverkar hur den byggda miljön brukas. Jag använder mig av begreppet rumslig som engelskans 

spatial som ett öppet begrepp för att tala om den rumslia dimensionen. Två grundläggande, men 

problematiska begrepp är rum och plats. Ett enkelt sätt att skilja dem åt är att säga att ett rum är 

något med yta och volym, medan en plats är ett rum som laddats med en särskild betydelse.22 

Min studie fokuserar på den redan byggda staden, det dynamiska rum som Jane Rendell i 

Gender, space, architecture (2000) beskriver som ”space as it is found, as it is used, occupied 

and transformed through everyday activities”.23 Detta alltså till skillnad ifrån att studera ritande 

eller fysiskt uppförande av arkitektur. 

2.1 Rum
 I upplysningstraditionen uppfattas rummet som något objektivt och konstant, avskilt från det 

mänskliga. Under 1900-talet, i och med strukturalismen börjar rummet i stället betraktas som 

Wägner’s Norrtullsligan (The Norrtull Gang) as Prose Fiction and Film”, The New Woman and the Aesthetic  
Opening: Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts,  i Ebba Witt-Brattström, red., (Stockholm 2004), s. 83-
100.

20 Karl Lindqvist, Individ, grupp, gemenskap. Studier i de unga tiotalisternas litteratur, (Uppsala 1980). 
21 Ulla Isaksson, Erik Hjalmar Linder, Elin Wägner (2003), samlingsutgåva med Amason med två bröst 1882-1922 

(1977) och Dotter av moder jord 1922-1949 (1980).
22 Borg, 2011, s. 27.
23 Jane Rendell, ”Introduction 'Gender, space'”, Gender, space, architecture. An interdisciplinary introduction., red 

Jane Rendell, Barbara Penner, Iain Borden, (London 2000), s. 101.
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dynamiskt och ställas i ömsesidig relation till människan.24 Feministisk rumsteori ägnar sig 

delvis åt att, med hjälp av marxistisk teori, abstrahera och bryta ner traditionellt förstådda 

rumsbegrepp för att kunna använda dem kritiskt. Henri Lefebvre var en central marxistisk 

teoretiker som revolutionerade tänkandet kring rum genom att visa rummet som en social 

konstruktion. Därigenom problematiseras föreställningen om rummet som objektivt i 

förhållande till den betydelseladdade platsen. I The production of space (först utgiven 1974, på 

engelska 1991) lade han fram en tredelad modell över hur rum produceras.25 Tolkningarna och 

översättningarna av modellen skiftar, min förståelse baseras i stor utsträckning på Alexandra 

Borgs framställning. Hon har översatt modellen som följer26

Erfarenhetsfält                        ...i rumsliga termer                                Specifika sätt att erfara  

Det fysiska Rumsliga praktiker Varsebliven rumsligheter

Det mentala Representation av rummet Begreppsliggjord rumslighet

Det sociala Representationella rum Levd rumslighet

Den översta typen av rum, innefattar det fysiska rummet och kallas rumsliga praktiker. 

Begreppet rumslig praktik omfattar det rum vi uppfattar med kroppen och våra rutiner och 

handlingar i det. De betraktas som ett och samma varseblivna rum.

Den andra rumstypen är ett icke-fysiskt rum som återges i representation - ett rum som 

består av föreställningar som uttryckts verbalt eller visuellt. Detta rum finns återgivet i ritning 

eller diagram, eller genom litteratur och andra medier. Representationen ger alltid uttryck för 

ideologier och makt, och är en del i att forma och styra miljöer.

Det tredje, representationella rummet är den mest utmanande delen i Lefebvres modell. 

Det är det sociala rummet, som omfattar båda de tidigare kategorierna - det fysiska och det 

föreställda rummet - utan att utesluta dem. Det representationella rummet ger utslag i symboler 

eller myter som hjälper till att göra rum enligt vår tidigare definition, till det betydelsemättade 

plats. När Alexandra Borg arbetar med rum och litterär text, med utgångspunkt i bland annat 

Lefebvre, tar hon fasta på hur det representerade rummet som finns i litteraturen genom att 

uppgå i produktionen av det representationella rummet påverkar vårt sätt att uppleva både vår 

materiella och immateriella stad. Ordstaden är ett bärande begrepp hos Borg för staden som den 

uttrycks litterärt.27 De litterära texternas städer – ordstäder - ”överlagras och formas i en 

imaginär verklighet […] som med tiden blir en del av rummet och ger den urbana erfarenheten 

24 Irene Molina, ”Intersektionella rumsligheter”, Tidskrift för genusvetenskap, (2007:3), s.10f.
25 Henri Lefebvre, The Production of Space, övers. Donald Nicholcson-Smith, (Oxford 1991).
26 Borg, 2011, s. 28.
27 Ibid., s. 31.
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en ny innebörd.”28 På så sätt är det motiverat att koppla ihop skönlitteraturen med sin 

samhällskontext. Borg använder den samtidiga ombyggnaden och moderniseringen av staden, 

och den sociologiska idébildningen kring urbaniseringen som referenspunkter.

Andra begrepp som Borg använder sig av är setting och frame, hämtade från 

narratologen Ruth Ronen. De är verktyg för att beskriva den ordning av rum som den litterära 

texten rymmer. Setting är den omgivning som handlingen utspelar sig i – här Stockholm tidigt 

1900-tal, medelklassmiljöer. En setting kan rymma olika rumsliga strukturer (frames).29 

Rumsliga strukturer kan ordnas hierarkiskt, till exempel är kan ett rum – sovrummet - inordnas i 

den större strukturen – huset. Olika ramar kan vara skarpt åtskilda, flyta in i varandra eller 

långsamt förändras genom att texten följer karaktärers rörelse genom det. Utvecklar man 

terminologin inom detta område (längre än vad Borg gör) kan det också vara relevant att tala om 

story space. Detta begrepp rymmer både textens rumsliga strukturer och de utanförliggande 

platser som aktualiseras i texten genom att de nämns.30

Här kommer jag att tillämpa begreppen genom att använda rumslig praktik som ett 

uttryck för hur vi genom vårt handlande producerar rum socialt, och rumsliga strukturer 

benämner de mer eller mindre avgränsade miljöer fiktionen utspelar sig i. 

2.2 Genus och rum
Det rumsliga perspektivet i min studie berikas genom att ett genusperspektiv förs in. Jag lånar 

Yvonne Hirdmans ord för att beskriva att begreppet genus är ett sätt att markera ”att bakom de 

fasta formerna ’kvinnor’ och ’män’ döljer sig prägling, fostran, tvång och underordning.”31 

Genus är något som görs, och genusperspektivet aktualiseras här dels genom kvinnornas 

politiska medvetenhet, dels genom att kvinnornas förändrade villkor gett dem tillträde till fler 

offentliga arenor - kvinnornas rumsliga profil håller på att förändras. När jag talar om 

kvinnlighet eller kvinnornas perspektiv är detta alltså inte att betrakta som något essentiellt.

Jane Rendell skriver “Specific places may be ‘sexed’ according to the biological sex of 

the people who occupy them, or gendered according to the ‘gender’ associated with the different 

kind of activities which occur in them” i Gender, space, architecture.32 Den översättning av 

termerna jag använder är könsmärkt respektive genuskodad. Könsmärkta är miljöer som genom 

regler eller restriktioner är vikta åt kvinnor eller män, ett tydligt exempel är toaletter. 

28 Ibid., s. 31.
29 Ibid., s. 27.
30 ”Space”, The living handbook of narratology, http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Space, 2011-11-30.
31  Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, (Malmö 2001), s. 12.
32 Rendell, s 101.
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Genuskodade är miljöer som socialt förknippas med ett genus, till exempel det kvinnligt kodade 

köket i bostaden, eller den manligt kodade byggarbetsplatsen.

En vanligt förekommande tankemodell för att skildra det genusskiktade rummet är att 

tala om det som två separata sfärer – en manlig och en kvinnlig. Det är en hierarkisk modell där 

den dominerande sfären är den offentliga manliga produktionssfären – staden, medan den 

kvinnliga, underordnande sfären är en privat reproduktionssfär – hemmet.33 Detta är en 

schematisk bild, giltig framför allt i borgerliga miljöer, som jag här anser vara relevant som en 

referenspunkt. Griselda Pollock utvecklar modellen genom att visa att både män och kvinnor 

måste anpassa sitt agerande till bägge sfärerna, eftersom den sociala identiteten förändras 

beroende av var någon befinner sig.34 

3 Undersökning
Undersökningen har en tematisk disposition där jag analyserar utvalda exempel ur båda 

romanerna. Först undersöks de privata rummen – bostäderna - sedan de halvoffentliga – 

arbetsplatser och möteslokaler – sedan de helt offentliga stadsrummen. Därefter för jag en mer 

övergripande diskussion. Inledningsvis ska jag dock säga något om de faktorer som påverkar 

analysen.

Olika berättarperspektiv ger utrymme för olika framställningar - berättelsens rum är 

beroende av hur och med vilken röst berättelsen förmedlas. I Norrtullsligan ger Peggs dagbok 

läsaren en fragmentarisk och i efterhand förmedlad bild, tydligt filtrerad genom 

dagboksförfattaren. Texten består av Peggs erfarenheter och sådant hon fått höra, därför är hon 

ständigt närvarande. Pennskaftet berättas i tredje person, men berättarperspektivet skiftar från att 

vara neutralt utomstående till att återge romankaraktärernas inre, tankar och känslor. Berättelsen 

följer dock nästan alltid kvinnorna - främst Cecilia och Pennskaftet. Endast undantagsvis 

skildras en exklusivt manligt situation utan närvarande kvinnor. Liksom i Norrtullsligan kan 

viktiga händelser hoppas över och vara underförstådda eller återberättas i efterhand. 

I tidigare forskning relateras romanerna ofta till tidens samhällsengagerade journalistik 

och Wägners egna artiklar kring sedlighetsfrågan eller kontoristers villkor. Men texterna är inte 

enbart realistiska. Ironier, slagfärdigheter och luckor i händelseförloppen ger dem sin lätta stil 

men undergräver samtidigt en realistisk läsart. Jag tycker mig uppfatta att skiftande tolkningar 

beror på att textens ironiska ton gått fram, men att olika forskare har läst in ironierna på olika 

ställen. Trots de tolkningsmässiga problemen anser jag att texterna, som del av en diskurs, har 

33 Ibid., s.103.
34 Pollock, ”Excerpt from 'Modernity and the Spaces of Femininity'”, Gender, space, archtecture, (2000), s. 164.
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bäring som historiska dokument. 

3.1 Hemmet
3.1.1 Ett delat rum

Kvinnorna har i båda romanerna lämnat sina föräldrahem i mindre orter för Stockholm. Men de 

har inte omedelbart tillgång till något nytt hem. I stället är de inhysta i rum och på pensionat. Jag 

skiljer här på hem och bostad - medan bostaden är resultatet av praktiska lösningar är hemmet är 

en betydelsemättad och ideologiskt konstruerad plats,

I Norrtullsligan målas bilden av en hopplös bostadsmarknad upp. Kvinnorna bor 

inneboende hos ”en gammal fru” (s. 20), två personer i varje rum. De har inte eget kök och de 

förväntas inte laga mat i lägenheten. Pegg skriver ”jag förmodar, att det är meningen, att vi ska 

leva av bröd allena” (s. 22). När de har råd äter de sina middagar på hushållsskolan eller på 

enkla självserveringar. Ligan delar i vardagen i bostaden en stark gemenskap och solidaritet.

De är alla kontorister, men har tydligt skilda personligheter, vilket illustreras genom Peggs 

beskrivning av hur var och en möblerat sin rumshalva. Eva har det modernt och humoristiskt, 

Emmy har det gammalmodigt och strängt. Baby, ligans fjärde medlem, karaktäriseras såhär:

Innan jag talat något med Baby, tyckte jag, att hennes lilla personlighet 
skymtade fram i glasen med hyacintlökar i fönstret och den lilla skålen med 
Sveriges jord – jorden köpt på Hötorget för femton öre litern – där hon sått 
gräsfrö. Hennes är det rymliga sybordet vid fönstret med syskrinet och ett litet 
bläckhorn utan bläck i. På bordets nedre hylla ligger en sönderläst och avgudad 
Heine, Levertins diktsamlingar och Blicher-Clausens Violin, som gått upp i 
ryggen. På sängen ligger sirligt en kudde med Allums bild på grön satäng, men 
hon vänder alltid hans ansikte nedåt – om dagarna. (s 26 f)

Eva Heggestad läser ”ligans håla” som en feministisk utopi. Hon tar Peggs rumskamrat Evas 

devis bokstavligt: ”män må icke under någon förevändning taga plats i damkupé!” (s. 25) 

[kursiv i original]. Kännetecknande för den feministiska utopin är enligt Heggestad att den 

innehåller ”en väl avgränsad kvinnovärld som på avgörande punkter skiljer sig från det 

omgivande samhället”35 och hon visar i artikeln hur kvinnornas bostad uppfyller en rad av de 

klassiska feministiska utopiernas gemensamma drag. Jag anser att det visserligen är givande att 

ställa bostad och omgivande värld mot varandra, men inte att ligans håla är tillräckligt avgränsad 

för att det ska vara relevant att tala om den som en utopi. Utbytet mellan den yttre och den inre 

världen, intrång och överträdanden intresserar mig mer. Tillbaka till Evas separatistiska devis – 

jag läser den ironiskt. Pegg har uppmärksammat den och fortsätter att beskriva: ”Runt omkring 

denna klosterlika föreskrift och i djup motsats till densamma grupperar sig reproduktioner av 

35 Heggestad, 2005, s. 344.
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Sindings och Vigelands djärvaste konceptioner och vidare i brokigt virrvarr […].” (s. 25.) Pegg 

berättar också om hur Eva upplåter sitt rum åt ett (heterosexuellt) älskande par som inte har 

någonstans att vara (s. 49). 

Jag menar att det i ligans håla visserligen upprättas något som kan liknas vid en särskild 

samhällsform där kvinnorna utövar en praktisk solidaritet och delar med sig av vad de har. 

Bostaden är också en plats där de kan vila från den omkringliggande manliga staden. Men 

bostaden är en temporär lösning och separatismen är inte det centrala. Dessutom prövas och 

utmanas ständigt bostadens privathet och gränser, så att det till slut knappt finns några gränser 

kvar. Kvinnorna delar alltså först och främst rum med varandra, men de har inte heller möjlighet 

att avskärma sig från obehöriga. Lägenhetsinnehavarens son – notarien - tycks ha för vana att 

snoka igenom kvinnornas rum då han tror de har gått hemifrån, vilket Pegg blir medveten om 

redan samma morgon som hon flyttar in (s. 23 f). En granskande manlig blick är alltså 

närvarande. Helena Forsås-Scott tar upp detta som ett exempel på hur Pegg i romanen medvetet 

problematiserar den manliga blicken.36 Hyresvärdinnan själv sätter också upp begränsningar för 

kvinnornas rum, men det är notarien som kvinnorna verkligen behöver anpassa sig efter, 

eftersom han är man.

- Notarien!
En dörr hade knarrat i korridoren, och i ett nu var alla flickorna bortblåsta från 
köket och korridoren, utom Baby, som var nästan klädd och vaktade 
kaffepannan, medan hon snörde kängorna. Naturligtvis var det aldrig notarien, 
fast nog vore det likt en karl att vilja ställa till oro i hönsburen vid den här tiden 
på dagen. (s. 23) [kursiv i original]

I Pennskaftet är situationen något annorlunda. Inledningsvis bor både Cecilia och Pennskaftet på 

samma pensionat, tillvaron där medför social kontroll och gemensamma måltider. 

Så satte man sig till bords under tystnad och för att bryta den, frågade någon av 
stamgästerna: men var är Pennskaftet?

Kring värdinnans mun samlade sig det fruktade smala leendet, men 
innan en replik hunnit värka fram, lade den jovialiske kamrern vid hennes 
vänstra sida emellan, han, som var äldst i gården och åtnjöt en obestridlig 
särställning, kunde göra det.
- De [på tidningen] har väl mycket att göra som vanligt, sade han, och 
värdinnan ryckte på axlarna med ett ondskefullt småleende, men måste tiga. (s. 
15)

Umgänget återges som inskränkt och Pennskaftet hamnar gång på gång i mer eller mindre 

frivilligt i politisk konflikt med de andra. Hon gör skenmanövrar, till exempel då hon första 

gången knackar på till Cecilias rum: ”Jag har mina ytterkläder med mig för att de ska tro, att jag 

gått ut, men det orkar jag inte” (s. 25). Pensionatets förmak är möblerat på ett sätt som får 

36 Forsås-Scott, s. 87.
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fungera som personbeskrivning. Denna gång är det ett inte särskilt smickrande porträtt av 

pensionatets värdinna - ”kall, fordrande och tom med det lilla tillägg av slamsighet och 

oredlighet som de fula och krafsiga prydnadsföremålen erbjödo” (s. 19). I Pennskaftets rum har 

värdinnan placerat en meningsmotståndare som hennes rumskamrat – en reaktionär och 

obegåvad journalist (s. 25). Cecilia, vars största sorg är ensamheten, har haft råd att hyra in sig i 

ett eget rum. Hon bor där med sina möbler från det fina föräldrahemmet och stänger in sig om 

aftnarna.

3.1.2 Det egna rummet

Egna rum, relativt fria från insyn, existerar framför allt i Pennskaftet. Den som får det bäst 

ordnat är den mest välbärgade – Cecilia. Sedan de blivit bekanta ordnar Pennskaftet så att 

Cecilia med mycket liten egen ansträngning kan få tag i en egen bostad på Blasieholmen. ”Jag 

tycker inte ni passar här hos tant Bengtsson” säger Pennskaftet ”Här måste man vara grov i mun 

– som ni väl redan märkt att jag är? - och förstå att göra sig fruktad såväl av medboskapen som 

av tanten och uppassningen.” (s. 29). Pennskaftet menar att det då man bor själv går bra att ha en 

hushållerska så Cecilia skriver efter Kristin från Simrishamn. Hon har tjänat Cecilias familj i 

generationer och kommer till Stockholm. Heggestad skriver att Wägner skildrar ”den nya 

självförsörjande kvinnans möjligheter till ett fullvärdigt liv utan man”.37 Ebba Witt-Brattström 

säger något liknande då hon menar att Elin Wägner omkodar ”avgörande samhällskategorier” 

och att hemmets nya betydelse är ”yrkeskvinnans 'egna rum'” .38 Jag tolkar det som att Kristin 

genom att ge Cecilia en länk bakåt i familjehistorien, samt genom att sköta hennes hushåll, 

fungerar legitimerande – de två kvinnorna kan genom att inordna sig i en borgerlig livsstil 

upprätta något som liknar ett hem. Cecilia återberättar Kristins anekdot om handlarna vid 

Hötorget för Pennskaftet:

Hon berättade idag, att fruarna i ståndet i morse med bävan frågade, om där var 
något, som var henne tilllags och utbjöd sina bästa bitar med den motiveringen 
att rostbiff och blomkål brukar gamla herrar tycka om. Den gamle herrn det är 
jag, sade hon [Cecilia] och smålog. (s. 69)

Helt klart är den nya bostaden och den välfungerande tillvaron där en upprättelse för Cecilia. 

Men skillnaden mot ett gift pars hem är fortfarande påtaglig och Cecilias sorg ligger till stor del 

kvar. På romanens sista sida, då hon uppnått framgång inom rösträttsrörelsen och gjort upp med 

sitt förflutna, kallar hon sig själv ändå ”en brusten länk” (s. 205).

Pennskaftet funderar på hur det vore att bo med Cecilia, då hon själv är utled på 

37 Heggestad, 1995, s. 178.
38 Witt-Brattström, s. 30
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pensionatet (s. 62). Pennskaftet blir en hemtam gäst men flyttar aldrig in, i stället hyr hon ett 

eget rum. Det sker som en konsekvens av att hon upptäckt sitt känslomässiga beroende av Dick 

(s. 84). Hon får tag i ett rum med kokplatta och egen tambur. Tamburen påpekas särskilt, det har 

med sedlighet och osedlighet att göra, anmärkningar finns också i Norrtullsligan där Pegg 

skriver till Baby ”att det moraliska stödet av en familjetambur är icke att förakta.” (s. 130) 

Pennskaftet har alltså möjligheten till diskretion och enskildhet. Så långt allt väl: ”säkert hade 

hon aldrig varit så lycklig, som då hon somnade för första gången i den egna bostaden.” (s. 86) 

Det är intressant att rummet sedan blir ganska oviktig som spelplats i berättelsen. Dick har hjälpt 

henne att möblera och gjort henne en bokhylla och hon somnar alltså lycklig, men väcks bryskt 

strax därpå. En okänd man ringer och kräver att bli insläppt, i tron att Pennskaftet är den 

prostituerade Klara, som tidigare haft rummet. Pennskaftet går ner i porten för att få reda på vad 

det handlar om. Först har samtalet en ganska lugn ton, efter hand blir det allt mer obehagligt. 

Mannen säger: 

jag kan visserligen inte se er så noga, men rösten tillhör en ung, och, som jag 
hoppas, förtjusande kvinna. Fram med nyckeln, jag bryr mig inte om vem ni är 
eller hur ni är, men öppna. Och då Pennskaftet stod orörlig skakade han gallret 
med båda händerna. (s. 88) 

Scenen i porten påverkar Pennskaftet djupt, det hävdas att det är främst för Klaras skull, men 

stämningen dröjer sig kvar.

Alla gladde sig med henne över hennes nya, vackra bostad och prisade hennes 
tur, inte ens Dick, visste, hur hon många gånger om nätterna kunde spritta till 
ur sömnen, emedan hon drömt, att man skakade på dörren för att komma in till 
henne. (Ibid.) 

Hans hotande och oresonliga anspråk på henne som kvinna har lämnat avtryck. Kanske är det på 

grund av honom som värdinneskapet sedan blir viktigare än ensamheten, som en solidaritets-

handling eller för att slippa vara själv. Pennskaftet nyttjar rummet som en tesalong, bjuder in 

”socialdemokrater, slumsystrar och synderskor” (Ibid.). 

Dick, som möter Pennskaftet på det pensionat där han äter middag, bor också 

inneboende i ett rum någonstans. Det rummet blir långt in i romanen plötsligt viktigt när 

Pennskaftet plötsligt under hans sjukdom stängs ute från det, för att Dick inte kan stå för deras 

fria relation (s. 170 ff). Hon sörjer över att ha blivit bortvisad både rumsligt och känslomässigt 

och står i hans port eller försöker se in genom hans fönster. Avvisandet görs än värre av att 

läkaren är mannen från scenen i porten, och att han i denna situation har makten att göra henne 

moraliska förebråelser. 

I Norrtullsligan är de egna rummen mer sällsynta. Pegg skriver mot slutet av romanen 
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om den döende Emmy att hon ”snart flyttar för sig själv i en våning, där hon icke mycket 

behöver sörja för hyran.” (s. 127). Pegg själv kommer lindrigare undan då hon flytt staden, med 

sin smala bädd i väninnans hem. Hon uppgår tills vidare i ett annat hem och hushåll, i stället för 

att göra anspråk på ett eget.

3.1.3 Ett riktigt hem

Bilden av de separata sfärerna, där ett mansstyrt samhälle definierar hemmet som en kvinnlig 

sfär, kommer i ljuset av dessa texter i en annan dager. I den föreställningsvärld de skildrar är det 

inte bara en kvinna som krävs för att skapa ett hem. Också en legitimerande man, som stödjer 

projektet genom sin blick eller sin ekonomi är nödvändig. Detta förhållande görs tydligt i 

romanerna genom tankar och handlande hos de kvinnor som skildras, kvinnor som inte har 

någon egen familj. I Pennskaftet påminns Cecilia gång på gång, då hon åker tåg genom landet, 

om sin sorg och skam över en uppbruten förlovning med en stationsinspektör. Uttrycket för detta 

är att hon vid varje station tänker på att hon inte längre har möjlighet att bosätta sig i 

stationshuset, och därför inte heller kan ägna sig åt att kärleksfullt “hålla vita gardiner i fönstret 

på Sveriges sotigaste station.” (s. 2) Norrtullsligans Pegg kan bara stjäla sig till glimtar av och 

drömma om det riktiga hemmet. Hon står i mörkret och ser genom grannarnas fönster.

”Mittemot i våningen brann en brasa och en rödskärmad lampa. Där var det 
hemliv, med en gammal herre och en gammal fru, och något, som liknade 
barnbarn, kring ett bord med äpplen och nötter. Det var som att vara på en 
mörk parkett och följa med handlingen på en upplyst scen” (s. 32).

Betraktandet glider över i sorgsenhet då Pegg påminns om en ”som jag en gång hoppades att jag 

skulle få barnbarn med.” (s. 33) En ensam kvinna är inte tillräcklig för att göra ett hem - 

Heggestad skriver att de två hör till ”samma kast av ensamma och hemlösa kvinnor”.39 Det gör 

att man här kan vända på tanken om sfärerna och se mannen som en förutsättning för hemmet. 

Den främsta förutsättningen för omkastningen är att texterna är skrivna ur ett tydligt subjektivt 

kvinnligt perspektiv. Det manliga perspektivet är närvarande, men det är tydligt att det är något 

som anläggs utifrån.

Den manliga handling som för kvinnan in i hemmet kan vara giftermål, men också 

mycket enklare: tanke eller blick. I Norrtullsligan tröstar sig chefen i Peggs sällskap, då han 

blivit sentimental talar han om den han föreställer sig att hon ska bli. ”-När ni, sade han, blir 

gammal en gång, blir ni en av de där litet fetlagda matronorna, som alltid finns hemma, när man 

söker dem, och som sitter i en stol vid fönstret och ler mot människorna och ger råd, men bara 

när man ber om.” (s. 57) Heggestad ser detta som ett uttryck för att kvinnan i mannens blick, då 
39 Heggestad, 1995, s. 178.
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hon blivit för gammal att betrakta som ett erotiskt objekt, förvandlas till en passiv 

modersgestalt.40 Det är en hint om att en äldre kvinna är hänvisad till bostaden, då det i mannens 

stad inte finns någon plats för henne i offentligheten när hon inte längre är attraktiv och 

tillgänglig.

Enligt den nya tidens moral som Pennskaftet har anammat är kärleken den legitimerande kraft 

som krävs för att en man och en kvinna ska kunna leva tillsammans och äktenskapet inte lika 

viktigt. Enligt Eva Heggestad är det i skildringen av deras förhållande som ”Wägner tar chansen 

att presentera ett verkligt alternativ till den traditionella familjebilden”.41 Pennskaftet och Dick 

har varit ett par ett tag då de hyr ett sommarhus i skärgården för några veckor. De prövar alltså 

hur det är att ha ett gemensam hem, utan att vara gifta. Det görs med anspelning på Carl Jonas 

Love Almqvists Det går an (1839), en roman där den manliga huvudpersonen träffar Sara 

Videbeck som då de förälskar sig i varandra kräver fria och jämlika villkor för deras relation.

Ja, och vi ska skaffa oss en stuga tillsammans bland legymerna - -
- Det tror du kan gå an - ?
- Jo, då, jag skall för vårt ryktes skull var dag fålla handdukar under båtresorna 
(s. 108) [min kursivering]

Pennskaftet vinkar under vistelsen av Dick om morgnarna, han tar båten in till staden för att 

arbeta. För honom är det mycket viktigt att de i framtiden ska ha ett gemensamt hem och att det 

då ska vara den plats som är viktigast för henne. Hon går i huset och funderar på sina kommande 

hustruliga plikter, och Pennskaftet gör tydligt att hon visserligen njuter av att göra saker för Dick 

men att behovet av att yrkesarbeta ändå inte försvinner (s. 125). I romanen finns ett föredöme i 

konsten att kombinera alla livets delar. Doktor Ester Henning är en av rösträtts-kvinnorna och 

har yrke, rösträttskamp och familj. Hon är en viktig person i rörelsen och hon har en stödjande 

make i ett lyckligt barnrikt äktenskap. Hennes hemliv skildras i några scener men det görs för 

skissartat för att fungera förebildligt för Pennskaftet eller för läsaren. Wägner tycks inte 

intresserad av att skildra utopiskt goda förhållanden, i stället koncentrerar hon sig på att skildra 

de förhållanden som redan spruckit eller som kräver kompromisser och förhandlingar. 

Mannen sammankopplas med hemmet också i kvinnornas dialoger och författarens språk. I 

Norrtullsligan finns flera exempel. Babys arbetskamrat Gerda klagar över sina bostadsproblem, 

och Pegg säger skämtsamt åt henne att skaffa sig en älskare som lösning på problemet (s. 51). 

Ett annat tydligt exempel är då Baby pratar om sin flirt med notarien och Pegg skriver “Jag 

40 Heggestad, 2005, s. 346.
41 Heggestad, 1995, s. 178.
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märker nog, att hon tror på tre rum och kök i Vasastan, och jag nänns inte säga henne, att jag 

tvivlar.” (s. 48) Och Baby blir dessvärre sviken - en kväll tar notarien med en annan kvinna hem 

till sitt rum och Pegg hör dem genom väggen ”i fyra timmar låg jag vaken, snärtad oupphörligt 

över hela kroppen av råa skratt och uppblossande utrop och hyssningar” (s. 59). Också Baby har 

hört skratten – den snokande notariens svek får också det formen av en sorts rumsligt intrång. 

I Pennskaftet där Pennskaftet och Dick ska komma fram till ett sätt att leva tillsammans 

är Dicks händighet och arkitektidentitet ett tema både i handlingen och i bildspråket. Hans 

omskolning till en ny tids man börjar med en middag med Pennskaftet där han får sina fördomar 

om hennes lättfärdighet raserade (s. 37-45). Nästa gång de ses skrämmer hon honom genom att 

ta fram en hammare ur kappan. ”-Jag väntade er just, se, jag var beredd” (s. 61). Hon tänker ta 

med honom till Cecilia för att ”slå upp tavlor, sätta upp kornischer och bära tunga möbler” och 

hon frågar om han kan göra det. ”-Ja, och bygga hus, svarade han. Nu förstod han vad hon 

menade, men hon skulle inte slippa utan en förmaning för att skrämma slag på folk, med flit, 

som älskade en.” (s. 61) Pennskaftet försäkrar sig alltså tidigt om Dicks duglighet kring det 

husliga och då han lite senare samma kväll klättrar på en stege för att hänga upp en ljuskrona är 

hon ”stum av hänryckning” - ”[a]ldrig hade hon beundrat den politiske redaktören för hans 

ledare eller någon av kamraterna för ett lyckat reportage som denne märkvärdige arkitekts 

begåvning för spikinslagning och möbelflyttning.” (s. 67) Under förhållandets gång undervisar 

Pennskaftet honom i mer moderna värderingar. Dick visar sig förbätterlig och blir en stödjande 

man - som praktiskt understödjer politiken genom att snickra en enkel talarstol åt rösträtts-

kvinnorna. Det är ifrån denna som Pennskaftet under sommaren håller sitt ”jungfrutal” (s. 151). 

Dick visar sig också ha mer kvinnligt praktisk duglighet i hemmiljö, då han i förbifarten sägs 

torka disken efter Pennskaftets tebjudningar (s. 88). Detta exempel lyfter Ebba Witt-Brattström 

fram som bevis för hur hans omskolning ”från slentrianmässigt kvinnoföraktande ungkarl till 

feministisk kamratman” fått genomslag.42 

Dick fortsätter dock att hävda att kvinnans plats är i hemmet (s. 106). Han förklarar för 

Pennskaftet hur han vill ansvara för bygget av deras gemensamma hem och hon tänker samtidigt 

otåligt på andra möjligheter som den stora världen rymmer, men fogar sig - och ”snart var hon 

endast Dicks älskade, som gjorde sig hemmastadd i det hem hans tankar timrade åt henne” (s. 

157). I den kompromiss, som Pennskaftet i romanens slut presenterar för de andra rösträtts-

kvinnorna, har hon och Dick kommit överens om att gifta sig och flytta ihop. Hon ska sluta 

arbetet på tidningen och, säger hon, ”koncentrera mig på att skriva om rösträtt och kvinnosak” 

(s. 200). Hon framställer det nöjt, men berättaren låter oss samtidigt veta att det är Dick som 

42 Witt-Brattström, s. 31.
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önskar att hon ska sluta på tidningen. Deras förhållande är inte heller det någon utopi - till och 

med det sturska Pennskaftet måste offra något för att få ett hem.

En bostad kan alltså vara ett mer eller mindre effektivt skydd mot den omgivande världen. Den 

kan vara att betrakta som en tillfällig förvaringsplats, ett fullvärdigt betydelsemättat hem eller – 

allt som oftast - något där emellan. Föreställningarna om mäns och kvinnors relation till hemmet 

ges uttryck på ett språkligt vardagligt plan och i dialog mellan karaktärerna. De fullvärdiga 

hemmen finns i romanerna mest i fantasier och föreställningar. Samtidigt som det egna rummet 

och den privata familjen betonas som mål för Pennskaftets karaktärer påverkar kvinnorörelsens 

starka kollektivism i någon mån både berättelsens fokus och karaktärerna. Samma ambivalens 

finns också i Norrtullsligan där den existerande solidariteten inom ligan ställs mot de par-

bildningar som kvinnorna drömmer om.

3.2 Arbetsplatser och politiska rum
3.2.1 Arbetsplatser

Flera arbetsmiljöer går under sent 1800-tal från att vara könsmärkta, uttalat och lagligt exklusivt 

manliga, till att i stället vara starkt genuskodade. Det innebär en öppning för kvinnorna, men i 

stort är arbetsmarknaden fortfarande manligt genuskodad, och inom nya arbetsområden sker en 

genusskiktning där vissa yrken förknippas med och innehas av kvinnor, och därmed får sämre 

arbetsvillkor.43 Mannen är fortfarande norm, och den som dikterar villkoren, men det kan till 

exempel på kontoret finnas en särskild liten plats för lågavlönad kvinnlig fägring. 

I romanerna gestaltas kvinnornas arbeten i ganska liten utsträckning. Karl Lindqvist har i 

sin läsning av Norrtullsligan lagt märke till att ”kartläggningen av kontorslivet främst sker 

genom att de andra flickorna för Elisabeth [Pegg] berättar vad hon har att vänta sig” [kursiv i 

original].44 Enstaka scener skildras dock. I Norrtullsligan ogillar de manliga kollegorna Peggs 

närvaro av princip. En scen skildras då hon hamnar i gräl med två unga jurister. 

[De] hade obevekligen klart för sig, att vi [kvinnorna] ingenting hade att göra 
på arbetsmarknaden och aldrig gjort annat än förtret där. Det var vår därvaro, 
som var skulden till den sjunkande äktenskapsfrekvensen. Vi tog ju rakt av med 
berått mod brödet ur munnen på männen. (s. 38) 

I övrigt handlar arbetsplatsskildringen till viss del om arbetet men framför allt om hennes 

relation till chefen. Att kvinnan är på kontoret gör henne till lovligt erotiskt byte och Pegg som 

blivit anställd för sitt utseendes skull har ett eget rum där chefen tittar in hela tiden (s. 73). Han 

43 Hedenborg, Wikander, s. 90.
44 Lindqvist, s. 126.
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hittar på uppgifter som måste utföras för att hålla henne kvar efter middagstid, och hon måste 

underkasta sig hans nyckfullhet. Detta beskrivs som snarare regel än undantag - Pegg och Eva 

talar om sina chefer:

låt oss i stället tala om våra chefer. Hur är det med din, Eva, är han inte - - - ?
- Kär i mig, ja visst! Det är en egenhet hos mina chefer. Jag har varit på alla 
möjliga kontor, men nästan överallt har det varit någon, som velat kyssas i 
nacken. Så tog jag då den här på begravningsbyrån, för jag trodde att i ständig 
närvaro av döden... Men den här är den värsta. (s. 40)

Pennskaftets journalistiska arbete beskrivs som friare. Hon arbetar mycket, det framgår, men 

ganska lite kontakt med kollegor skildras. Hon ges skrivuppdrag som tar henne till olika delar av 

staden. Arbetet ger henne tillgång till ett bredare spektrum av rum, som hon av anledningar 

associerade med klass eller kön inte vanligtvis skulle beträda. Hon skriver sedan sina artiklar på 

redaktionen, men detta skildras inte. Hennes lämplighet för yrket ifrågasätts visserligen av 

somliga (för att hon är kvinna) men andra avundas henne. En stor skillnad är att medan 

Norrtullsligans arbete enbart är grundat i tvång har Pennskaftets inslag av intresse, nästan 

passion. Det är intressant i förhållande till den rådande uppfattningen om att medelsklasskvinnan 

om hon nödvändigt ska arbeta bör välja ett yrke som kan vara ett kall.45 De menar då inte 

journalistik utan vårdande yrken som lärarinna eller sjuksköterska. Arbetet diskuteras i 

Norrtullsligan i dessa termer. Av den kvinnligt kodade arbetsplats där Cecilia arbetar, 

flickskolan, finns dock inga direkta skildringar. I en passage tänker hon på sina elever och hur 

hon genom rösträttsarbetet kan stärka deras position för framtiden (s. 141). Hon har alltså tagit 

del av rörelsens kvinnliga solidaritet och reflekterar över den i relation till sitt dagliga liv. Under 

röstdagen finns en kort skolscen där Kerstin Vallmark, en kvinna i Dragarlaget 

(rösträttsrörelsens innersta krets), mottar ett samtal om valfusk. Hennes ivriga studenter tillåts 

organisera sig för att förhindra fusket (s. 165). Klassrummet blir här konkret ett politiskt rum, 

och i övrigt är skolmiljön frånvarande. Att kvinnorna arbetar är en viktig förutsättning för deras 

Nya Kvinnan-livsstil, men själva arbetet, vare sig det är passionerat som Pennskaftets eller 

kärlekslöst som Peggs är alltså inte det centrala i berättelserna - både det privata och det 

politiska ges mer framskjutna positioner. 

3.2.2 Politiska rum

Som jag tidigare nämnt går kvinnors politiska kamp för bättre villkor som ett tema genom båda 

romanerna. Den politiska handlingen kan ta sig olika, mer eller mindre organiserade, uttryck i de 

olika rummen. I Norrtullsligan, är den politiska aktiviteten inte särskilt formaliserad: en politiskt 

45 Hedenborg, Wikander, s. 96.
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engagerad gäst håller ett brandtal på en födelsedagsfest, detta mynnar ut i strejkplanering runt 

köksbordet (s. 44 ff) och när strejken närmar sig klagar Pegg över oljudet då 

”[s]ammansvärjningens ledare har haft sina överläggningar här uppe” (s. 78 f). I själva 

strejkförsöket är Pegg inte inblandad och det återges därför genom de andra. Att organiseringen 

av den politiska verksamheten är förlagd till bostaden går väl i linje med romanens sätt att visa 

upp kontorskvinnornas olika problem som delar av en gestaltad vardag. Eva Heggestad ser 

strejkens misslyckade förlopp som en bekräftelse på uppdelningen mellan det utopiskt 

konstruerade kvinnokollektivet och omvärlden, och ”på att patriarkatet inte kan besegras på sin 

egen mark”.46 Då jag redan tagit avstånd från uppdelningen kan jag inte acceptera denna 

förklaring rakt av. Förloppet visar hur utvecklingen går i otakt - de arbetande kvinnorna har, 

föga förvånande, en mer progressiv inställning än sina chefer. Ingen interaktion med 

arbetarrörelsen skildras men tillvägagångssättet och vokabulären är hämtade därifrån, kvinnorna 

relaterar till den som en immateriell uppsättning begrepp och strategier.

I Pennskaftet möter läsaren en mer välorganiserad rörelse i FKPR – föreningen för 

kvinnans politiska rösträtt. Både Cecilia och Pennskaftet engageras i stockholmsföreningen som 

har lokal på Lästmakaregatan. Cecilias första besök där beskrivs:

 Hon kom in i ett helt litet rum med utseende av kontor. Kring väggarna löpte 
hyllor fyllda med rösträttslitteratur, vid fönstret stod ett skrivbord och mitt på 
golvet ett runt bord, fullastat med kuvertbuntar och högar av olikfärgade 
flygskrifter (s. 52).

Cecilia presenteras där genast för rörelsens centrala personer. Ester Henning, som rekryterat 

Cecilia, säger att ”Ni tycker nog, att här är trångt och oansenligt i vår lokal, men där har rymts 

mycket arbete.” En annan kvinna tar vid ”Och vid detta bord har skrivits ett kapitel i samtidens 

historia, eller hur” (s. 54). Rörelsens kärna är koncentrerad och rumsligt tillgänglig, människor 

kommer och går. Det lilla kontoret är den lokal föreningen själv förfogar över och den 

kompletteras av att de hyr in sig i större möteslokaler för riksmöten eller årsmöten. Också rika 

medlemmars bostäder används för att hålla politiska middagar. Under sommaren får Dragarlaget 

omväxling från arbetet på det trånga kontoret när de flyttar sin verksamhet till en skärgårdsvilla 

vid Saltsjöviken. Kristin följer med och sköter hushållet, hon är personligt lojal men politiskt 

oengagerad. Kvinnorna arbetar intensivt med argumentation inför valet och Kristin frågar sej 

”Ska det här kallas herrskap på sommarnöje”? (s. 150) Villan innehåller en karta över landet 

med nålar på besökta platser som för tankarna till stora strategiska operationer. Här, nära de 

andra och med en tydlig uppgift att utföra, trivs Cecilia med att sitta i ett eget, avskilt arbetsrum 

(s. 150 f). Kvinnorna varvar denna tillvaro med att åka runt i landet för föredragsturnéer, vi får 
46 Heggestad, 2005, s. 348.
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följa Pennskaftet till Östergötland (s. 158 ff).

En intressant detalj ur Pennskaftet är att både Cecilia och Pennskaftet talar om historien 

eller rösträttsrörelsen i byggnadstermer. Cecilia försvarar sitt engagemang med orden ”jag har 

lärt mig, börjat lära mig, att det är någon mening i mitt eget stackars öde, så snart jag kan bära 

blott en enda sten till den stora byggnaden” (s. 119). Pennskaftet säger i sitt första tal ”att våra 

motståndare bär sig lika dumt åt, som om de ville hindra en byggmästare att lägga in golv och 

tapetsera, när han rest väggarna och takåsen” (s. 154). Dessa bilder kommenteras inte vidare i 

texten, men förmodligen är det till samhällsbygget de refererar. De är, trots anspråkslösheten i 

Cecilias uttalande, tecken på att kvinnorna ser sin egen historiska roll. I Pennskaftets uttalande 

finns inget kvinnligt subjekt – byggmästaren är en man – men samhällsutvecklingen talar ändå 

för kvinnornas sak.

I vissa fall tar Pennskaftet sin roll som reporter som en möjlighet att vara aktivt politisk. 

Då hon besöker riksdagen måste hon sitta passiv, men då hon bokat tid för intervju om kvinnlig 

rösträtt hos en baron med plats i första kammaren är det rösträtten som ska diskuteras. Hon är 

väl påläst och gör ett starkt intryck på honom (s. 99 ff). Det politiska arbetet och yrkesarbetet är 

tätt förknippade med varandra. Även innerstadens gator och torg får i Pennskaftet fungera som 

politiska rum, något som jag kommer att diskutera vidare i nästa kapitel.

Arbetsplatserna och kvinnornas därvaro bland männen är nödvändiga för historien. De är 

nödvändiga förutsättningar, men är ändå inte de primära rumsliga strukturerna. De har inte 

någon framträdande position i berättelserna. Den politiska handlingen får dock, främst i 

Pennskaftet, större utrymme. Den tar sig uttryck i olika rum och är närvarande både i hemmiljö, 

gaturum och i rum som praktiskt eller mer officiellt vikts åt den politiska verksamheten.

3.3 Staden
3.3.1 Stadens rum

De flesta av romanernas rumsliga strukturer är inordnade i staden och jag har i mitt material 

många studier som relaterar till stadens offentliga rum. Framför allt gatumiljöer förekommer i 

romanerna, men också enklare restauranger och i enstaka fall Operan eller andra nöjen. I 

Norrtullsligan äter kvinnorna ofta middag på självserveringar eller hushållsskolan. Peggs 

beskrivning understryker det ovärdiga i situationen. ”Boskapen utfordras vid små bord, och det 

är så fullt, att det alltid står några hungriga djur och väntar på ens plats. Man ser ofta kotterier, 

men lika ofta enslingar, som jag, och alla sitter vi och försöker studera varandra, medan vi 
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väntar på pepparrotsköttet.” (s. 39) Kvinnorna har dock möjlighet att välja om de ska äta i 

bostaden eller på lokal, vilket sätts i relation till männens möjligheter och begränsningar. Å ena 

sidan: ”Om vi vore män, skulle vi vara 'uteslutande hänvisade till restaurangerna'.” (s. 22) Och å 

andra sidan: ”Den stora skillnaden är den, sade jag, att när en manlig kontorist är trött av dagens 

arbete, går han ut och gör av med ett par sedlar på sina nöjen. En kvinnlig kontorist i samma 

predikament stannar hemma och tar ett aspirinpulver.” (s. 52) Pennskaftet äter då och då på 

restaurang med manliga kollegor, men ofta arbetar hon om kvällarna. Kvinnorna relaterar till 

den rumsliga konvention som hänvisar männen till det offentliga rummet och dem själva till 

bostaden.

Kvinnorna i romanerna promenerar mycket. Men som Borg skriver går inte Norrtullskvinnorna 

främst för att ta in stadsatmosfären eller se på folk, utan av praktiska och ekonomiska skäl.47 

Många av de stadsförflyttningar som sker i Pennskaftet består också i att kvinnorna hastigt 

skyndar genom staden, mellan boende, arbeten eller möten. På så sätt skiljer sig romanernas 

gående kvinnor från den samtida manliga flanören, som är en man med tid över som rör sig i 

staden på ett observerande och planlöst vis. Kvinnans rörelse i staden har inte heller samma 

konnotationer som mannens. Alexandra Borg visar med hänvisning till uttryck för prostitution 

som ”gå på gatan” och ”gatmaja” hur ”kvinnors sätt att röra sig i stadsrummet har sexuella 

undermeningar och bibetydelser”.48 Elizabeth Wilson utvecklar, i Gender, space, architecture,  

att det urbana medvetande (”urban consiousness”) som dominerar det europeiska livet49 under 

tidigt 1900-tal är ett manligt medvetande, som har som ett av sina kännetecken att söka sexuell 

tillfredsställelse utanför familjens ramar.50 Detta ger kvinnor ett fåtal möjliga roller: antingen är 

de sexuellt utmanande: fresterskor, prostituerade eller lesbiska, eller så är de dygdiga kvinnor i 

fara. Wilson menar att många manliga författare som skrev om staden såg kvinnornas närvaro i 

den som ett problem, just för att de i mannens blick utlovade sexuella utsvävningar. 

Exempel på att ensamma kvinnor som vistas ute på kvällarna antastas av främmande 

män finns i både Norrtullsligan och Pennskaftet. I Norrtullsligan skriver Pegg 

Jag gick Drottninggatan uppför och blev antastad sex gånger mellan Fredsgatan 
och Kungsgatan av Stockholms hjältar och riddersmän. Den sjätte var chefen, 
men han fann sig utmärkt och sade, att han känt igen mig på långt håll. (s. 54 f) 

Chefen ber henne därefter att göra honom sällskap. Att befinna sig på gatan är att redan vara 

47 Borg, 2006, s. 17.
48 Ibid., s. 10 f.
49 Wilson talar här om Centraleuropa, men jag anser det relevant att applicera även på Stockholm, då stadskulturen 

under denna period på många sätt imiterar och kopierar de framstående europeiska huvudstäderna. 
50 Wilson, ”'Into the Labyrith'”´, Gender, space, architecture (2000), s. 150.
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misstänkt omoralisk, så när Pegg i samtalet med chefen obetänksamt kallar brodern för sin ”pys” 

(s. 56) antar han att hon talar om en utomäktenskaplig son. Helena Forsås-Scott skriver om att 

Pegg genom att undvika att rätta honom åstadkommer ”an instance of masquerade”. Hon spelar 

den förväntade rollen, med effekten att kvinnligheten som konstruktion belyses.51 Jag vill 

tillägga att det dessutom belyser Peggs medvetenhet om att förväntningarna på kvinnan 

förändras genom platsernas skiftande sociala regler. Därmed vidgar jag Forsås-Scott 

maskeradbegrepp något.

Inte heller Pennskaftet slipper undan männens närmanden. I början av deras bekantskap 

frågar hon Dick ”Hur ofta tror ni inte, att jag måst gå hem från tidningen i promenaddräkt 

klockan ett på natten och blivit tagen för ett av de lovliga villebråden?” (s. 42) Senare, under en 

rösträttssammankomst berättar hon om hur de på tidningen ordnat så att männen betalar droska 

åt den kvinnliga journalist som måste hem sedan spårvagnen slutat gå.

Ur denna idé spirade antastningsfonden, då jag föreslog att man skulle utvidga 
betalningsskyldigheten, så att endast de, som visste med sig, att de aldrig 
antastat kvinnor om nätterna gick fria. Och då blev de ju med, de allra flesta, 
tillade hon allvarligt. Nu är fonden så stor, att jag och mina kvinnliga kamrater 
får en nätt utdelning (s 112 f) 

Hon menar alltså att de flesta män någon gång utsätter vandrande kvinnor för obehag. Griselda 

Pollock skriver att den tidigmoderna staden lovar männen frihet från ansvar i rummen utanför 

hemmet. Hennes exempel är hårdraget - medan en kvinna riskerar skandal genom att äta ute 

tillsammans med sin make kan en man öppet gå på restaurang med sin älskarinna. Han 

garanteras genom social överenskommelse en sorts fiktiv osynlighet (”fictive invisibility”).52 

Trots sin medvetenhet om fördomarna och de sociala reglerna tycks Pennskaftet oftast välja att 

gå till fots. Borg skriver om kvinnorna i Norrtullsligan att - ”detta är viktigt, de ger inte uttryck 

för någon rädsla. Hos dem finns i stället en klar vilja att vara gående subjekt samt att överbrygga 

männens uppfattning om dem som vandrande objekt.”53 Det tycks alltså gälla båda romanerna - 

kvinnorna låter inte männen skrämma eller stänga in dem. Det är först då Pennskaftet i sin egen 

port blir tagen för prostituerad som hon blir skakad. Min tolkning är att mannen i porten 

inkräktar på hennes rätt att definiera sig själv, i det privata rummet. Pennskaftet har senare 

förstått att den gamla vännen Klara prostituerar sig och de går tillsammans genom staden: 

”Några män av obestämd klass och ålder gingo förbi och slängde en hand full smutsiga 

okvädningsord efter dem, det beredde Pennskaftet en viss glädje, att de träffade dem bägge.” (s. 

175) Denna glädje kan ses som ett uttryck för kvinnosolidaritet men kan också tolkas på ett 

51 Forsås-Scott, s. 92.
52 Pollock, s. 164.
53 Borg, 2006, s. 17.
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annat sätt. Den maskerad Forsås-Scott talar om fungerar frigörande för kvinnorna. De avstår inte 

från sin kvinnoidentitet, går inte ut klädda som män, men de utsätter sig för situationer och 

agerar på sätt, som gör att de värderas som dåliga kvinnor. Inför sig själva är de djupt moraliska, 

men de ser vinsterna med att framstå som omoraliska inför obekanta och agerar därefter. På så 

sätt skapar de sig själva större spelrum. 

I manligt sällskap är vandrandet givetvis respektabelt och det presenteras som en 

konventionell del av flirten. Pennskaftet och Dick vandrar genom staden under samtal i flera 

scener medan de utvecklar sin relation. I Norrtullsligan gäller det Baby - Eva och Pegg talar om 

henne:

Hon kom hem för en halvtimme sedan och smet in i köket, och jag är viss på, 
att hon i tysthet arbetar på att få bort den allra rysligaste smörjan av sina skor 
och kjolar. Det har aldrig hänt henne förrän igår, men då såg de ut som den 
lerklump varav vår Herre danade Adam. Kan du räkna ut, varför älskande par 
alltid drar i väg, där det går över galoscherna? 
- Är det notarien? sade jag. 
- Ja, och djurgårdspromenaden. (s. 41 f)

Upplysningen om att det är just Djurgårdspromenaden tycks vara en karaktärisering av flirten, 

att den är stereotyp eller att den nått ett visst skede, jag har svårt att avgöra vilket. Att promenera 

ut ur stenstaden har en laddning för paren. Pennskaftet och Dick talar om framtiden medan de 

går på Gärdet varifrån de ser tillbaka mot staden ”Se, där har vi staden igen, sade han, först 

pannan, så ögonen, se så många ögon som ser på oss två.” (s. 93 f).

I Pennskaftet beskrivs stadsrummet också vid ett tillfälle som ett rum för 

opinionsbildning och politiska diskussioner. Rösträttskvinnorna går ut för att sälja sina tidningar 

inför föreningens riksmöte (s. 133 ff). De är till att börja med osäkra, men strax börjar 

Pennskaftet aktivt ta kontakt med förbipasserande och det betonas att denna typ av utbyte i det 

offentliga rummet är ovanlig. Utbyte sker inte automatiskt för att människor vistas på samma 

platser, vilket är kännetecknande för stadsrummets dubbla karaktär av både demokratiskt rum 

och anonym plats för förflyttningar.

Många gånger, då hon åkt i spårvagnar eller promenerat på gator och torg, hade 
hon önskat att veta, vad alla dessa, som gingo omkring i Stockholm och voro 
befolkning, menade om rösträtten och nu slog det henne, att här fick hon veta 
det! (s. 134)

Också under valnatten går rösträttskvinnorna ut i staden. Stämningen är upprymd och de står på 

Gustav Adolfs torg och väntar på de senaste nyheterna (s. 166 ff). De beskrivs utifrån som ”en 

liten grupp kvinnor” men är i rätten av det inför valet genomförda arbetet oförskräckta och tycks 

dela känslan av att ha rätt att vara nära händelsernas centrum. En annan situation ur 

Norrtullsligan som Forsås-Scott lyfter fram är att Pegg och Baby då de vandrar stannar till vid 
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Skeppsholmsbron och ser mot ljusen på Södermalm ”the vista becomes a part of their claim to 

this urban space”.54 Hon menar att handlingen att se samtidigt innebär att göra anspråk på det 

man ser. Kvinnornas betraktande av staden är jämförbart med hur den manliga blicken gör 

anspråk på kvinnorna.

Men kvinnorna är inte alltid i stånd att bemästra och stå oförändrade inför sin 

omgivning. I Pennskaftet skildras Cecilias bittra vandring om våren, där årstidsväxlingen och 

ljuset påminner henne om vad hon haft och att det gått förlorat. Det inre och det yttre flyter 

samman. ”Hon gick så fort som hon kunde, skyende solen, som stod på lur i alla gatmynningar, 

vågade knappt andas in den unga, blå luften. Se, alla fönsterrutor glimmade av guld och rubiner, 

som unga hjärtan på vilka lyckan lyser, men blott för att slockna fort som de.” (s. 91)

3.3.2 Stad och land

Staden Stockholm är texternas viktigaste övergripande rumsliga struktur, men sätts ofta i 

relation till landsbygden eller småstaden. I båda berättelserna ankommer en huvudkaraktär i ett 

tidigt skede till staden. Därigenom skildras den delvis i utifrånperspektiv, Cecilia kommer till 

Stockholm efter sommarvistelse och Pegg kommer flyttande till Stockholm (Pennskaftet s 14, 

Norrtullsligan s. 20). De flesta karaktärerna i Norrtullsligan och Pennskaftet har flyttat till 

staden på egen hand. Föräldrahem, om de finns kvar, är på landet eller i småstad. Att de så 

tydligt geografiskt skiljts av från sitt förflutna är historiskt rimligt med tanke på urbaniserings-

processen och förstärker i romanerna kvinnornas självständighet eller isolering i staden. Pegg 

har rika släktingar på Strandvägen som hon då och då äter middag hos, men de tjänar snarare till 

att visa på hennes underläge än att ge henne tillgång till en gemenskap. Kusin Görel är en 

representant för den borgerliga familjeflickan som konserverar gamla förhållanden. De Nya 

Kvinnorna ser sig själva i kontrast mot dessa flickor. Staden har konservativa figurer men står i 

stort för modernitet och progressivitet. Oförställdhet och oskyldighet tillskrivs landet när det 

sätts upp som kontrast. I Pennskaftet jämför Dick sina egna systrars lantliga oskyldighet med 

Pennskaftets mer komplexa hållning i moralfrågor (s. 40). Pennskaftet är inte uppvuxen där men 

är ändå färgad av staden. 

Bilden av Stockholm i Norrtullsligan är motsägelsefull. Trots allt det torftiga och 

vardagliga kvinnorna upplever har de en tanke på Stockholm som en metropol som glittrar och 

glimmar. Det föreställda vackra är inte i någon större utsträckning tillgängligt för dem, men de 

lever en egen sorts stadsliv med egna urbana vanor. Borg sammanfattar Peggs bildning ”Hon får 

lära sig att dansa boston, att dricka pilsner i stället för mjölk, och att röka en cigarett på ett 

54 Forsås-Scott, s. 87.
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'andäktigt' sätt”.55 Att de inte har tillgång till allt det vackra förklaras genom klass och kön. 

Kvinnorna har lagt sig för natten: ”När vi legat tysta en stund, sade Baby högtidligt. - Nu går 

överklassen på operakällaren.” (s. 30.) De fördelar staden har för kvinnorna i romanerna är 

kopplade till den frihet de kan få. Borg skriver att ”kvinnorna i Wägners roman [Norrtullsligan] 

förflyttar sig i fysisk bemärkelse mellan olika sociala och ekonomiska rum och arenor i staden, i 

mentalt avseende vandrar de mellan skilda roller”56 som storasyster, yrkeskvinna, inflyttad eller 

modern storstadskvinna. Friheten begränsas dock av pengabrist och de av genusskäl dikterade 

beteendemönstren, när Pegg ska lämna staden skriver hon: 

Jag tänker på Stockholm som jag älskat med en vördnadsfull och obesvarad 
kärlek fast jag bara sett skalet, som är var mans egendom, och så litet av allt det 
sköna och lärorika och hemlighetsfullt syndiga det gömmer (s. 126). 

För det är alltså också möjligt att välja att lämna staden. Norrtullsligan slutar med att Pegg flyr, 

bort från staden och sin motvilliga attraktion för chefen. Hon åker till landet för att där hjälpa till 

att ta hand om en väninnas barn och hushåll. Hon säger sig finna tillfredsställelse i vad staden 

inte kan erbjuda - ett rörligt och kroppsligt utmanande arbete att lägga ner kärlek i. Heggestad 

ser i detta ”ett stort mått av civilisationskritik” då stad ställs mot land. ”Här ställs också den 

kultur vari kvinnorna saknar inflytande mot de naturliga livssammanhangen, där kvinnan av 

tradition har en given plats.”57 Forsås-Scott läser tvärt emot samma rapport som ”en ironisk 

attack mot Ellen Keys argument att kvinnor först och främst är mödrar”.58 I romanen, liksom i 

samhället, finns en diskussion om vad kvinnor bör eftersträva. Olika parter lägger fram sin syn 

på saken. 

I Pennskaftet fungerar inte lantliga miljöer kontrasterande på samma sätt som i 

Norrtullsligan. Skärgårdsvistelsen är en möjlighet att leva ut önskningar, då Pennskaftet och 

Dick genom att lämna staden undkommer den sociala kontrollen. De föreläsningsturnéer 

rösträttskvinnorna gör förstärker inför läsaren Stockholmskvinnornas roll inom rörelsen – ute i 

landet tas deras vittnesmål och kunskaper tacksamt emot. I stället finns den lantliga moralen och 

oförståelsen inför storstadslivet representerad genom Dicks släkt och jungfrun Kristin. 

3.3.3 Det historiska Stockholm och romanernas städer

Den geografiska precisionen i romanerna skiftar, från noggrant angivna gatunamn och nummer 

till vagt antydda eller helt saknade platsbestämningar. Det är dock en geografiskt liten del av 

55 Borg, 2006, s. 16.
56 Borg, 2006, s. 17.
57 Heggestad, 2005, s. 351.
58 Forsås-Scott, s. 93.
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Stockholm som skildras. Huvudsakligen består karaktärernas stad av Norrmalm. I 

Norrtullsligan bor ligan på Norrtullsgatan i det nybyggda Vasastan. De arbetar på gångavstånd 

från bostaden, men det skrivs inte var. Pegg rör sig österut till den rike morbrodern på den nya 

paradgatan Strandvägen, eller går till Östermalm för Puttes skull. När hon promenerar med Baby 

stannar de vid vattnet och ser mot Södermalm - de ser ljusen men är tydligt rumsligt avskilda 

därifrån. Den enda gång hon går över Norrström är då hon motvilligt följer sin bror till Gamla 

stan för att köpa julklappar – ”Putte skulle nödvändigt till Västerlånggatan” (s. 74). De går gatan 

ned till Slussen varifrån de tar en spårvagn tillbaka. Hon går heller aldrig västerut till 

Kungsholmen. De platser som aktualiseras i de andra kvinnornas berättelser håller sig för det 

mesta inom samma områden. 

Pegg beskriver Norrtull som stadens utkant. Det hon relaterar till som stadens centrum är 

området kring Karl XII:s torg och Gustav Adolfs Torg. Stockholms kommersiella och 

representativa centrum förflyttades successivt från 1800-talet mitt från Gamla stan till Nedre 

Norrmalm. Kring sekelskiftet ligger stadens mest centrala delar i ett band längs Norrström, från 

Centralstationen till Kungsträdgården och delvis vidare mot Östermalm.59 

Pennskaftet är inte lika geografiskt tydlig. En anledning till detta är att fler miljöer i 

staden förekommer och att de inte heller där alltid lägesbestäms. Utsnittet blir också mindre 

skarpt genom att lantliga stadsnära miljöer, i form av sommarhus och Generalens villa 

förekommer. Även i Pennskaftet ligger bostaden (pensionatet) i närheten av Odenplan. Dicks 

inkvartering och Pennskaftets hyresrum är också i området. Pennskaftet arbetar i tidnings-

kvarteren i Klara, nära Gustav Adolfs torg och Tegelbacken. Var Cecilia arbetar vet vi inte, men 

då hon flyttar är det till Blasieholmen. Rösträttskvinnornas kontor ligger strax norrut från 

Cecilias bostad, på Lästmakaregatan. Pennskaftet och Dick vidgar staden och ger perspektiv på 

den då de promenerar ut på Gärdet och därifrån ser tillbaka. Om vi vidgar begreppen och i 

stället talar om story space - och alltså inkluderar de platser som omtalas men inte skildras - 

rymmer romanerna, framför allt Pennskaftet, ett större Stockholm. Ett gränsfall är de platser 

som inkorporeras denom visuella kopplingar. Pennskaftet ser Nordiska museet från 

Blasieholmskajen, Pegg och Baby ser Södermalm från Skeppsholmsbron. Pennskaftet säger 

vidare att hon far kors och tvärs till olika stadsdelar även om läsaren inte får följa henne dit, hon 

talar också om Riksdagshuset och andra möteslokaler dominerade av män. Den geografiska 

avgränsningen tolkar jag här som främst bestämd av klass. 

Med undantag för Pennskaftets nämnda, men inte skildrade, arbetsuppdrag beträds 

varken Södermalm eller Kungsholmen. Det kan till exempel jämföras med den samtida Maria 

59 Eriksson, s. 45.
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Sandels arbetarromaner som Alexandra Borg studerat ur ett liknande perspektiv, vilka till största 

delen utspelar sig i den urbana miljön på Kungsholmen.60 I båda romanerna relaterar kvinnorna 

till fattigare miljöer än de egna, men, de avsteg från medelklasstillvaron som skildras är i stället 

besök högre upp i hierarkin. Rösträttskvinnorna säger att rösträttsarbetet är viktigt för 

arbetarklasskvinnornas skull och under ett av de stora mötena får den unga arbeterskan fröken 

Morgonvind stort textuellt utrymme. Men det är hon som besöker dem och inte tvärt om.

Kvinnornas närvaro i stadsrummet är till priset av männens närmanden och fördomar. Wägners 

kvinnogestalter tar fördomarna på sig som en sorts maskeradkostym, vilken ger dem en sorts 

skyddande frihet. De låter sig inte skrämmas till att hålla sig inne. Möjligheten för dem att 

beträda olika rum i staden begränsas dock vidare av ekonomi likväl som genus. Det geografiska 

Stockholm de rör sig består framför allt av Norrmalm, där det mesta finns inom gångavstånd. 

Staden betraktas trots kvinnornas erfarenheter av den som en metropol. Den ses lite utifrån och 

står för modernitet och moralisk progressivitet, landsbygden finns som en kontrast och framstår 

som enklare och mer oskyldigt, på gott och på ont.

3.4 Diskussion
Romanerna beskriver varsin uppsättning rumsliga strukturer och sociala sammanhang. Att 

studera vad de har gemensamt kan ge en tydligare bild av Wägners ordstad. Norrtullsligan och 

Pennskaftet ger bilder ur ett samhälle där moderniseringsprojektet leder till en omformulering av 

kvinnorollen och en första våg av feministisk aktivism. Som en del av denna process förändras 

kvinnornas rumsliga roller. De flyttar fram sina positioner i det offentliga rummet, men 

samtidigt står idealet om familjebildning och hem kvar – trots att kvinnorna överväger sina 

möjligheter önskar de inordna sig i det tvåsamma hemmet. Men det finns skillnader mellan de 

ideal som uttrycks och den praktiskt levda handlingen: Kvinnorna som utgör Norrtullsligan 

praktiserar ett alternativ till kärnfamiljen, och de tycks kunna ge varandra stort utbyte. Cecilias 

bostad är också ett praktiskt genomfört alternativ till en heterosexuell tvåsamhet. Men 

kvinnokollektivet betraktas inte av dess medlemmar som något varaktigt, och Pennskaftets  

Cecilia får en ny livskänsla under romanen, men slutar inte sörja att hon blivit utan man och 

barn. Även tvåsamheten problematiseras – att gifta sig och leva med en man beskrivs inte heller 

som ett enkelt projekt. I Norrtullsligan är Pegg oförstående inför Eva som kastar ut sina 

principer då hon träffar en man och plötsligt bestämmer sig för att gå i hushållsskola (s. 118 f). I 

förhållandet mellan Pennskaftet och Dick ges exempel på att det inom projektet hem-familj kan 
60 Borg, 2011, s. 236.
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finnas utrymme för att omförhandla. Pennskaftet omskolar sin Dick och kompromissar själv 

med honom och de kan därigenom vara ett par på nya premisser. Men fortfarande ska de 

omgärdas av ett gemensamt hem och Pennskaftet ska ge upp sitt arbete för äktenskapets skull.

Röda rummet (1879) av August Strindberg har för Hackman och Heggestad fungerat som 

en representant för den mansdominerade stadslitteraturen. De låter Strindbergs roman vara 

urtypen för bohemeriet som litterärt motiv och jämför den med Norrtullsligan. Wägners roman 

uppvisar släktskap med Röda rummet, men ger också kontraster som belyser mäns och kvinnors 

olika villkor, menar de. Hackman skriver i sin biografi över Wägner att ”[k]vinnornas revolt mot 

samhället är påtvingad. De söker inte självförverkligande och skapande utlopp i sitt arbete. 

Deras liv utspelas inte i det offentliga rummet, på lokal.”61 Heggestad menar att bohemeriet för 

kvinnorna har en dubbel funktion. ”Det tjänar dels som ett uppror mot det borgerliga 

livsmönstret i sig, dels som ett uppror mot den definition av kvinnan som följder av detta 

mönster.”62 Dessa iakttagelser är grundläggande och korrekta, men jag anser att Wägners 

romaner tjänar mer på att analyseras utan jämförelser med explicit manliga texter, då de själva 

innehåller både de kvinnliga och de manliga perspektiven på staden.

Virginia Woolf påstod i Ett eget rum (1925) att meningen ”Chloe tyckte om Olivia” 

revolutionerade litteraturen, genom att den öppnade för att kvinnor i litteraturen intresserar sig 

för andra kvinnor.63 Ebba Witt-Brattström menar att uttalandet är applicerbart när det gäller 

Norrtullsligan och Pennskaftet. ”Där framställs inte kvinnor i första hand i relation till män 

(utom möjligen av nödtvång i Norrtullsligan), utan i egen rätt, i 'det stora rum, där ännu ingen 

vistats', där kvinnor 'är ensamma och inte belysta av det andra könets nyckfulla och färgade 

ljus'”.64 Jag instämmer: den kvinnliga tillvaron i staden - både den fiktiva och den verkliga - må 

vara villkorad och marginaliserad, men i romanernas städer är den kvinnliga tillvaron 

centrumpunkten och kvinnornas närvaro närmast total. Forsås-Scott skriver att detta perspektiv 

ligger djupt ner i berättelsen, den kvinnliga subjektiviteten i Norrtullsligan ”is prominently 

constructed at the level of narrative.”65 Pegg skriver sitt liv som ett aktivt subjekt, och jag anser 

att Pennskaftets kvinnor också framställs som starka subjekt, trots att de inte själva för pennan. 

Jag vill alltså med Forsås-Scott söka texternas radikalitet i narrativets konstruktion av 

subjektivitet som uttrycker ett tydligt ställningstagande för kvinnorna. Det är först när männen 

gör intrång i kvinnornas värld som läsaren påminns om männens dominerande position - 

Wägner lyckas på så sätt inom verket både visa upp och sidoställa den manliga sociala och 
61 Hackman, s. 43.
62 Heggestad, 2005, s. 346 f. 
63 Virginia Woolf, Ett eget rum, (1925/1985), s. 94.
64 Ebba Witt-Brattström, s. 32. Även Horace Engdahl tar upp detta: Engdahl, s. IX.
65 Forsås-Scott, s. 86.
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rumsliga dominansen. Alexandra Borg menar att Norrtullsligan bara genom sin existens ”själv 

underminerar etablerade kulturhistoriska sanningar om kvinnans låsta position i staden”66 - detta 

framför allt genom att visa att kvinnorna visst tar plats i staden. Det är en motbild mot den 

dominerande litteraturhistorieskrivning som osynliggjort den stadsskildrande och 

stadsvandrande kvinnan, till förmån för studier av den manliga flanören och bohemen.67

Ett sätt att få en uppfattning om var romanens tyngdpunkt ligger är att rangordna de rumsliga 

strukturerna efter hur stor del av romanen som utspelar sig i dem. I Norrtullsligan är bostaden 

den primära rumsliga strukturen, stadsrummet den sekundära och övriga rum kommer i tredje 

hand. Enligt Karl Lindqvists genomräkning är bostaden som scen mycket dominerande: 

”bostaden används som skådeplats för det som händer på cirka 115 av bokens 181 sidor”.68 Han 

menar att den rumsliga koncentrationen är en del i att konstituera Norrtullsligan som grupp, då 

bostaden fungerar som deras mest naturliga samlingsplats.69  Jag relaterar bostadsrummets 

framskjutna position också till dagboksformens konventioner – flera kapitel börjar med 

morgonbestyr och avslutas med kvällssamtal mellan ligans medlemmar. Stadsrummet, främst 

gatorna, nyttjar de också i stor utsträckning - och för att få vistas där behöver de bara betala med 

sitt anseende.

Om Pennskaftet skriver Horace Engdahl att vi befinner oss i romanen ”mestadels i 

offentliga miljöer […] undantaget är den dubblett som Cecilia Bech reder åt sig.”70 Jag har svårt 

att rangordna de rumsliga strukturerna annorlunda även om jag har invändningar mot Engdahls 

beskrivning. Vad han vill markera är hur Pennskaftet skiljer sig från 1800-talets kvinnoromaner 

vilka till största delen utspelar sig inom det borgerliga hemmets gränser. Även om jag anser 

denna skillnad vara viktig vill jag lyfta fram att en viktig ingrediens i Pennskaftet är det 

spektrum av olika bostäder som romanen visar upp. Rangordningen är alltså mer otydlig än i 

Norrtullsligan, vilket jag härleder dels till det skiftande berättarperspektivet, dels till att 

romanen innehåller långa dialoger, vilket gör att karaktärerna träder fram medan rummen står 

tillbaka. Ofta innehåller Pennskaftets kapitel både offentliga och privata miljöer: en promenad 

genom staden leder fram till en bostad där samtalet fortsätter. Även de politiska rummen är 

viktiga som samtalsrum - ofta skildras samtal före eller efter möten snarare än de officiella 

situationerna. Gaturummen är viktiga för förflyttningar, för Pennskaftet ger det henne 

möjligheter att interagera med människor av olika bakgrund, och att gatorna skildras ger 
66 Borg, 2006, s. 18.
67 Ibid., s. 9.
68 Lindqvist, s. 126.
69 Ibid., s. 125. 
70 Engdahl, s. X.
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romanen en tydligare stadskaraktär. Dessutom kan förtroliga samtal föras i stadsrummen, vilket 

delvis kan ses som ett uttryck för kvinnornas möjlighet att behålla sin subjektivitet även i 

miljöer där den utmanas. Det kan också kopplas ihop med Georg Simmels tidiga sociologiska 

teorier som Borg tar upp. Enligt Simmel genomgår människan i storstaden en ökad distansering 

och instrumentalisering i förhållande till sin omgivning.71 Jag menar att promenaden som 

företeelse i båda romanerna fungerar som ett rum för förtroliga samtal, ett rum som möjliggörs 

och konstrueras genom stadens anonymitet. I Pennskaftet sammanfaller också stadsrummen 

delvis med arbetets rum, vilket stärker stadsrummens position i förhållande till de andra 

rumsliga strukturerna i texten.

De sociala rummen i Norrtullsligan är ämne för praktiska förhandlingar, men tillgång till 

och utestängning från olika rum behandlas samtidigt som självklart givna förutsättningar. I 

Pennskaftet sker också förhandlingar, där problematiseras ämnet något mer uttalat. 

Utestängningar skildras i båda romanerna framför allt indirekt genom att kvinnorna ger uttryck 

för att de själva begränsar sig och genom att de samtalar om de arenor de inte har tillgång till. 

Kanske är det främsta exemplet att ensamstående kvinnor inte ges tillgång till det 

betydelsemättade hemmet. Ett exempel på hur utestängning skildras mer direkt är då Pennskaftet 

visats bort från Dicks rum under hans sjukdom, för att han inte inför sin familj kan stå för deras 

ogifta samliv. För Pennskaftet tycks det vara samma sak att vara utestängd från hans rum och 

från hans hjärta: ”Han hade stängt ut henne, och hon skulle lida i det sista, men ingen skulle 

hindra henne att vaka vid hans port.” (s. 174.)

Konsumtions- och genusforskning kring den moderna staden talar om varuhuset som en 

tidig offentlig plats för kvinnor.72 Det är intressant i förhållande till detta hur lite konsumtions-

miljöer förekommer i texterna. Internationellt sett var den kvinnliga rösträttsrörelsen vänligt 

inställd till konsumtionskulturen,73 och i Pennskaftet finns passager där en högt uppsatt 

rösträttskvinna talar med sin skyddsling om att skaffa sig representativa kläder, för kvinnosakens 

skull. När romanerna skrivs har dock Nordiska Kompaniet ännu inte öppnat varuhuset på 

Hamngatan (det öppnas 1915) och tidigare tycks inte någon kvinnlig varuhuskultur i Stockholm 

ha utvecklats.74 Förmodligen kan frånvaron av konsumtionsmiljöer förklaras enkelt dels genom 

att det är för tidigt och dels genom kvinnornas fattigdom, men jag anser det fortfarande 

anmärkningsvärt att stadsromanerna innehåller så få tillfällen då kvinnorna skildras som 

konsumenter.
71 Borg, 2011, s. 54.
72 Orsi Husz, Drömmars värde, Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939, (ak avh. Stockholm, 

Hedemora 2004), s 110 f.
73 Ibid., s. 121.
74 Ibid., s. 53.
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Ur de olika analyserna tycker jag mig kunna urskilja olika forskares syn på förhållandet mellan 

kvinnornas och männens sfärer i romanerna, även om forskarna inte själva använder dessa 

begrepp. Heggestad tycks göra stor skillnad mellan sfärerna, då hon i sin analys av 

Norrtullsligan betonar den kvinnliga separatismen som den mest framgångsrika strategin.75 En 

vidare konsekvens av detta synsätt blir att konflikten mellan arbete och attraktivitet på 

äktenskapsmarknaden gör yrkesarbetet till ett hinder för kvinnorna att bli gifta och därför deras 

möjlighet att  konstituera ett hem.76 Detta kan jämföras med en uppfattning där kvinnorna är på 

väg att erövra de offentliga rummen och på så sätt utöka sitt utrymme. I Borgs läsning har 

kvinnorna tillgång till både sin egen och männens stad, medan männen är de som begränsas 

genom att de inte har tillgång till de kvinnliga rummen.77 Jag håller inte med henne om att 

männen på något avgörande sätt hålls ute, men ser ändå hennes uppfattning som mer givande då 

den öppnar för förhandlingar. Och jag får inte intrycket av att syftet är separatism i någon av 

romanerna, det är bara så att de drivande karaktärerna är kvinnor.

4 Slutord
Att göra en läsning av rum i Elin Wägners romaner Norrtullsligan och Pennskaftet har visat sig 

öppna för ett brett spektrum av iakttagelser. De rum som gestaltas i romanerna är främst 

bostadsrum och offentliga stadsrum, men också arbetsplatser och politiska mötesrum finns med. 

Wägners Stockholm är en stad dominerad av män, men den manliga stadens olika rum gestaltas 

och diskuteras ur kvinnornas perspektiv. Kvinnorna har inte som strategi att stänga in sig i 

separatistiska miljöer, utan konfrontationer med manligt kodade rum skildras och Wägner låter 

kvinnorna agera som tydliga subjekt både i privata och offentliga miljöer. 

 Arbetsplatsernas miljöer är viktiga förutsättningar för handlingen men ges undanskymda 

positioner i berättelserna. Kvinnorna agerar politiskt i sina vardagliga rum eller i kontor och 

möteslokaler som vikts åt ändamålet. Det finns i romanerna bostadslösningar som praktiskt 

utmanar det tvåsamma hemmet. De framställs dock som substitut snarare än alternativ. 

Kvinnorna är själva medvetna om att de för att ha ett fullvärdigt hem behöver få sin bostad 

legitimerad av en mans ekonomi och intentioner. Männens blickar når också ibland in i 

bostäderna och påverkar kvinnornas känsla för rätten att definiera sig själva. 

Den manliga blicken är än mer dominerande i stadsrummet, vilket leder till att 

75 Heggestad, 2005, s. 348.
76 Heggestad ,1995, s. 173 f.
77 Borg, 2006, s. 18.
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kvinnornas närvaro där misstänkliggörs och sexualiseras. Wägners kvinnor låter sig dock inte 

begränsas och har som strategi att acceptera att män uppfattar dem som omoraliska då det ger 

dem större handlingsutrymme. Staden Stockholm beskrivs som samtidigt en lockande metropol 

och en frånstötande prosaisk plats, och romanerna odlar en kontrast mellan den progressiva 

staden och den oskyldiga landsbygden.

Genom min analys har jag kunnat samla intressanta aspekter av tidigare forskning som 

Alexandra Borgs iakttagelser kring gående kvinnor i staden och Helena Forsås-Scott analyser 

gällande den manliga blicken och kvinnligheten som maskerad. Jag har under arbetet funnit att 

det rumsliga perspektivet varit en givande ingång till litteraturanalys. Det vore intressant att ta 

studien av Wägners romaner längre, till exempel genom att se på hur det rumsliga intrycket i 

romanerna påverkas av relationen mellan skildrade och återberättade rum, men jag anser också 

att det vore intressant att överföra samma metod till andra skönlitterära verk. Analysen kan på 

ett effektivt sätt visa upp synen på rum i romanen både genom att ta fram rumsliga praktiker och 

anknyta till det representationella rummet. Och då dessa rum till stor del hör samman med hur 

staden struktureras och praktiseras socialt får den rumsliga ingången vidare resultat, som täcker 

en väsentlig del av romanens betydelseproduktion.
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