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Abstract 
"ABC of the House" – a Spatial Reading of Ulla Isaksson´s Kvinnohuset
This thesis is a spatial reading of the Ulla Isaksson novel Kvinnohuset (first published in 1952) 

where the focus is on the spatial aspects of the novel and the House as a motif. Kvinnohuset is set in 

1952 and revolves around a group of women who live in a residential building for single working 

women, Stockholm. The main plot is a love triangle between the director Tryggve, his wife Anna 

and his new mistress Eva, an actress. For the analysis I use contextualization on both an internal 

level and an external level and an interdisciplinary selection of theories are used – performativity 

theory, spatial theory, narratology. The novel is also seen in relation to the historic context of social 

democrat twentieth century Sweden.

The house is found to function as a main organizing principle of the novel. The novel is also 

found to be a rich example of narrative space being intertwined with the social and emotional 

aspects of the text. The fabula revolves around the house – from Eva moving in to Anna being 

brought out – and narrating is often situated within the apartments, even when the events narrated 

take place in the city or elsewhere. The House is referred to as a creature, sometimes at the same 

time referring to the collective of women residents as a social unit. The character of The House 

depends on the focalizor, and therefore shifts. Individual women characters' spaces are also used to 

characterize them and their relations – to the House, the novel and the narrative universe. The 

interplay between rooms and human relationships are thematized in the novel – each love affair is 

assigned its own space. The interaction in the stairways and the connection between the collective 

and the outside male world are also found to be central for the novel. 

In this thesis the construction of female and male in relation to homes and public space is 

also explored, since the novel is set in the 1950's when the idea of the woman as a housewife 

peaked in popularity. The women are found to act as hostesses in their homes, using housework as a 

comforting practice in difficult situations.
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1. Inledning

Huset står nästan mitt i Stan. Ett högt, fyrkantigt, vitskimrande torn mitt bland de 
andra, de vanliga husen. Kanske har det litet större avskildhet kring sej: några träd 
med tuktade kronor, en smal gräsmatta på ena sidan, några kubikmeter mer luft. 
      Stan var generös när Huset planerades. Den hade kanske dåligt samvete. I 
utkanterna fanns flera hus med Husets idé, men de var alla gamla och i dåligt skick. 
– Det var inte rätt, sa Stan, i all vänlighet  påmind av de alltid påpassliga tidningarna 
– att just de ensamma kvinnorna skulle ha det så. De som i alla fall måste avvara så 
mycket.1

1.1 Bakgrund och materialbeskrivning
Ulla Isakssons författarskap spänner över ett drygt halvsekel – från 1940 till 1994 – och består av 

romaner, noveller, biografier och manus för film och skådespel. Gud, kärleken, kvinnan2 och 

moderskapet3 är teman i hennes skönlitterära produktion som tidigare studerats. Eftersom jag dels 

anser att författarskapet inte har fått tillräcklig akademisk uppmärksamhet och dels att de analyser 

som gjorts inte tagit upp alla intressanta aspekter av romanen Kvinnohuset vill jag bidra till att 

uppdatera och komplettera läsningen av Ulla Isaksson. De teman som studerats tidigare är viktiga 

hos Isaksson, men de fångar inte nödvändigtvis upp alla författarskapets nyanser. I denna uppsats 

har jag därför för avsikt att studera Ulla Isakssons roman Kvinnohuset ur ett rumsligt perspektiv, 

med fokus på huset som motiv. Kvinnohuset är en roman där Huset4 fungerar som en organiserande 

princip, både på det narratologiska och det tematiska planet. 

Uppsatsens första del innehåller bakgrund och presentation av materialet, syfte, metod och 

en översikt över den tidigare forskning om Ulla Isaksson som är relevant för min studie. Teoretisk 

bakgrund och därtill hörande begrepp presenteras och diskuteras tematiskt i uppsatsens andra del. 

Undersökningen upptar uppsatsens tredje del och struktureras som en inzoomning från staden och 

huset ned till individ- och detaljnivå. Slutligen upptas den fjärde avdelningen av en avslutande 

diskussion.

År 1940 debuterade Ulla Isaksson med Trädet, en roman om en ung kvinnas frälsning. Den, liksom 

de två nästkommande romanerna, var uppbygglig litteratur som gavs ut på frikyrkliga förlag och 

inte nådde några större läsekretsar.5 Den fjärde – Ytterst i havet (som publicerades 1950) – handlade 

1 Ulla Isaksson, Kvinnohuset (Stockholm 1952) s. 24. Hänvisningar till denna roman kommer i resten av uppsatsen att 
placeras inom parentes i den löpande texten. 

2 Inger Littberger, Ulla Isakssons romankonst (Lund 1996), s. 11. I denna avhandling studeras författarskapet utifrån 
temana: Gud, kärleken, kvinnan och den historiska skildringen. 

3 Se Ebba Witt-Brattström, "Kvinnlighetens pris – om Ulla Isakssons romankonst", i Röster om Ulla Isaksson 
(Stockholm 1997), till exempel. Jag återkommer till detta i 1.4 Tidigare forskning.

4 Jag kommer i uppsatsen att följa romanens formatering och kalla Kvinnohuset för Huset, liksom staden kallas Stan.
5 Tomas Forser, "Ulla Isaksson: 1916-2000: minnesteckning", i Minnestal hållna på högtidsdagen (Göteborg 2003), s. 
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om en pastors tvivel och innebar en problematisering av den kyrkliga tillhörigheten. Den gavs ut på 

ett profant förlag (Norlins) och var ett slags andra debut för Ulla Isaksson. I samband med 

skrivandet av Ytterst i havet hade Ulla Isaksson kommit i kontakt med de kristna humanister som 

samlades på Sigtunastiftelsen. Lars Ahlin och Karl Vennberg, bland andra, kom därefter att influera 

hennes skrivande.6 Kvinnohuset var hennes nästa roman, och gavs ut 1952. Den nådde ut till en 

större läsekrets än de tidigare romanerna och kritiken var mestadels positiv.7 Romanen 

filmatiserades 1953 men filmen blev ingen större framgång.8 1950-talet och det tidiga 60- talet var 

en produktiv period för Ulla Isaksson – hon gav ut en roman eller ett skådespel ungefär vartannat år. 

Därefter blev produktionen mer varierad, men också glesare. Paradistorg (1973), Kvinnor (1975), 

FödelseDagen (1988) och  Boken om E (1994) var alla framgångsrika, den sistnämnda är Ulla 

Isakssons självbiografiska skildring av makens demens.9 Ulla Isakssons litterära tillhörighet har inte 

varit självklar, men hon karaktäriseras av Littberger som "en mycket tidskänslig författare. Med 

nästan programmatisk punktlighet förändras hennes författarskap i takt med det omgivande litterära 

och samhälleliga klimatet."10 

Kvinnohuset är en samtidsskildring daterad till 1952 och beskriver livet, från vår till höst, i ett 

kollektivhus där ensamstående yrkesarbetande kvinnor bor i små lägenheter. Romanen präglas av de 

olika kvinnornas liv och personligheter och presenteras därför bäst genom sina karaktärer: Isa är 

frånskild och försörjer sig genom att spå i kort. Vera är religiös lärarinna. Portvakten är den ende 

man som får bo inom Husets väggar. Hans närvaro legitimeras av yrket, men också av dottern – 

Rosa. Hon är i tonåren men ses som ett barn, klumpig och efterbliven. Ameli är husets skvallertant 

och mycket engagerad i att Meli, hennes hund, ska få valpar. Sylvia är frimodig modist. Hon 

förespråkar kvinnosolidaritet och tillverkar hattar hemma i lägenheten. Anna är en principfast, 

medelålders, statsanställd kvinna. Hon är gift med regissören Tryggve men har gått med på hans 

villkor att bo var för sig. Hon vet också att han har affärer med yngre kvinnor. Eva är en av dessa 

yngre kvinnor. Hon är skådespelerska och vid romanens början har Tryggve ordnat en lägenhet åt 

henne i Huset. 

Narrator11 och fokalisering skiftar, i olika avsnitt följer vi olika kvinnor. Isa är ett slags 

21. 
6 Littberger, s. 30. 
7 Ibid., s, 153.
8 Svensk filmdatabas, "Kvinnohuset" http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?

itemid=4392&type=MOVIE&iv=Comments 13-04-19.
9 Forser, s. 21. 
10 Littberger. s. 25.
11 Jag använder i min studie begreppet narrator, vilket liknar begreppet berättare men erbjuder större tydlighet. För en 

diskussion av begreppet se 2.4.
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portalgestalt, – en författargestalt12 men romanen kretsar kring det triangeldrama som utvecklas 

mellan Eva, Anna och Tryggve med Huset som åskådare. Anna och Eva förändrar under 

handlingens gång sin relation till varandra, till Tryggve och situationen. Andra händelser är att Rosa 

blir gravid efter mötet med en okänd man; att Isa blir uppsökt av sin ex-make Håkan; och att Meli 

får valpar. Innan romanens slut fullbordas också den mörka spådom som Isa fått upp i sina kort i 

romanens början: Rosa tar sitt liv och Anna dödar Tryggve och hamnar i fängelse i väntan på 

rättegång.

Denna studie kommer att kretsa mycket kring hus och hem – ett hem är en bostad men också en 

ideologiskt laddad plats. Hus och hem var politiskt viktiga i Sverige under 1900-talet – både som 

symboliska bilder och  praktisk politik.13  I detta stödjer jag mig på Yvonne Hirdman som skriver att 

svensk social-demokrati "[p]å en förbluffande kort tid förvandlades [...] från att ha varit en fabrik 

till att bli ett hus. Den blev inte ens 'som' ett hus. Den blev konkret hus, bostäder med byggnormer 

och bonormer."14 Ett viktigt symbolbegrepp är folkhemmet som användes av samhällsbyggande 

socialdemokrater som en bild för idealsamhället från sent 20-tal och framåt.15 Detta i samband med 

en ny syn på "hemmet, samhället och staten" som på 1930-talet ledde till omfattande ambitioner att 

modernisera Sverige. Funktionalisterna – modernister som tyckte att funktionen skulle styra 

utformningen av byggnader, ting och städer – var utvecklingsoptimistiska och ville "med vetenskap, 

rationalitet och sociala ambitioner [...] bygga ett samhälle för alla"16 och de kunde genom allians 

med politikerna få stort genomslag för sina sociala och estetiska visioner.17 

Tanken om kollektivhus – att rationalisera och flytta ut vissa av hemmets funktioner i det 

gemensamma – var levande men omstridd under det tidiga 1900-talet. Funktionalisterna menade att 

de privata bostäderna kunde vara små eftersom en stor del av tiden skulle tillbringas på andra 

platser, med arbete eller aktiv rekreation, och kollektivhuset framstod som en attraktiv lösning. Alva 

Myrdal argumenterade för det kollektiva boendet som ett sätt att minska hushållsarbetets börda och 

organisera det gemensamt på ett mer rationellt sätt.18 Huvudmålen var "förenklat hushållsarbete och 

en rationell livsstil [...] i syfte att frigöra kvinnlig arbetskraft för en produktiv insats i näringsliv och 

stat".19 Det var en rörelse som ville flytta kvinnan ut ur hemmet och in i produktionen. Kollektiv-

huset som hustyp slog dock aldrig igenom på bred front, och den ideologiska pendeln svängde.

12 Littberger utvecklar detta i avsnittet "Isa och den kvinnliga författarrollen", s. 175 ff.
13 Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta : studier i svensk folkhemspolitik, (Stockholm 2010), s. 92 f.
14 Ibid., s. 92
15 Nationalencyklopedin, "Folkhemmet", http://www.ne.se/folkhemmet 13-04-18.
16 Klas Ramberg, Allmännyttan. Välfärdsbygge 1850-2000 (Stockholm 2000) s.89.
17 Ibid., s. 87.
18 Dick Urban Vestbro, Kollektivhusets historia http://www.kollektivhus.nu/pdf/kollhist.pdf 13-04-17, s.3. 
19 Ibid, s. 4.
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Susanna Hedenborg och Ulla Wikander skriver att "1950-talet utgjorde kulmen på kulten av 

modern i hemmet; Alva Myrdal hade under 1930-talet haft betydligt radikalare idéer om kvinnors 

arbete".20 Hemmafrunormen var stark, men bilden var inte entydig. Det var samtidigt "kärnfamiljens 

årtionden och avstampen för kvinnors stora uttåg på arbetsmarknaden i heltidsarbeten och yrken 

som krävde utbildning".21  Yvonne Hirdman skriver om hur det i socialdemokratins Sverige 

formades ett genuskontrakt som byggde på 1800-talets borgerliga tankar om den "goda familjen" 

och det goda hemmet och kvinnans roll i dessa.22 Kvinnorna fick bära modernitetens könskonflikt.

Den konflikten kan enklast karaktäriseras som ett resultat av spänningen mellan de 
integrerande och segregerande krafter som den moderna tiden förde med sig. 
Kapitalism, industrialism och demokrati innebar onekligen att tidigare genus-
kontrakt bröts, att kvinnor drogs in på områden som tidigare varit manliga och att 
också kvinnor kom att omfattas av den demokratiska tanken. Mot dessa integrerande 
tendenser stod emellertid den starkt segregerande (och hierarkiserande) 
genusordningen 23 

Lösningen på detta var att ideologiskt göra kvinnorna till "hemmets kropp" och att försöka 

modernisera kvinnors tillvaro i hemmen.24

Ett kvinnohus är alltså ett boende särskilt för kvinnor. Idag används begreppet om 

skyddsboenden för våldsutsatta (eller hotade) kvinnor och barn, men i tidigare betydelse betecknade 

det ett boende för ensamstående kvinnor. På Kungsholmen i Stockholm finns en byggnad som 

stämmer överens med romanens Huset i tid för uppförande, modernistisk byggnadsstil och centralt 

läge. Det är en 14-våningsbyggnad som kallas Kvinnohemmet eller Kvinnohuset och är byggd för 

"'ensamstående självförsörjande kvinnor'".25 Enligt Littberger inspirerades Ulla Isaksson av 

Kvinnohemmets idé men försökte undvika att ta alltför mycket intryck från verkligheten under 

skrivandet.26 Romanens Kvinnohuset är, liksom verklighetens Kvinnohemmet utformat som ett 

kollektivhus med små lägenheter och gemensamma lokaler. I Ulla Isakssons roman planeras Huset 

med "samlingssal för de ensamma, restaurang för de bråttomt hungriga, små dockskåpskök för de 

husliga, tvättstuga för de ännu husligare och trivsamma en- och tvårummare staplade på varandra i 

nätt uträkning". (s. 24 f) Kvinnohemmet på Kungsholmen består enligt en nutida beskrivning av 

"uteslutande enkelrum med kokskåp och toalett. Bostäderna kompletterades med samlingssal och 

köks- och handarbeteslokaler".27 Kvinnohusets koncept bygger, liksom hem för ensamstående 

20 Susanna Hedenborg, Ulla Wikander, Makt och försörjning, (Lund 2003) s. 109.
21 Ibid., s, 107f.
22 Hirdman, s. 81.
23 Ibid., s. 13 f.
24 Ibid.
25 Fredric Bedoire, Stockholms byggnader: arkitektur och stadsbild. omarb., (Stockholm 2012), s. 239. Byggnaden 

kallas här Kvinnohemmet.
26 Littberger, s. 165.
27 Bedoire, s. 239.
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mödrar, på tanken om att ensamstående kvinnor är en grupp samhället behöver värna, eftersom de "i 

alla fall måste avvara så mycket" (s. 24). Vad de fått avvara är en kärnfamilj och rollerna som maka 

och husmor. 

1.2 Syfte och metod
I denna uppsats avser jag att göra en analys av Kvinnohuset ur ett rumsligt perspektiv och med 

husmotivet i centrum. Jag ser den rumsliga aspekten som central för romanen och vill undersöka 

hur rum konstrueras narratologiskt och tematiskt – vilket kan öppna både för att studera aspekter av 

romanen som inte tidigare studerats akademiskt och för att sätta redan diskuterade aspekter i ett 

annat ljus. Detta är samtidigt ett försök att utveckla den metod för att läsa litteratur rumsligt som jag 

använt tidigare.28 Jag vill utveckla den rumsliga läsningen då jag anser att den har potential att 

användas för att synliggöra hur världsbild, normer och makt konstrueras och reflekteras i romanen. 

Genom detta perspektiv kan de sociala mönster som struktureras av rum och upprätthålls genom 

rum studeras. I analysen strävar jag efter att göra både en inre och en yttre kontextualisering29 av 

den rumsliga läsningen genom att undersöka följande frågor: 

- Vad berättas på och om vilken plats? Hur görs skildringar av platser, hus, rum och ting? 

- Hur konstrueras i Kvinnohuset de rumsliga och betydelseskapande relationerna mellan de 

enskilda kvinnorna, kvinnokollektivet, män, staden och omlandet?

- Vilken betydelse kan utvinnas genom att koppla romanen till relevant historisk kontext?

Min teoretiska utgångspunkt är att rum, liksom genus är konstruerat. Min metod för att undersöka 

dessa frågor är att närläsa romanen med narratologiska tolknings-verktyg, samt att vidga tolkningen 

genom att knyta den till olika kontexter. Jag kommer i min tolkning att knyta an till andra läsningar 

av rum i litteratur, liksom genus och performativitet, Ulla Isakssons övriga författarskap och 

historisk kontext. 

Något om ämnets avgränsningar: Mitt val av frågeställningar innebär att jag inte i någon 

större utsträckning studerar romanens kärlekshistorier. Jag gör inga försök att läsa intentionellt eller 

författarbiografiskt, jag studerar inte filmatiseringen och gör inte heller någon receptionshistorisk 

undersökning. Jag gör inte heller anspråk på att min narratologiska undersökning ska vara 

heltäckande.

28 Sara Pärsson, Göra rum: Elin Wägners Norrtullsligan och Pennskaftet ur ett rumsligt perspektiv Kandidatuppsats 
(2011) http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:488764 13-03-13. I denna uppsats finns 
ansatsen till en narratologisk inriktning på den rumsliga läsningen, men fokus ligger på andra aspekter av det 
rumsliga perspektivet.

29 För en diskussion av dessa begrepp se 2.1.
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1.3 Tidigare forskning
Eftersom forskningen om Ulla Isakssons författarskap inte är särskilt omfattande har jag vid 

inläsningen inte behövt avgränsa mig till litteratur gällande just Kvinnohuset, eller miljöernas 

betydelse hos Isaksson. De texter jag i min studie använder kretsar dock kring dessa ämnen, samt 

Isaksson mans- och kvinnoskildringar. De flesta av dessa texter publicerades under 1990-talet, eller 

i samband med hennes död år 2000.

Inger Littbergers avhandling Ulla Isakssons romankonst (1996) är det enda större enskilda arbete 

som publicerats om Ulla Isakssons författarskap. I avhandlingen studeras författarskapet tematiskt 

genom ämnena Gud, kärleken, kvinnan och historien. Under varje tematisk rubrik studeras en eller 

flera romaner (det rör sig alltså om en författarskapsstudie av stickprovstyp). Littbergers studie 

bygger på hennes egna analyser men också ett rikt material av kritik och tidskriftsartiklar liksom 

korrespondens med författaren. Den innehåller både intertextuella och autotextuella kopplingar 

d.v.s. kopplingar till andra författarskap liksom kopplingar till andra verk av samma författare.30 

Littberger menar att Isaksson skriver i "den psykologiska realismens tradition" och ofta konstruerar 

sina romaner som utvecklingsintriger.31 Det för min undersökning mest relevanta avsnittet i 

Littbergers avhandling har rubriken "Med kvinnan i centrum" och undersöker Kvinnohuset och 

FödelseDagen (1988) som kvinnoskildringar. Flera av Kvinnohusets karaktärer analyseras i 

avsnittet och Littberger läser den som en roman om kvinnlig vrede. Studien innehåller också 

reflektioner kring huset och rummen som är användbara för min studie, även om våra teoretiska 

utgångspunkter skiljer sig åt.

Ett annat intressant spår som Littberger tar upp är hur Ulla Isakssons författarskap 

emottagits och kategoriserats. Jag nämnde ovan att vissa teman varit dominerande i studierna av 

Ulla Isaksson. Tidigt i författarskapet var det främst verkens kristna aspekter som 

uppmärksammades och studerades.32 Efter hand svängde intresset över mer till att studera 

romanerna ur ett kvinnoperspektiv.33 Det finns också en debatt om hur hennes författarskap bör 

sammanfattas. Central för denna debatt är en artikel om Ulla Isaksson i Den Svenska litteraturen, 

där Isaksson av Birgitta Ahlmo-Nilsson kallas för "Moderlighetens prästinna". Artikelförfattaren 

menar att Ulla Isaksson genom sitt författarskap, i linje med Ellen Key och Elin Wägner, visar "att 

hon uppfattar moderligheten som kvinnans viktigaste bidrag till samhället".34 Författarna till många 

30 Littberger, s. 11 f.
31 Ibid., s. 12.
32 Ibid., s. 20.
33 Ibid., s. 26.
34 I artikeln refererar Ahlmo-Nilsson bland annat den kritik Ulla Isaksson fick av yngre feminister för romanen 

Paradistorg – de ansåg att romanen framställde moderlighet som ett kvinnligt ideal och därigenom var reaktionär.
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senare studier eller presentationer av Ulla Isakssons verk positionerar sig gentemot Ahlmo-Nilssons 

artikel.35 Ett annat sätt att beskriva Isakssons författarskap i termer av moderskap och kvinnoroll är 

att se kvinnoskildringarna i relation till det genuskontrakt som föreskrev könsroller under 1900-

talets mitt. Ebba Witt-Brattström skriver i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band 3 om bland andra 

Ulla Isaksson under rubriken "Det nya könskontraktet", om hur den radikala perioden under 20- och 

30-talet sedan ersätts av ett husmorsideal som ställer krav "på kvinnan att spela underordnad inför 

mannen".36  Denna diskussion är intressant då den visar på de olika konsekvenserna av skilda 

läsningar av författarskapet. De är delvis beroende av huruvida texterna läses som ideal eller som 

undersökningar och huruvida genus i dem uppfattas biologiskt eller konstruktivistiskt. 

 Valerie M Laugier har skrivit en avhandling som innehåller analyser av två av Isakssons noveller. 

Här är det alltså perspektivet på författarskapet som för mig är intressant. Avhandlingen heter 

Kristeva Across Borders: when writing "as a woman" is not enough (1996) och de två noveller som 

studeras är "Guds Gåva" ur Dödens Faster (1954) och "Trätan" ur Kvinnor (1975). Laugier lyfter i 

avhandlingen fram Julia Kristeva som här ses som en kulturfilosof. Kristevas teorier används av 

Laugier som verktyg för att studera den socio-symboliska ordningen i texter och hur författare 

genom att gestalta förskjutningar kan åstadkomma samhällskritik. I novellanalyserna undersöker 

hon samhällelig och diskursiv kontext, liksom hur de språkligt är konstruerade för att gestalta en 

kritik. Laugier gör ett analytiskt snedsteg, då hon skriver in "Trätan" i sjuttiotalets samhällskontext 

trots att den ursprungligen publicerats på 1950-talet, men det finns trots det tankemodeller i 

avhandlingen som jag anser givande.

Röster om Ulla Isaksson är en skrift från ABF (1997). Den artikel i häftet som är av störst 

relevans för denna undersökning har Ebba Witt-Brattström skrivit under titeln "Kvinnlighetens pris 

– om Ulla Isakssons romankonst". Den handlar om Ulla Isaksson som del av en kvinnlig 

efterkrigstradition, med moderskapet – "Stabat mater" – som centralt motiv. Witt-Brattström tar upp 

ett motiv hos kvinnliga författare där mannen liknas vid ett barn som ska vårdas.

I  A Century of Swedish Narrative (1994) skriver Berit Wilson artikeln "Contemporary 

Issues and Narrative Techniques in Ulla Isaksson's Paradistorg". Paradistorg (1973) är en av Ulla 

Birgitta Ahlmo-Nilsson, "Moderlighetens prästinna" i Den svenska litteraturen 3, Från modernism till massmedial  
marknad : 1920-1995, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Sverker Göransson (Stockholm 1999) s. 473.

35 Se till exempel Anne Heith som explicit tar avstånd från denna beskrivning i artikeln "Ulla Isaksson: 
kvinnoskildrare – ja, moderlighetsprästinna – nej". I artikeln beskriver hon Ulla Isakssons författarskap genom 
FödelseDagen som en dekonstruktion av moderligheten, där samhällsmodern har en viktig roll att spela men där 
moderlighet inte är något biologiskt betingat eller självklart gott.
Anne Heith "Ulla Isaksson: kvinnoskildrare – ja, moderlighetsprästinna – nej" Nytt om kvinneforskning 1991:5 s. 
93-101.

36 Witt-Brattström, Ebba, "Epilog", Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Bd 3, Vida världen : 1900-1960, red. Elisabeth 
Møller Jensen, & Margaretha Fahlgren (Höganäs 1996). s. 575 f.
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Isakssons mest framgångsrika, och omdiskuterade, romaner, vilket kan ses till exempel på den 

feministiska debatt den gav uppphov till. I Wilsons text studeras Paradistorg utifrån genreanalys 

som både bildnings- och debattroman och dess moderlighetsmotiv analyseras ut detta perspektiv. 

Wilson menar att romanen fungerar mer som en debattroman än en bildningsroman.37

Anne Heith skriver i "Könens narrativisering" (1996) i Litteratur og kjønn i Norden om Ulla 

Isakssons FödelseDagen (1988) med teori av Judith Butler och Michel Foucault. Denna artikel 

tycks vara en utvecklad version av "Ulla Isaksson: kvinnoskildrare – ja, moderlighetsprästinna – 

nej".38 Heith anlägger alltså ett konstruktivistiskt perspektiv, som problematiserar förståelsen av 

Ulla Isaksson som särartsfeminist. Heiths teoretiska utgångspunkter liknar min ingång och hon 

använder begrepp som disciplinering, normalitet och överträdelser för att visa hur olika karaktärer 

förhåller sig till olika delar av kvinnorörelsen och olika "stora berättelser" – narrativiseringar av 

kvinnlighet. 

En annan mindre akademisk men användbar text är Tomas Forsers "Ulla Isaksson: 1916-2000 : 

minnesteckning" (i Minnestal hållna på högtidsdagen  (Göteborg 2003) s. 19-23). Jag använder 

också de texter ur Den svenska litteraturen och Nordisk kvinnolitteraturhistoria som diskuterats 

ovan. 

37 Berit Wilson, "Contemporary Issues and Narrative Techniques in Ulla Isaksson's Paradistorg", A Century of Swedish  
Narrative: Essays in Honour of Karin Petherick, red. Sarah Death, Helena Forsås-Scott (Norwich 1994), s. 253 f.

38 Heith 1991.
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2. Teori
Nu följer en presentation av det teoretiska ramverk som jag i uppsatsen stödjer mig på, relaterar till 

och diskuterar. Först ges en introduktion till kontext-begreppet, sedan presenteras de kontexter och 

verktyg som är aktuella för min analys, den historiska kontexten undantagen, eftersom den delvis 

presenterades i inledningen och i övrigt vävs in i presentationen av de andra kontexterna. Avsnittet 

om kontextualisering och introduktionen till performativitet och genus är främst att betrakta som 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Avsnitten om rollteori, liksom rumslig läsning och 

narratologi behandlar i högre utsträckning begrepp och tankemodeller som explicit återkommer i 

analysen.

2.1 Kontextualisering
För att kunna studera romanen med den bredd som mina frågeställningar spänner över kommer jag 

att arbeta med både intern och extern kontextualisering. I "Att tolka texten" förklarar Anders Palm 

den interna kontexten som en strofs förhållande till en dikt, eller en dikts förhållande till hela 

diktsamlingen. Den inre kontexten är alltså verket. Den yttre kontexten är en "benämning på allt det 

material – det kan gälla kunskaper och erfarenheter, värderingar och emotionell beredskap – som 

läsaren i tolkningen kan aktualisera för att ge texten mening".39 Det rör sig alltså inte om en på 

förhand bestämd och fixerad kontext, utan en uppsjö av olika kontexter kan aktualiseras och vara 

användbara. Palm skriver vidare: "Det är kontexterna som gör den litterära texten relationell. Det är 

med kontexter vi relativiserar dess betydelse i förhållande till varje annan tolkning. Ett diktverk kan 

i princip alltid skrivas in i nya kontextuella sammanhang."40 Jag menar också att ett diktverk som 

läses över tid automatiskt placeras i nya kontexter, eftersom förståelse i någon mån kan 

rekonstrueras men i stort är historiskt beroende. Anders Palm igen: "Överlämnad åt det avstånd och 

den skillnad som skiljer författare och läsare, i tid och rum, är all diktkonst beroende av sin 

historicitet. [...] Texten kan förändras utan att förändras. Den litterära texten gör mer än vad den är. 

Den litterära texten är vad den blir."41

2.2  Performativitet
Performativitetsbegreppet har sitt ursprung inom språkfilosofin, där J L Austin använde begreppet 

performativa yttranden för att beskriva hur talakter samtidigt kan vara handlingar.42 Ett löfte är 

39 Anders Palm, "Att tolka texten", Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten, 2., rev. och utök. uppl.
(Lund 2002). s. 194 f.

40 Ibid., s. 195.
41 Ibid., s. 193.
42 David Macey, The Penguin Dictionary of Critical Theory, (London 2000) s. 295.
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exempel på en handling som görs genom att det uttalas. Begreppet har sedan utvecklats, bland annat 

inom genusteorin av Judith Butler. Inom litteraturvetenskapen kan performativitet studeras på olika 

nivåer. I Tidskrift för litteraturvetenskap i artikeln "Text, teater, handling. Om performativitet som 

litteraturvetenskapligt forskningsperspektiv" skriver Wolfgang Behschnitt om potentialen i att 

studera litteraturens performativitet. Han ser det som relevant att använda performativitet för att 

studera litterära texter "inbäddade i kulturella praktiker".43 I artikeln fokuserar han på hur verket kan 

betraktas som en handling i en större kulturell kontext; hur verket kan skapa handling i verk-

läsarrelation eller vid uppförande; samt material och medialitet,44 vilket sätter fokus på litteraturens 

utomtextuella performativitet. Det är dock inte i första hand denna litteraturens yttre verkan som jag 

vill studera, utan en inre – tematisk – performativitet.

I avsnittet om tidigare forskning nämnde jag att tolkningar av Ulla Isakssons verk skiftat, 

beroende av om läsaren uppfattar kvinnoskildringarna som biologiskt bestämda eller som 

undersökningar av de roller kvinnor tilldelas. Jag läser i denna undersökning Isaksson ur ett 

genuskonstruktivistiskt perspektiv, som jag anser fruktbart gällande Kvinnohuset (oberoende av 

Ulla Isakssons egen positionering) för att studera hur karaktärerna konstrueras som individer, roller 

och grupper. 

Judith Butler har utvecklat performativitetsbegreppet som en del av den genusteoretiska 

begreppsapparaten. Tiina Rosenberg beskriver kärnan i teorin som: "att kön/genus inte är vara utan 

göra. Ingen är kvinna eller man per någon automatik utan görs till kvinna eller man."45 Ett kvinnligt 

genus uppnås alltså snarare genom att agera i linje med en uppsättning kvinnliga praktiker, än att ha 

ett visst fysiskt kön. Judith Butler skriver att "performativiteten inte [är] en enda handling, utan en 

upprepning och en ritual som når resultat genom att naturaliseras".46 Som en följd ger förväntningar 

på vissa beteenden upphov till dessa beteenden. I uppsatsen kommer jag att använda 

performativitetsteori ihop med Goffmans rollteori, för att studera roller och praktiker.

2.2.1 Performativitet och rollteori

Bilder från teatern finns inskrivna i romanen Kvinnohuset och karaktärernas agerande och 

reflektioner. Erving Goffman presenterade en teori om mänsklig interaktion som dramaturgi, 

baserad på en teatermetafor i Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik som utkom 

1959. Hans teori föregår Butlers och är inte en performativitetsteori i egentlig mening, men jag 

anser den ändå vara intressant i sammanhanget. 

43 Wolfgang Behschnitt, "Text, teater, handling.Om performativitet som litteraturvetenskapligt forskningsperspektiv" 
Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007:4, s. 36.

44 Ibid.
45 Tiina Rosenberg "Inledning" Könet brinner! Judith Butler. Texter i urval av Tiina Rosenberg. (Stockholm 2005) s. 9.
46 Judith Butler, Genustrubbel, (Göteborg 2007) s. 28.
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Goffman studerar ur ett sociologiskt perspektiv interaktion mellan människor, hur vi 

presenterar och positionerar oss med både explicita och implicita medel, och kämpar om rätten att 

definiera en situation. Det är önskvärt för aktörer eftersom den som får definiera situationen 

samtidigt har makten att styra densamma. Goffman talar om interaktioner mellan människor, och de 

roller eller rutiner som en aktör använder för att göra ett framträdande.47 Fasaden är "den del av 

individens framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för att definiera 

situationen".48 Fasaden kan bestå av en fysisk inramning (rum och ting) och personlig fasad genom 

uppträdande och manér.49 Uppträdandet upplyser oss om "den agerandes sociala status" och om det 

är en formell eller informell interaktion, medan manér ger besked om "den roll i interaktionen som 

den agerande räknar med att spela i den situation som är under utveckling".50

2.3 Att läsa rum
Jag kallar min studie en rumslig läsning. Begreppet rumslig läsning är min översättning av det 

engelska spatial reading vilket används av bland andra Barbara Hui och Franco Moretti.51 

Begreppet syftar till att enkelt förklara perspektivet – som sätter fokus på den rumsliga 

dimensionen. En rumslig läsning kan se ut på olika sätt – den kan kartlägga romaners litterära 

geografi, analysera hur rum används eller vilka rumsliga förutsättningar och ideal en roman 

gestaltar. Studier kan rymmas inom litteraturvetenskapen såväl som arkitekturämnet52 men också 

kulturgeografer och etnologer ägnar intresse åt närliggande frågor som gäller platser, rum, hem och 

städer.53 

För mig är en rumslig läsning en studie som tar sin utgångspunkt i ett intresse för hur den 

fysiska miljön bidrar till att strukturera våra liv, våra relationer och vårt beteende. Det bygger på en 

syn på rum som något som ständigt reproduceras och omkodas – vi upplever inte bara rum fysiskt, 

utan också till stor del socialt. Hur rum ser ut och hur de ses är påverkat av (föränderliga uttryck 

för) makt och hierarkier. Rum kan ses som materiell kultur. Jane Rendell skriver: "As material 

47 Erving Goffman, Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl., (Stockholm 2009) s. 23.
48 Ibid., s 28.
49 Ibid., s. 29 ff.
50 Ibid., s. 30.
51 "1: The Spatial Turn" Tooling Up for Digital Humanities http://toolingup.stanford.edu/?page_id=1139 2013-08-12
52 Exempel på rumslig läsning inom litteraturvetenskapen är Alexandra Borgs En vildmark av sten Stockholm i  

litteraturen 1897-1916 (diss. Stockholm, 2011) som jag återkommer till, och exempel i arkitektur-kontext är 
antologin Writing the modern city: literature, architecture, modernity, red. Sarah Edwards & Jonathan Charley 
(Abingdon 2012). 

53 Kulturgeografen Tim Cresswell har skrivit en introduktion till platsbegreppet Place – a short introduction (Oxford 
2004) där han sammanfattar en del av forskningen kring plats. Etnologiska institutionen på Stockholms Universitet 
har tillsammans med Nordiska Museet och Stockholms Stadsmuseum producerat en volym med titeln Andra 
Stockholm: liv, plats och identitet i storstaden, red. Bo Larsson och Birgitta Svensson (Stockholm 2011) där 
formandet och utförandet av liv, plats och identitet studeras av olika forskare.
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culture, space is not innate and inert, measured geometrically, but an integral and changing part of 

daily life, intimately bound up in social and personal rituals and activities."54 

Henri Lefebvre är en central teoretiker inom rumsteori. Han har begreppet rum55 som grund 

för sin modell – den rumsliga triaden. Modellen presenterades i The Production of Space56 och 

beskriver samspelet mellan rummet och vår upplevelse av rummet, men också hur förståelsen av 

litterära och fysiska städer/rum påverkar varandra. Enligt Lefebvre finns inget neutralt rum, rummet 

är alltid socialt producerat. Jag använder här Alexandra Borgs översättningar57 av begreppen och 

min förståelse bygger på hennes, men också på Mats Franzéns58 och Daniel Kochs59. 

Rumsliga praktiker är den första kategorin i den rumsliga triaden. Den omfattar det fysiska 

rummet och våra vanor och handlingar i det. De betraktas som ett och samma fysiskt upplevda rum 

– det praktiska rummet. Representationer av rummet – den andra kategorin – är det uttänkta 

rummet. Representation av rum kan vi finna återgiven i litteratur, i ritning, diagram eller förmedlad 

genom andra medier. Representationer ger på olika sätt uttryck för makt, intressen och ideologi. 

Den sista kategorin – representationella rum – är det sociala rummet, det levda rummet som 

omfattar bägge de tidigare kategorierna – det fysiska rummet och det upplevda rummet – utan att 

utesluta att de finns som egna kategorier. Det omfattar också symboler och myter och allt det som 

gör rum till de betydelsemättade platser de är. Fördelen med denna modell är att den vidgar 

rumsbegreppet till att tydligt omfatta de sociala aspekterna av rumsproduktion, men den är främst 

att betrakta som en teoretisk utgångspunkt och behöver för min analys kompletteras med andra 

begrepp. 

Intresset för frågor om rum har ökat så pass att det inträffat "a spatial turn" inom humanistisk 

forskning.60 Inom svensk litteraturvetenskap är fältet ännu ganska litet – det är Alexandra Borg som 

ägnat sig mest åt dessa ämnen. I avhandlingen En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897-

1916 (2011) studerar hon ett urval av tidens skönlitteratur och journalistik, och hon pekar på 

54 Jane Rendell "Introduction: 'Gender, Space'" Gender Space Architecture, an interdisciplinary introduction, red.Jane 
Rendell, Barbara Penner, Iain Bordens (London 2000) s. 102.

55 Detta val av "rum" går att jämföra med Cresswells definition av begreppen där place – plats står för ett rum laddat 
med betydelser och associationer, medan space – rum föreställs vara fritt från dessa betydelser. Jag ser poänger med 
båda tankemodellerna men har valt att använda Lefebvres teori här eftersom den också tydligt inkluderar 
representationer av rum – representationer som bland annat finns i litteratur.

56 Henri Lefebvre, The production of space, övers. Donald Nicholson-Smith (Oxford 1991). Ursprungligen på franska 
med titeln La production de l'espace (Paris 1974).

57 Borg, 2011, s. 28.
58 Mats Franzén, "Rummets tvära dialektik. Notater till Henri Lefebvre" Urbanitetens omvandlingar. Kultur och 

identitet i den postindustriella staden red. Thomas Johansson, Ove Sernhede (Göteborg 2004) s. 49-61. Här tolkas 
begreppen som 1) Rumsliga praktiker 2) Rummets representationer 3) Representationernas rum.

59 Daniel Koch, Structuring Fashion : Department Stores as Situating Spatial Practice, (Stockholm 2007).
60 "1: The Spatial Turn" Tooling Up for Digital Humanities http://toolingup.stanford.edu/?page_id=1139 2013-03-20
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framväxten av en särskild stadslitteratur i Stockholm. Borg har också publicerat Brottsplats:  

Stockholm (2012) som med liknande teoretisk utgångspunkt och tillvägagångssätt behandlar 

kriminalfiktion med Stockholmsmotiv (1851-2011). Hon kallar sitt forskningsområde för "en 

litterär geografi" med inspiration från Franco Moretti, som på 1990-talet intresserade sig för att 

kartlägga romaners miljöer.61 Borgs utgångspunkt är en syntes av litteraturteori och urbanteori som 

vill "studera relationen mellan litterär stil och plats."62 I Brottsplats: Stockholm beskriver Borg en 

rad litterära grepp som används för att skildra staden. Bland dessa finns panoramat och 

tillfälligheten, rörelser i staden, ljud och platsens historia – liksom en föreställning om stadens dag 

och natt som stadens trygga och farliga liv.63 Borgs studier fungerar som en referenspunkt för mig, 

då de är aktuella, utförda i svensk kontext och använder en del användbara begrepp. Borg tar också 

upp Michel de Certeaus essä "Att gå i staden" där de Certau hävdar att upplevelsen av att överblicka 

staden är något annat än upplevelsen av att gå igenom den – överblickandet är en abstrakt läsning 

som skiljer sig från den konkreta upplevelsen av staden.64

Anna Williams är en annan litteraturvetare som i en studie av modernitet och kulturella 

identiteter i romaner från 1930- och 40-talen tangerar en rumslig läsning. I Tillträde till den nya 

tiden: fem berättelser om när Sverige blev modernt: Ivar Lo-Johansson, Agnes von Krusenstjerna,  

Vilhelm Moberg, Moa Martinson (2002) läser hon romaner av nämnda författare och gör intressanta 

iakttagelser som kommer att fungera som jämförelsepunkter. 

2.3.1 Genusperspektiv på rum

Att studera kvinnors relation till rum är ganska vanligt inom feministiska studier, så det finns en 

uppsättning av kritiska tankemodeller knutna till genus och rum. Till exempel har feministiska 

geografer framfört kritik mot en idylliserande bild av hemmet som etablerats av en manligt 

dominerad och normerad vetenskap. Det idylliserade hemmet har av männen framställts som en 

trygg och närande plats. Gillian Rose menar att hemmet för många kvinnor snarare uppfattas som 

en plats för arbete, konflikt och övergrepp. Men denna kritik är inte entydig – bell hooks, å sin sida, 

har skrivit om hemmet som en plats för motstånd.65 Genus är i alla fall en av de kategorier som 

påverkar vår tillgång till, upplevelse av och rörelsefrihet i rum. Som Jane Rendell skriver kan 

platser till exempel vara sexed eller gendered. Det första – ett könsmärkt rum – är ett rum som 

explicit vikts åt människor av ett visst kön, som offentliga toaletter eller omklädningsrum. Det 

andra, genuskodade rum, är rum som associeras med kvinnor eller män på grund av den aktivitet 

61 Borg, 2011, s. 15 f.
62 Ibid., s. 15.
63 Alexandra Borg, Brottsplats: Stockholm: urban kriminallitteratur 1851-2011 (Stockholm 2012) s. 72-91.
64 Ibid., s. 140.
65 Cresswell, s. 25 f.
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som utförs där.66 I det borgerliga 1800-talets samhälle kopplades mannen till den offentliga, 

produktiva sfären och kvinnan till den underordnade, privata och vårdande hemmets sfär i ett slags 

genuskodning.67 Jane Rendell menar att denna föreställning är problematisk eftersom den är en 

ideologi med ursprung i både patriarkat och kapitalism som inte beskriver hela spektrat av 

mänskliga erfarenheter i staden.68 Denna uppdelning har alltså varit mer spridd som ideologi än den 

var praktiskt genomförd och främst gällande medelklassen, men den passade väl ihop med 1900-

talets hemmafruideal. Där anses kvinnan ha en särskild roll i, och ett särskilt förhållande till, 

hemmet. Hirdman förklarar betonandet av den nära kopplingen mellan kvinnan och hemmet under 

1900-talets mitt som en motreaktion mot tidigare emancipatoriska framsteg. Som en motreaktion 

mot kvinnofrigörelsen kom "utvecklingen av den gamla tanken om kvinnan som den andra, 

komplementet till mannen och hemmets ängel. [...] Den glorifiering av hemmen som sker kan 

därför ses som en slags ideologisk uppskrivning av ett redan svunnet värde. Bilderna av hemmet 

som en närmast paradisisk plats, långt bortom detta föränderliga, nervösa liv, var oräkneliga".69

Men även utformningen av rum har knutits till könade kategorier, vilket kommer att 

diskuteras under uppsatsens gång. Ett exempel är det Beatriz Colomina tar upp i sin bok Privat och 

offentligt. Där refererar hon Alfred Loos häftiga argumentation mot ornamentering. Ornamentet 

kopplades av Loos samman med degeneration, barnslighet eller vildhet. Så som en följd av den 

historiska uppdelningen av kvinnan och mannen kopplad till natur respektive kultur såg Loos 

modernismen som manlig, medan ornamentet kopplades till kvinnan, vilden och kriminaliteten.70

2.4  Narratologi
I denna uppsats betraktas narratologi, i linje med Mieke Bal som ett verktyg för textanalys. Bruket 

av en narratologisk terminologi syftar främst till att göra analysen tydlig och den kan och bör därför 

kombineras med andra teoretiska infallsvinklar.71 En inspirationskälla är Helena Forsås-Scotts 

artikel "Narratologi i kontext. Elin Wägners Tusen år i Småland, berättandet och 

civilisationskritiken"72. Forsås-Scott stödjer sitt bruk av narratologi på Mieke Bal och använder 

narrator-begreppet på svenska på samma sätt som jag avser att göra i denna studie.

Det är vanligt att dela upp texten genom att ha ett begrepp för den utformning som utgör 

verket som konstnärlig produkt, och ett begrepp för den historia som berättas – och som också kan 

66 Rendell, s.101.
67 Ibid., s. 103.
68 Ibid.
69 Hirdman, 2010, s. 82. 
70 Beatriz Colomina, Privat och offentligt: modern arkitektur som massmedium (Lysekil 1999) s. 43.
71 Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, 3 uppl., (Toronto 2009) s. xiii f.
72 Helena Forsås-Scott "Narratologi i kontext. Elin Wägners Tusen år i Småland, berättandet och civilisationskritiken" 

Tidskrift för litteraturvetenskap, 2001:1, s. 70-94.
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överföras till andra ord eller andra medier. Dessa två nivåer har i svensk narratologi ofta kallats 

story och diskurs. Jag kommer i stället här att använda begrepp i linje med Mieke Bal som delar upp 

narrativet i tre nivåer – fabula, story och narrative text. Fabula är en kronologisk och kausal ordning 

av händelser (events) som orsakas eller upplevs av aktörer. Storyn är innehållet i den narrativa 

texten – en särskild manifestering, vinkling och organisering av en fabula (storybegreppet skiljer sig 

alltså här från den betydelse jag redogjort för ovan). Narrativ text är en text där en agent eller ett 

subjekt uttrycker en story i ett medium – till exempel språk – riktat till en addressat – läsaren. 

Narrativ text är alltså texten som konstnärlig produkt.73 

Narratorn kallas ofta berättare, och är den röst som berättar ett narrativ. En narrator är 

tillsammans med fokaliseringen det som utgör den narrativa situationen.74 En extern narrator är en 

narrator som är placerad utanför narrativet och i berättandet inte på något sätt refererar till sig själv 

som en karaktär eller aktör. En karaktärsbunden narrator är då istället en narrator som identifieras 

med en karaktär eller aktör i narrativet.75 Oberoende av konstruktionen av narrator kan den text som 

narratorn lägger fram kan ha olika perspektiv: det hänger på fokaliseringen. Bal skriver: 

"Focalization is the relationship between the ´vision´, the agent that sees, and that which is seen."76 

Fokaliseringen är filtret genom vilket narratorn kan berätta. Karaktärsbunden fokalisering är när 

den information som förmedlas filtreras genom en av karaktärerna.77 Extern fokalisering är när en 

anonym agent, utanför fabulan, fungerar som fokalisator.78 Skillnaden mellan narrerande och 

fokalisering är att narratorn för ordet, berättar själva berättelsen medan fokaliseraren (focalizer) 

med sina kunskaper och upplevelser är bestämmande för vilken information som finns att berätta.

2.4.1 Narrativt rum

 I The Living Handbook of Narratology skriver Marie-Laure Ryan en översikt över hur rum 

behandlats inom narratologin. Den rumsliga dimensionen har ofta glömts bort eller ignorerats av 

narratologiska teoretiker. Detta beror på att narrativet – som är narratologins studieobjekt – främst 

har kopplats till händelser placerade i tid snarare än i rum. Textens rumsaspekter har förklarats 

tillhöra den beskrivande texttypen och inte den narrativa. Marie-Laure Ryan kontrar med "[e]vents, 

however, are changes of state that affect individual existents, which are themselves bodies that both 

occupy space and are situated in space".79 Mieke Bal, som alltså är min huvudkälla för 

73 Bal, s. 5.
74 Ibid., s. 18.
75 Ibid., s. 21.
76 Ibid., s. 149.
77 Ibid., s. 150.
78 Ibid., s. 152.
79 Marie-Laure Ryan,"Space" The living handbook of narratology, Interdisciplinary center for Narratology, University 

of Hamburg http://wikis.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Space 13-04-16 (Refereras hädanefter som Ryan).
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narratologiska begrepp, betonar att rum är en betydande aspekt av litteraturen men använder sig 

dock bara av en enkel terminologi. Jag kommer därför inte att använda den men vill flika in hennes 

viktiga påpekande om att rum på textplanet alltid skildras ur, och är färgat av, ett perspektiv.80

Marie-Laure Ryan skriver att vi i narrativa texter kan skilja de enskilda platser där narrativt 

viktiga händelser äger rum från det totala rum som antyds av dessa händelser – vilket är som när vi 

på teatern utifrån scenrummet tolkar pjäsens hela fiktiva värld.81 Detta är exempel på ett 

grundläggande sätt att skilja olika kategorier av narrative space – narrativt rum åt. Genom att 

sammanföra tidigare arbeten av bland andra Ruth Ronen definierar Ryan fem olika kategorier – 

eller lager – av rum. 

Den första kategorin är spatial frame – den betecknar den ram eller de ramar som utgör 

omedelbar omgivning till händelser, och som skildras i ett narrativ.82 Liksom Alexandra Borg 

använder jag begreppet rumsliga strukturer83 som en översättning av frames. Strukturerna har inga 

fasta egenskaper – gränser mellan olika rumsliga strukturer kan vara skarpa, som olika rum skilda 

av en vägg, eller flytande, som skiftningar i ett landskap. Rumsliga strukturer går att ordna 

hierarkiskt, där större strukturer (ett hus) kan omfatta eller innehålla mindre strukturer (rum).84 Värt 

att ta upp är också att Ruth Ronen kategoriserar de rumsliga strukturerna efter omedelbarhet  

(immediacy)85 – det kan vara omedelbara omgivningar, bakgrundsstrukturer eller otillgängliga 

strukturer; faktualitet – om ramarna framstår som faktiska, dvs existerande, inom den narrativa 

världen86 och utifrån strukturegenskaper (frame-properties)87. Egenskaperna kan vara att strukturen 

är öppen eller sluten, offentlig eller privat, personlig eller opersonlig, och att platsens förhållande 

till händelserna är konventionellt eller specifikt. Unique är den term Ronen använder men eftersom 

unik blir missvisande på svenska föredrar jag termen specifik. Den specifika relationen mellan plats 

och händelse kan antingen presenteras som en avvikelse från det konventionella plats-händelse-

förhållandet, som oregelbundet förhållande plats-händelse eller plats som inte märkts av något 

förhållande till konventionen.88  

Setting, den andra kategorin, är enligt Ryan den plats där händelserna äger rum – "the 

general socio- historico- geographical environment in which the actions take place".89 Kvinnohusets  

setting är en fiktiv stad i femtiotalets Sverige och det är settingen som ligger till grund för min 

80 Bal, s. 145.
81 Ryan, stycke 8.
82 Ibid., stycke 9.
83 Borg, 2011 s. 27. 
84 Ryan, stycke 9.
85 Ruth Ronen "Space in fiction" Poetics Today 1986, vol 7, nr 3, s. 425 f.
86 Ibid., s. 428.
87 Ibid., s. 430.
88 Ibid., s. 432 ff.
89 Ryan., stycke 10.
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kontextualisering av romanen i svensk välfärdsstat. Settingen ligger på fabulaplanet i berättelsen 

och är intressant i relation till det urval av miljöer som berättelsens rumsliga strukturer utgör.

Story space omfattar alla rumsliga strukturer men också alla andra platser som aktualiseras 

genom att karaktärer tänker på eller nämner dem.90 Det är alltså ett begrepp för rum på narrativ text-

planet. Det omfattar dock fortfarande bara platser som tar formen av rumsliga strukturer i narrativet. 

I det som Ryan kallar narrative (or story) world och som jag väljer att kalla narrativ värld 

kombineras story space med den information läsaren lägger till utifrån sina erfarenheter av livet och 

världen och sina kulturella kunskaper. I den narrativa världen kopplas de platser som nämns i story 

space som disparata öar samman i en kontinuerlig värld.91 

Den sista och vidast famnande kategorin är narrative universe – ett narrativt universum 

vilket betecknar hela det universum som i texten presenteras som verkligt, liksom det som 

presenteras som hypotetiskt eller falskt, som karaktärers drömmar, fantasier och så vidare.92 Det är 

alltså ett vidare begrepp för rum på den narrativa textens plan: Jag vill tillägga att jag i studiet av 

denna kategori kommer att inkludera bildspråk med rumsliga implikationer eftersom det utgör en 

del av romanens rumsliga verkan. 

Ryans och Ronens begrepp är fokuserade på hur rum förmedlas till läsaren. Eftersom jag också är 

intresserad av hur karaktärer interagerar med och i rum vill jag slutligen också använda begreppet 

rumsliga praktiker. Tidigare i uppsatsen har begreppet förekommit i Henri Lefebvres modell och då 

omfattat både det fysiska rummet och våra rörelser i det. Spatial practice-begreppet används även 

av av Michel de Certeau i The Practice of Everyday Life.93 I sin diskussion av Lefebvres 

rumsmodell skriver arkitekturforskaren Daniel Koch att "while we experience our daily lives in 

lived space, we act through spatial practice" – vi upplever våra liv genom levt rum men agerar dem 

genom rumsliga praktiker.94 Rumsliga praktiker är här ett begrepp för de handlingar som görs med 

hänsyn till de rumsliga strukturernas sociala konventioner – de är den uppsättning handlingar som 

föreskrivs eller tillåts i ett visst rum. 

90 Ryan, stycke 11.
91 Ibid., stycke 12.
92 Ibid., stycke 13
93 Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life. Vol. 1 (Berkeley 1984). Ursprungligen utgiven på franska 

L'invention du quotidien. Vol. 1, Arts de faire (Paris 1980).
94 Koch, s. 47.

17



3. Analys
Undersökningen är tematiskt strukturerad. Allra först studeras Husets skapelseberättelse, sedan sker 

en gradvis inzoomning från narrativt universum och story space till Huset och rummen. Därefter 

förs, genom en kort studie av spegelmotivet hos Isaksson, resonemanget om seende, synlighet och 

roller till sin spets. Slutligen studeras männen som den andra part vilken kvinnorna hela tiden 

positionerar sig i förhållande till. Inom denna struktur kombineras det teoretiska materialet efter 

behov. Även om jag valt att inte studera kärlekshistorierna först och främst, kommer jag efter hand 

att beröra dem, då huset och dess speciella karaktär på olika sätt kopplas samman med och får ge 

uttryck för kvinnornas kärleksrelationer och livssyner.

För att underlätta läsningen av analysen kommer först en introducerande narratologisk analys av 

romanens struktur. Romanen är 335 sidor och har ingen formell kapitelindelning. Nytt avsnitt 

markeras med sidbrytning och placeras (ibland) i tid och rum genom inledande beskrivningar av 

årstider och årstidsväxlingar med vår (s. 81), sommar (s. 172), och sensommar (s. 217). Littberger 

har noterat att Kvinnohuset gällande årstidsväxlingarna följer samma mönster som Ytterst i havet  

och beskriver strukturen: "Berättelsen börjar om våren med blå himmel och lysande sol [...] mot 

mitten av verket lever huset sitt sommarliv och handlingen koncentreras till sensommarmånaden 

augusti med sin kvävande hetta för att mot bokens slut övergå i höst."95 Genom vädret finns en 

sammanblandning mellan inre och yttre i Kvinnohuset då Isaksson ibland låter "väderleken avspegla 

figurernas inre".96 Romanens tidsaspekt är alltså kopplad till årstiderna och årstidernas väderlek 

korrelerar med händelserna.

Narrator och fokalisering är skiftande, i större delen av romanen är narratorn extern och 

fokaliseringen förs genom olika karaktärer. Vissa avsnitt markeras "(Isa)", i dessa avsnitt fungerar 

Isa som karaktärsbunden narrator, och talar om sig själv som "jag". Varje Isa-avsnitt avslutas, vilket 

också Littberger har iakttagit, med "ett kort stycke, ett slags coda, där jagformen övergår i 'hon' och 

där således Isa, genom att ses utifrån, plötsligt får samma status som romanens övriga gestalter".97 

Littberger ser detta skifte från jag till hon som ett sätt att försöka "återställa ordningen" och 

försvaga Isas premierade position, men jag undrar om den också kan fungera motsatt – som en 

indikation på att Isa skriver sig själv i tredje person, liksom hon skriver de andra kvinnorna. Detta är 

hur som helst inte avgörande för min läsning. Fokaliseringen är till största delen karaktärsbunden, 

men knuten till olika karaktärer. Fokalisering skiftar oregelbundet, både vid nytt avsnitt men också 

95 Littberger, s. 171.
96 Ibid.
97 Ibid., s. 175.
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ofta inom avsnitten, vid laddade sociala situationer. Perspektivskiften uttalas sällan – ett avsnitt där 

Isa är karaktärsbunden narrator övergår efter blankrad till att Isa återges i tredje person som "hon" 

(s. 135). På nästa sida är "hon" Eva – men det förstås utan att hennes namn nämns genom 

situationen och kontexten (s. 136). Ett annat exempel är en middagsscen i Sylvias lägenhet där 

fokaliseringen först förs genom Sylvia, vars tankar handlar om Vera:

Inte ett ögonblick faller det henne in att det kan finnas [...] en värld av någon 
betydelse utanför hennes skygglappar. Hon skulle bara veta! Sylvia ler invärtes.
     De sitter länge vid smörgåsbordet. När Sylvia äntligen reser sej för att hämta 
varmrätten faller en plötslig trötthet över Vera. Som om all luft kramats ur henne på 
en gång. Tung sitter hon där på sin stol vid det festligt dukade bordet med ödsligt 
ringande öronsnäckor. (s. 106)

När Sylvia reser sig och lämnar rummet sker fokaliseringen istället genom Vera. Detta skifte ger 

Isaksson en möjlighet att illustrera allt det som sker under ytan, den dragkamp om ideal och motiv 

som deras umgänge innebär. Detta kan ses som en Goffmansk kamp om att definiera situationen 

och varandras roller. Båda aktörerna vill att situationen ska vara en trevlig middag två vänner 

emellan, men de kämpar samtidigt båda om att själva utgöra norm. 

Littberger har räknat sidor och kallar de stycken i romanen där respektive karaktär fungerar 

som fokalisator för dessas "textutrymme". Eva och Isa har det största textutrymmet "därefter följer i 

fallande skala Anna, Sylvia och Rosa (som får ungefär lika stort utrymme), Vera och Ameli. 

Romanens viktigaste mansgestalt Tryggve har visserligen en relativt framträdande plats i 

skildringen men typiskt nog figurerar han nästan genomgående som dialogpartner till Eva" och 

Littberger anmärker också att "de partier av romanen där karaktären Anna i egen gestalt träder 

läsaren till mötes [är] koncentrerade till dess senare del".98 Littberger skriver vidare att Ameli är den 

enda av kvinnorna som aldrig skildras med intern fokalisering.99 Detta stämmer inte riktigt100 men 

intrycket av Ameli är ändå att hon i romanen mer utgör en typ än en utvecklad karaktär.

Mieke Bal skiljer på beskrivande partier och beskrivande funktion – beskrivande partier kan 

upplevas som en paus i narrativet medan beskrivande funktion väver samman narrativ och 

beskrivning .101 I Kvinnohuset är beskrivande partier vanligare i de avsnitt där den externa narratorn 

för ordet och fokaliseringen är extern, medan det i den karaktärsbundet fokaliserade texten är 

vanligare att narrativa element har en beskrivande funktion. Över lag finns sällan beskrivningar som 

inte är symboliskt eller narrativt motiverade. Detta medför att mängden information läsaren delges 

om olika rum är ojämn och bidrar också till att de olika kvinnornas rum får olika karaktär beroende 

av de funktioner kvinnorna har i romanen.

98 Littberger, s. 172.
99 Ibid.
100Se s. 242 ff.
101 Bal, s. 36.
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I romanens första kapitel introduceras Isa, Ameli och hunden Meli i Isas lägenhet, då Isa 

lägger en stjärna (en spådom i kort) över hunden på Amelis begäran. Det omkringliggande huset 

antyds bara. I romanens andra kapitel introduceras Huset ordentligt genom berättelsen om dess 

uppförande.

3.1 Skapelseberättelse
 Jag kallar avsnittet om uppförandet av Kvinnohuset för Husets skapelseberättelse. Det är en 

svepande berättelse med extern narrator och fokalisering. Dess början citerades redan i uppsatsens 

inledning. Här kommer nu samma utdrag med fortsättning:

Huset står nästan mitt i Stan. Ett högt, fyrkantigt, vitskimrande torn mitt bland de 
andra, de vanliga husen. Kanske har det litet större avskildhet kring sej: några träd 
med tuktade kronor, en smal gräsmatta på ena sidan, några kubikmeter mer luft. 
      Stan var generös när Huset planerades. Den hade kanske dåligt samvete. I 
utkanterna fanns flera hus med Husets idé, men de var alla gamla och i dåligt skick. 
– Det var inte rätt, sa Stan, i all vänlighet påmind av de alltid påpassliga tidningarna 
– att just de ensamma kvinnorna skulle ha det så. De som i alla fall måste avvara så 
mycket.
     Just i det rätta ögonblicket sköljde en sällsam välvilja genom stadshjärtat. Den 
satte sej nästan i galen strupe på några av de beslutande, men man enades i alla fall 
till slut om att det nya kvinnohuset skulle bli ett fint hus, ett påkostat och välplanerat 
hus med samlingssal för de ensamma, restaurang för de bråttomt hungriga, små 
dockskåpskök för de husliga, tvättstuga för de ännu husligare och trivsamma en- och 
tvårummare staplade på varandra i nätt uträkning. Ett välmenat hus som skulle 
rymma allt en ensam barnlös kvinna kan tänkas behöva för en trivsam och välordnad 
tillvaro. 
     Stan la sin panna i allvarliga och beslutande veck och skrev sitt namn på viktiga 
papper. 
      Många mäns händer byggde det. Bröt och sprängde, borrade och göt, hissade 
och langade, fogade ihop och byggde upp. (s. 24 f)

Husets tillkomst beskrivs från idé och initiativ, till planläggning och sedan byggande. Stan har fått 

påtryckningar från en kampanj i tidningarna, och allt utfaller, närmast slumpartat, till Husets fördel. 

Det är inte kvinnorna själva som kommer med önskemålet, och det är värt att notera att de ensamma 

kvinnorna redan från början skiljs ut och definieras som avvikande från Stan genom att kallas "de".

Jag tolkar den lätt ironiska framställningen som en anspelning på en planeringsiver, men 

också på ett faderligt ansvarstagande – Stan visar sitt välvilliga hjärta och bryr sin allvarliga panna. 

Jag läser ordet "välmenat" som en sammanblandning av välmenande och vitmenat, som ett ord för 

välvilja uttryckt genom ordnande och överslätande – och hör sammantaget en ton av den 

socialdemokratiska omsorgsideologi som Yvonne Hirdman beskriver på detta vis: "Där Ellen Key är 

den tuktande och den ovanifrån omformande, är Per Albin Hansson patriarken, den skyddande. Det 

goda hemmet är i första hand ett skydd för den svaga, lilla människan, inte en plats för skapandet av 
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den nya, socialistiska människan."102 Det är en plats som ska ta hand om sina invånares behov på ett 

anständigt sätt, men det handlar inte om att upphäva någonting. Formuleringen att Huset byggs för 

att ha "allt en ensam barnlös kvinna kan tänkas behöva" indikerar också att Stans visioner för Huset 

grundas i föreställningar om ensamma kvinnor snarare än faktiskt tillfrågade ensamstående kvinnor. 

I detta stycke är funktionalismen och dess arkitekter och sociala ingenjörer inte nämnda, men deras 

anda lyser igenom i det nätt uträknade. Valerie Laugier skriver i sin avhandling om hur Isaksson 

skildrar ett annat socialt projekt för kvinnor. Huvudkaraktären i "Guds gåva" kommer till ett institut 

för ensamma unga mödrar och Laugier har noterat att karaktärer i novellen genom sitt språkbruk ger 

uttryck för att ha internaliserat socialdemokratisk omsorgsideologi. Karaktärerna ser just bara de 

problem de letar efter och att de tror att individen måste överlämna sig i samhällets vård – detta 

både för samhällets och för sitt eget bästa.103 Samhället – den iordningställande instansen – 

uppfattas som skild från dem som ska inordnas och ges en plats. Samma sak gäller alltså Stans syn 

på kvinnorna som ska bebo Huset.

Det är männens händer som bygger Huset. Dessa män fortsätter att visa på hur Huset och 

dess kvinnor betraktas som avvikande, då bygget väcker både skämt och vrede:

     Skämten kretsade kring det som bisvärmar från stensättningen till 
takstolsresningen. Stack upp som frodigt grönt mellan murbrukstrågen och 
byggnadsställningarna. Ingen mjuk nate för hönsen precis – snarare svinmålla och 
kvickrot. Törne och tistlar med för den delen. De flesta av männen var gifta och arga 
på Huset. De flesta hade barn och bostadsbristen var svår.
     Men naturligtvis blev Huset i sinom tid både rappat och putsat. (s. 25) 

Kvinnorna liknas här vid höns och huset liknas därmed indirekt vid en hönsgård. Den kacklande 

hönsgården är en vanlig bild för att beskriva kvinnliga sammanhang och grupper av kvinnor på ett 

negativt sätt. Det är narratorn som gör denna liknelse, en narrator som inte själv är en del av de 

skämtande männen. Därigenom markeras att narratorn har distans från både byggarbetarna och de 

kvinnor som är ämne för skämten, narratorns lojalitet blir inte tydlig annat än genom ironin.

Det materiella och det sociala blandas i detta stycke i en språklig manöver som återkommer i 

romanen – att ordet tar form. I detta fall är det männens skämt som får ta materiell form av "frodigt 

grönt" och av växter med negativ klang. Ett annat exempel finns i detta telefonsamtal mellan 

Tryggve och Eva: " – Var är du? frågar hon. Själv är hon mitt emellan skratt och gråt." (s. 52) 

Isaksson utför en slags tillspetsad språklig performativitets-handling, som en lek med fiktionens 

förutsättningar. Det kan ses som en blinkning i riktning mot gamla testamentets skapelseberättelse, 

där Gud skapar världen med hjälp av ord, men skulle också kunna läsas utifrån vårt sätt att relatera 

rumsligt till det abstrakta. I artikeln "'The partition of space'" skriver Shirley Ardener om socialt liv 

102 Hirdman, s. 90.
103 Laugier, s. 196 f.
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uttryckt som rum (space). Hon tar exemplen "high society", "narrow-minded" för att visa hur det 

icke-rumsliga ges rumsliga dimensioner och hon skriver att vi förväntar oss att sakers sociala och 

fysiska positioner ska stämma överens.104 I fall där personer eller saker placeras "fel" kan kodningen 

bli uppenbar för oss. Ardener fortsätter: "There is, of course, an interaction such that appreciation of 

the physical world is in turn dependent on social perceptions of it." 105 Åter – det sociala är inte rent 

socialt och det fysiska inte rent fysiskt, vilket Ulla Isaksson utnyttjar. Känslan är en plats och ordet 

är en sak.

      När man kom så långt som till inredningen rådfrågades också en kvinnlig 
arkitekt. Huset åkte in i en glad yra av konstnärliga tapeter och 
stjärnblomsmönstrade möbeltyger. Dessutom krukväxter och surrealistiska fåtöljer i 
entrén och ett stort akvarium i bottenvåningens samlingsrum. Akvariet var den 
manliga arkitektens råd till sin kvinnliga kollega. – Det är något så lugnande med 
akvarier, sa han. (s. 25) 

Här dyker en kvinna i en yrkesroll upp för första gången i Husets historia. Hon gör det dock inte 

som initiativtagare, utan hon tillfrågas av de (implicit manliga) arkitekter som stått för husets övriga 

utformning. Kvinnans domäner är det interiöra och det husliga, vilket kan läsas i relation till de 

resonemag av Yvonne Hirdman som jag redan refererat, men också i relation till Stans 

föreställningarna om kvinnornas behov av "dockskåpskök" för att leva ut sin huslighet. Jag läser 

detta parti med "en glad yra av konstnärliga tapeter" som ett ironiskt uttryck för vilka arenor 

kvinnor tillåts verka inom. 

Samma arbetsdelning kan också ses i ljuset av en diskursiv uppdelning som kopplar män till 

modernismen och dess strama och förmodat funktionella form medan kvinnor kopplas till det som 

är utsmyckat och ornamenterat. Det ornamenterade ses utifrån denna ordning som det lägre stående. 

Beatriz Colomina skriver om den tidiga modernisten Adolf Loos och hans uppfattning om 

ornamentet som ociviliserat att "[m]odernismens gestalt är för Loos (liksom för de flesta andra som 

skrivit om det) uttryckligen manlig. [...] För barnet, papauanen och kvinnan är ornamentet en 

naturlig företeelse, men för den moderna människan är det ett tecken på degeneration".106 I romanen 

ges inte ornamenten denna starka negativa laddning på narratorns plan, men kopplingarna mellan 

män, konstruktion och exteriör samt kvinnor, interiör och utsmyckning etableras. Jane Rendell 

skriver om hur beskrivningar av rum kan ha genusimplikationer också på en annan nivå – där det 

mjuka, kurviga och interiöra kopplas till kvinnor och den kvinnliga kroppen, medan falliska torn 

kopplas till män.107 Husets utseende utifrån presenteras som ett "högt, fyrkantigt, vitskimrande torn" 

104 Shirley Ardener "'The partition of space'" Gender, Space, Architecture, ed. Jane Rendell, Barbara Penner, Iain 
Borden (London 2000), s. 112 

105 Ibid.
106 Colomina, s. 43.
107 Rendell, s. 103.
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(s. 24) vilket både låter som ett modernistiskt formprojekt och för associationerna i sagans riktning. 

Den manlige arkitekten föreslår sin kvinnliga kollega att ställa in ett akvarium i samlings-

rummet. Akvariet framstår för mig som en bild med metaforisk laddning – ett akvarium kan 

upplevas lugnande för den som sitter utanför, men instängt för den som befinner sig inuti det. I min 

tolkning placerar mannen underförstått sig själv utanför, medan kvinnan riskerar att placeras inuti, 

liksom kvinnorna ska ta plats i Huset. Akvariet är ju också ett reservat där vissa arter och exemplar 

samlas ihop, isolerade från den övriga världen – vilket liknar vad Kvinnohuset gör då det samlar 

kvinnor i en viss livssituation. En tredje möjlig betydelse finns i uttalandet om akvariets lugnande 

verkan – det kan ses som en önskan om att kvinnorna ska hålla sig lugna, samlingsrummet ska vara 

en plats för kontemplation hellre än konspiration. Han manar till lugn i hönsgården.

     Invigningsdan kom. Fotografer, journalister och de lyckliga utvalda likaså.
     'Allesammans kunniga kvinns med yrke och betyg, allesammans modiga kvinns 
och ingen enda blyg', som det stod i invigningsvisan. För naturligtvis var skämten 
med även nu fast artigare. Spirituellt turnerade.
     Väggarna som hört så mycket förut hade kunnat flina om det inte varit så stor risk 
för rappningen. 
     Den sjunde dan var en söndag. Då vilade sej Huset. Sen började det leva. Blev 
något annat och mer än ett Hus med mathissar porttelefon och små inbyggda 
farstuskåp för dagstämplad kontrollmjölk. (s. 26)

I detta avsnitt kvarstår fortfarande ett avstånd gentemot de inflyttande kvinnorna, men nedtonat, 

liksom skämten är nedtonade för att tåla att exponeras i offentligheten. Kvinnorna introduceras 

genom männens beskrivning. Det är för mig otydligt vad Husets flin skulle gälla – männens skämt 

eller deras försök att göra skämten rumsrena. Huset, och kanske kvinnorna, vet ändå vad som sagts 

tidigare.

I skapelseberättelsen finns referenser till Bibeln, vilket enligt min tolkning leder till att 

Huset konstitueras som en värld, eller som en Gud. Det är också därför jag kallar det en skapelse-

berättelse. Det blir allra tydligast i ovanstående stycke där Huset är det som vilar på sjunde dagen. I 

linje med Inger Littberger108 läser jag dessa bibliska anspelningar ett ironiskt men lustfyllt sätt att 

låna och anspela på maktens språk. Kristina Malmio skriver i Tidskrift för Litteraturvetenskap att 

"parodi är ett effektivt performativt vapen. Den förmår imitera maktens språk och visa det 

'onaturliga' i maktens sätt att maskera sig som 'naturlig', 'sann' och 'äkta'. Den förmår kullkasta 

etablerade värderingar, och utgör ett sätt att skriva in sig i maktens diskurser och nätverk och 

därmed åstadkomma förändring".109 Isakssons anspelningar förstärker Husets plats i romanens 

narrativa universum genom att ge Huset i sig status av en hel värld. De bibliska anspelningarna kan 

också ses som ett sätt att tematisera den unga välfärdsstaten Sveriges omfattande omhändertagande 

108 Littberger, s. 170 f.
109 Kristina Malmio "Narren Elmer Diktonius" Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2007:4 s. 73 f.
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och omskapande ambitioner. Det är i denna riktning Littberger utvecklar sin tolkning. Hon skriver 

att "Ulla Isaksson tar i sin roman tillfället i akt att gyckla med en sektor av detta samhällsbygge 

genom att låta den manliga förnumstigheten fira kostliga triumfer".110 Vidare säger Littberger om 

bibelanspelningarna att "[f]örfattarens lekfulla hantering av den bibliska intertexten och hennes 

respektlöst raljanta ton" kan ses som "ett symptom på den hållning som genomsyrar hela 

romanprojektet. Inget är för heligt för att inte kunna problematiseras och ifrågasättas".111 Jag anser 

att Littbergers två anmärkningar, vid sidan av min som fokuserar på Husets ställning, visar hur 

bibelanspelningarna fungerar både koncentrerande och kontextualiserande i texten.

I skapelseberättelsen visar Husets historia hur de kvinnor som ska bebo det betraktas som avvikande 

och hjälpbehövande. Det är män som fattar beslut och bygger Huset, medan en kvinna kan få stå för 

interiören – detta är en arbetsdelning som på olika sätt ekar av tidens genuskontrakt. Isakssons text 

håller en ironisk ton som anspelar på maktens språk och ifrågasätter det socialdemokratiska 

projektets tillrättaläggande ambitioner. Hon använder också bibelanspelningar som med lånat språk 

förstärker Husets position i texten. Huset förklaras levande, och det blir natt, och sedan morgon, på 

romanens nuplan 1952. Det är den dag Eva ska flytta in i byggnaden. Detta knyter ihop Husets stora 

berättelse med just de händelser romanen ska handla om. Husets nattsida, liksom Evas 

inflyttningsscen, kommer att hanteras senare i uppsatsen.

3.2 Världen och Stan
I denna del av uppsatsen zoomar jag ut och tittar på romanen utifrån romanens setting – Stan; dess 

story space – vilket innehåller såväl Stan som andra skildrade miljöer; och romanens narrativa 

universum. Huset och Stan är Kvinnohusets övergripande rumsliga strukturer. Stan är en större 

rumslig struktur som Huset inordnas under och fungerar både som en del av och en kontrast 

gentemot.

3.2.1 Story space 

Förutom Huset, som studeras senare i uppsatsen ingår Stan, omlandet och Paris i romanens story 

space. Jag ska här undersöka dessa platser och deras funktion i romanen.

Den stad där Huset byggs har inget namn och karaktäriseras och beskrivs i liten 

utsträckning, men att Stan skulle kunna vara Stockholm antyds på olika sätt. Ett exempel är hur 

karaktärerna talar om stadens tullar – Ameli säger: "- Du vet hurdant det är därborta vid tullen... 

110 Littberger, s. 170.
111 Ibid., s. 171.
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Vera tänker, att det finns fyra tullar i Stan, men hon säger ingenting, nickar bara."(s. 34) En annan 

indikation är att den plats Rosa tar bussen till har namnet Träkvista. En plats med det namnet finns 

på Ekerö utanför Stockholm. I Ulla Isakssons senare roman FödelseDagen är Stockholm en av 

romanens rumsliga strukturer, och där nämns Kvinnoskrapan på Kungsholmen som en del av 

stadsbilden.112 Jag ser detta som en autotextuell blinkning som stärker antagandet att Stan i 

Kvinnohuset är Stockholm. I antologin Stockholm som litterärt landskap anses det inte vara någon 

tvekan om att det är Stockholm som avses. Där presenteras ett stycke ur romanen Kvinnohuset som 

följer. "Ulla Isaksson skildrar i romanen 'Kvinnohuset" livet i ett kollektivhus i Stockholm. Det är  

byggt för ensamma, yrkesarbetande kvinnor och är det första av det slaget med hög, modern 

standard."113 Specificeringen av platsen – att bestämma att Stan är Stockholm – gör att textutdraget 

kan platsa i sammanhanget. 

Stan har alltså drag av Stockholm, men kallas bara Stan. Att skilja ut sin setting och sina 

rumsliga strukturer från verkligheten genom att abstrahera dem och skriva dem i bestämd form med 

stor begynnelsebokstav är ett litterärt grepp som förekommer även i andra texter av Ulla Isaksson. I 

novellen "Idealistens resa" i Dödens faster är huvudpersonen Per Persson besatt av hav sedan 

barnsben. Detta skrivs som "Havet".114 Olika hav blir där till ett och samma fenomen – fenomenet 

Havet. I Kvinnohuset görs tvärtom ett av alla stadens hus till Huset och en av alla landets eller 

världens städer till Stan. På samma sätt kallas den ö som är setting i Ytterst i havet för Ön. Det är en 

indikation på och innebär en förstärkning av den starka rumsliga koncentration och laddning som 

platsen har. Det är också ett sätt att indikera att romanens rumsliga organisation och utsträckning 

kommer att vara relativt statisk. Bara ett hus i samma roman kan kallas för Huset, bara en stad kan 

kallas för Stan, andra städer måste om de förekommer ställas i relation till dem och kallas något 

annat.

Stans karaktär och byggnader beskrivs i liten utsträckning – Eva går till en mataffär, det 

finns en park i närheten av Huset och utanför den narrativa texten går kvinnorna till sina jobb och 

Tryggve till teatern. Anna förs till ett fängelse, vars interiör får en kort beskrivning då Isa kommer 

på besök. Isa har fått frågan av sin före detta man om hon fortfarande är troende och genom de 

tankar frågan väcker tematiseras en kyrkobyggnad i närheten av Huset. 

Hela sommaren har jag nu gått förbi den lilla katolska kyrkan några kvarter längre 
ner mot Stan med alldeles tydliga impulser: jag har velat gå in där, velat sitta i en 
kyrka en gång till, velat sitta där med hans fråga – 
     Som om jag därinne skulle haft närmare till 'förödelsens mätsnöre och 

112 Ulla Isaksson, FödelseDagen, s. 86.
113 Stockholm som litterärt landskap. Från 1500-tal till nutid, i urval och redigering av en studiegrupp inom NBV vid  

Tollare folkhögskola (Stockholm 1994), s. 206.
114 Ulla Isaksson, "Dödens faster": noveller, (Stockholm 1954) s. 10ff.
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förstörelsens murlod', för att citera min ungdom. (s. 196) 

Isa raljerar själv över tanken på att en viss plats skulle vara starkare kopplad till Gud, lämpligare för 

att tänka över sin egen tro. Men hon vill gå in. Det krävs några försök innan hon repat mod nog, 

först låter hon sig skrämmas bort av kärvande dörrar och ljudet av steg. När hon kommer in är 

platsen laddad för henne, men de får henne snarare att tänka på sitt eget liv och sin tro – skildringen 

av kyrkan ramar in Isas berättelse om sin ungdoms frikyrkor och de kyrkor hon gick till i Paris. 

Skildringen av kyrkan bidrar alltså snarare med ett inre rum, kopplat till minnen och andra platser, 

än till en konkret och fördjupad skildring av staden.

En annan stad än Stan förekommer alltså i romanen. Paris läggs till den narrativa världen 

genom att Isa tänker på staden och talar om den med sin före detta man. Romanens Paris är ett 

förflutet Paris som får sin karaktär av de miljöer där som utgjorde deras gemensamma liv – det är 

ateljéer och nattklubbar, men också kyrkor, vilket skildrar Isas splittrade tillvaro. 

Han [Håkan] fann mej ofta så, när han gick för att leta reda på mej. 
     – Den där förbannade religionen, sa han och tog mej hårt om handleden, är du 
inte färdig med den snart.
     Och så gick vi på nattklubb. (s. 211)

Att Paris utskiljs som en annan stad än Stan bidrar också till att beteckningen "Stan" får sin möjliga 

betydelse begränsad. Stan är en stad som finns i ett land med en relativ kulturell och social närhet 

till Paris – en verkligt existerande (om än också mytisk) plats. 

I romanen förekommer förutom Huset och Stan också skildringar av omlandet – relativt tillgängliga 

omkring Stan liggande lantliga platser. Det är platser som tillskrivs en meningsbärande karaktär av 

icke-stad. För flera av kvinnorna är omlandet kopplat till barndomen och det förflutna. När Eva 

flyttar in i sin lägenhet och finner att Tryggve redan ordnat med möbler tänker hon på sitt 

barndomshem och de möbler hon fått med sig därifrån: "'Möblerna då' , hade hon tänkt helt 

vanmäktigt. Möblerna som hon skickat efter hemifrån och som nu stod på Centralen. Den gamla 

sekretären och pojkarnas dyscha, som hon tiggt sig till..." (s. 44) 

Tematisering av stad och land i motsättning har en lång litterär historia och är vanligt inom 

modernistisk litteratur.115 Polariseringen mellan land och stad kan laddas olika, men ofta kopplas 

stad till sekularisering, degenerering, alienation, modernitet, teknologi, kommunikationsmedel, 

kvinnofrigörelse116 medan landsbygden laddas med motsatta värden. Trots att landet främst 

aktualiseras genom kvinnornas barndom och alltså anknyter bakåt i tiden är det i Kvinnohuset ingen 

115 Anna Williams, Tillträde till den nya tiden: fem berättelser om när Sverige blev modernt : Ivar Lo-Johansson,  
Agnes von Krusenstjerna, Vilhelm Moberg, Moa Martinson (Eslöv 2002) s. 10.

116 Borg, 2012, s. 29.
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tydlig stad-land-dikotomi vi möter. Omlandets främsta egenskap är att det är mentalt, om än inte 

geografiskt, avlägset. Det fungerar snarare i relation till Huset än till staden vilket konstrueras på 

romanens story- och textplan. Dessa platser skildras bara konkret om beskrivningarna bär 

symbolisk betydelse. Dessutom ökar ofta tiden mellan skeendet och narrerandet av händelsen med 

det fysiska avståndet – vi får inte veta vad som hänt Rosa i Träkvistatrakten förrän sent i romanen, 

först observerar vi hennes förändrade beteende i Huset. Evas upplevelser från sommarturnén återges 

vid återkomsten, men tycks redan då vara avlägsna. Jag läser det som att Stan filtreras in i Huset 

med karaktärerna, och att omlandet i sin tur först filtreras in i staden, ett resonemang som utvecklas 

i avsnitt 3.3.1. 

Gällande de lantliga platserna finns ett annat betydelsekluster i Isakssons författarskap som 

kan vara värt att ta upp. Hos Isaksson finns en koppling mellan ociviliserade platser och 

okonventionella förbindelser – Rosas utflykt med en okänd man till den fula, risiga gläntan kan 

liknas vid mötena ytterst på de karga klipporna i Ytterst i havet där pastorn inleder en otrohetsaffär 

med en änka117. Rosa tar alltså bussen med en okänd man bort från Stan. Han bestämmer när de ska 

gå av och de börjar promenera:

Smalare och smalare väg in i skogen. Högar med risknippen runt omkring dem, barr 
på alla stigar, inte ett grönt strå någonstans... [...] Risigare och risigare ju längre in de 
kommit. [...] Till slut hade han stannat i en liten glänta kringgärdad av väldiga 
rishögar, slängt sej på marken med ett vresigt: 'Här kan vi sitta ett tag.'
     Det hade legat tidningar och pappersskräp och konservburkar litet varstans. Som 
om de hamnat i utkanten av en sophög. Strax bakom henne hade någon stoppat in en 
dambinda under en risbinge – (s. 261 f)

 I båda situationerna signalerar den ociviliserade inramningen att det är en plats dit konventionerna 

inte når. Platsen för Rosa och den okände man som sedan våldtar henne (Rosas minnen av utflykten 

och mannen är inte enbart negativa, men han våldtar henne) är dock inte bara karg, den är också 

nedskräpad. Det tillför en dimension av tarvlighet och förstärker den tragiska kontrasten mellan 

Rosas öde och de andra kvinnorna. Anna Wilson skriver om ett motiv där ett ömsesidigt men 

okonventionellt förhållande är hänvisat till okonventionella platser i fröknarna von Pahlen-

romanerna: De "måste träffas på ställen som ligger utanför det ordnade samhället: i skogen, i ett 

opersonligt rum på stadshotellet och i Petras rum på det unika reservat som Eka utgör i slutet av 

berättelsen."118 Detta följer ett mönster av att oetablerade förhållanden förläggs till oetablerade 

platser. Det är också som en följd av och ett brott emot detta som Tryggves lösning om Evas och 

Annas bostäder framstår som så djärvt och skandalöst.

117 Ulla Isaksson, Ytterst i Havet (Lund 1980) s. 140 ff.
118 Williams, s. 104.
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3.2.2 Kvinnohuset som stadsroman

Kvinnohuset är en roman med en stark rumsdimension som till största delen utspelar sig i en stad. 

Men är den då en stadsroman? Inom fältet för rumsliga läsningar är studier av stadsromaner vanliga. 

Stadsromanen ses typiskt i relation till moderniteten och tiden kring sekelskiftet 1800/1900. 

Alexandra Borg definierar stadsroman-begreppet så här:

I fråga om användning av termen stadslitteratur utgår jag från Blanche H. Gelfants 
klassificering av stadsromanen. I en sådan måste staden för det första utgöra en 
fysisk plats. Handligen ska genomsyras av en urban atmosfär och gestalterna måste 
ha ett urbant levnadssätt. De ska med andra ord leva och röra sig i en urban miljö 
med allt vad det innebär av ständiga konfrontationer med okända människor; ett 
högt sensoriskt påslag, moderna kommunikationsmedel och uppluckrade traditioner. 
Av vikt är att staden influerar handlingsmönster, personkaraktäristik, tematik och 
språk. Skillnaden mellan en stadsroman och en roman som utspelar sig i en stad men 
som ändå inte uppfyller de tre premisserna är att i den senare är staden något statiskt, 
en tablå, som inte berör romangestalternas liv.119

Baserat på denna definition vill jag nu diskutera Stan och romanen, främst genom att sätta 

Kvinnohuset i kontrast till definitionen. Enligt min analys är Kvinnohuset nämligen inte en 

stadsroman, men genom att relatera till ovanstående kriterier kan jag ändå få fram intressanta 

aspekter av romanen. Det första kriteriet uppfylls genom att romanens Stan kan kopplas till 

Stockholm. Jag skulle också i någon mån beskriva de flesta kvinnornas livsstil som "ett urbant 

levnadssätt". Däremot fattas i Kvinnohuset beskrivningar av myllrande folkmassor och liknande 

upplevelser av intrycksöverflöd. Motiv där främlingar iakttas förekommer, men utan att skeendet 

inramas av någon folkmassa. Karaktärerna relaterar till enskilda främlingar, byggnader, natur- eller 

väderfenomen snarare än urbant kodade folkmassor, trafikströmmar eller stadsdelar. En 

kombination av dessa faktorer gör att den stad romanen utspelar sig i upplevs som perifer – trots att 

Husets centrala läge i stan betonas. Stan utgör ett undflyende inslag. Detta är genomfört både på ett 

tematiskt och språkligt plan – Huset har kanske "lite större avskildhet kring sej"(s. 24).

Panoramat – att en karaktär från en höjd ser ut över staden – är ett vanligt sätt att skildra en 

karaktärs relation till miljön. Borg skriver om det som ett av de stadslitterära greppen,120 och nämner 

också Michel de Certeaus reflektioner kring hur erfarenheten skiljer sig åt för den aktör som 

överblickar staden från en hög punkt respektive den som promenerar igenom den. Från höjder blir 

staden mer abstrakt, och läsbar. I Kvinnohuset tematiseras Isas önskan om distans och överblick, 

delvis genom att hon söker avskilda och upphöjda platser. Isa går till en höjd i Stans utkant. Väl där 

är det Huset hon iakttar: 

     Jag kan se Huset där bortifrån höjden. Ett vitt, fyrkantigt torn med himmelsblå 

119 Borg, 2011, s. 24. Den text som refereras för denna definition är: Blanche Housman Gelfant, The American City  
Novel (Norman, Oklahoma: 1954).

120 Borg, 2012, s. 74. 
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balkonger mot en blå himmel. Det brukar se så litet och rent ut i solen, så muntert 
med sina lustigt putande balkonger. När jag stått så en stund och sett på det flyter 
avståndskänslan in i mitt blod också i förhållande till Huset, jag tar den med mej 
hem och den följer med in i lägenheten och stannar kvar en stund som den friska 
kylan i huden efter promenaden.
     Här inne slingrar sej allt så tätt samman [...]. Jag lyfter min kikare, och vänder 
den så att bilderna går ifrån mej, vänder den så att avståndet kommer till mej och 
skönheten – (s. 123)

I den narrativa situationen blir både höjden och Huset till främmande då situationen lokaliseras 

rumsligt till Isas lägenhet och samtidigt lokaliseras i tid till då distansen sitter kvar "som den friska 

kylan i huden efter promenaden". Både huset och höjden är avlägsna platser, men de är de enda 

platser som verbaliseras. Promenaden dit och hem beskrivs kortfattat: "Jag går långa promenader 

om dagarna, sådana promenader som jag alltid längtat till just om vårarna. Där trottoaren slutar tar 

vägen vid, vägen går in i skogen, delar sej och ger människan ett val, tar sej uppför en höjd eller i en 

vid båge ut genom skogen igen." (s. 122) Det är inte så mycket staden som Huset eller livet som Isa 

är mån om att hålla på avstånd och för henne kan också lägenheten fungera som en position som ger 

avstånd. Isa ser ut genom fönstret och ser en kvinna som blir vittne till en olycka. Då tycks det 

snarare än överblick vara en fragmentarisering som gör situationen till en estetisk upplevelse. 

Vad tingen är vackra, när man får dem på avstånd. Vad de gläder sinnena. Vad allting 
är vackert. 
     I morse såg jag en liten pojke köras över av en bil nere på gatan. Ja, jag såg inte 
bilen och inte pojken och inte heller blodspåren på gatan, fast jag hörde dem säga 
efteråt, att det syntes, men jag gick inte dit. Jag såg alltsammans mycket tydligare än 
så: jag såg det ske i ett kvinnoansikte snett framför mej. Det var inte hans mor – hon 
skulle ha rusat fram – en främmande kvinna bara, vem som helst. Men skådespelet i 
detta ansikte, den blottade fasan – å det var vackert. (s. 121)

Isa är alltså inte mycket till stadsskildrare, även om hennes önskemål om att leva som en främling 

passar väl in i en urban miljö. En annan ansats till stadstematisering finns i Sylvias vårpromenad: 

Herregud hon hade inte vetat, att våren var så långt kommen! På fjorton dar har hon 
knappt stuckit näsan utom dörrn och nu har den överrumplat henne. Just 
överrumplat. Våren tar ju alltid Stan med överrumpling. Stan vet ingenting om det 
som sker ute i markerna. Plötsligt och utan förvarning fälls våren ner över den som 
en blå baldakin, så blå att spårvagnarna borde tvärstanna av avund i stället för att 
kila omkring på gatorna som små urklippta provlappar av det himmelska sidenet. (s. 
81) 

Sylvia har varit ute i Stan och samlat intryck, och hur Stan skiljer sig från ute i "markerna" betonas. 

Men det är årstiden som står i centrum – våren är plötsligt påträngande och visar sig främst i 

himlens blå färg. I förbifarten nämns stadens byggda verklighet genom spårvagnarna, men inga 

andra människor skildras. Himlen och stämningen är det viktigaste i Sylvias iakttagelse.

Stadsskildringen i Kvinnohuset innehåller alltså lite av det som förknippas med 

stadsromanen – det fragmentariska stadslivet och gatulivets intrycksöverflöd. Kanske skriver 
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Isaksson snarare en stadsroman i linje med 1800-talets romaner om kvinnors liv, som i Fredrika 

Bremers borgerliga realism. Berit Wilson kategoriserar Isakssons roman Paradistorg som en 

familjeroman rotad i 1800-talets realism.121 Kvinnohusets interiörer är befolkade av kvinnor som är 

utbrutna ur de familjekontexter som var obligatoriska på 1800-talet, men de är fortfarande inomhus. 

De har tillträde till fler rum än hemmet och gården men skildras ändå, främst när de befinner sig i 

eller nära byggnaden. Vera, Anna och Eva har alla sitt yrkesarbete utanför hemmet, men det innebär 

att de till största delen arbetar utanför skildringen. Arbetsplatserna blir inga konkreta rumsliga 

strukturer. Detta är också jämförbart med Elin Wägners Stockholmsromaner från tidigt 1900-tal. I 

både Pennskaftet och Norrtullsligan framställs yrkeskvinnor snarare i hemliv och umgänge än på 

arbetsplatsen.122 Anna Williams skriver om privat och offentligt ur en liknande problematiserande 

synvinkel. Kvinnliga författare, bland dem Fredrika Bremer och Agnes von Krusenstjerna 

omförhandlar "gränsen mellan det privata och det offentliga och omdefinierar på så vis kulturella 

identiteter." De menar att "[v]ad som sker i samhällets privata hem och privata rum har också 

betydelse för samhället i stort. Den privata sfären är inte en angelägenhet för kvinnor, den är en 

politisk angelägenhet. Vad som varit marginaliserat kommer in i kulturens mitt och omdefinierar 

förhållandet mellan centrum och periferi."123 När det gäller Isaksson och Kvinnohuset anser jag detta 

giltigt, med modifikationen att den privata sfären upplyfts till en existentiell angelägenhet snarare 

än en explicit politisk – en existentiell angelägenhet med politiska implikationer.

Så vill jag slutligen upprepa den sista delen av Borgs/Gelfants definition: "Skillnaden mellan en 

stadsroman och en roman som utspelar sig i en stad men som ändå inte uppfyller de tre premisserna 

är att i den senare är staden något statiskt, en tablå, som inte berör romangestalternas liv".124 

Kvinnohuset är enligt denna distinktion inte en stadsroman utan en roman som utspelar sig i en stad. 

Det är fortfarande en roman där den byggda miljön i hög utsträckning påverkar romankaraktärerna, 

men det är Huset, inte Stan, som spelar denna roll.

3.2.3 Textens narrativa universum – bildspråket

Jag har karaktäriserat romanen som en husroman snarare än en stadsroman. Huset är viktigt på 

fabulaplanet, liksom på storyplanet och delvis i den narrativa texten. Settingen är urban, och många 

scener utspelar sig inomhus. En annan aspekt av det narrativa rummet är de miljöer som 

aktualiseras av bildspråket. Inger Littberger läser Kvinnohusets bildspråk som hämtat "från den 

121 Wilson, s. 253.
122 Sara Pärsson, Göra rum: Elin Wägners Norrtullsligan och Pennskaftet ur ett rumsligt perspektiv Kandidatuppsats 

(2011) http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?  searchId=1&pid=diva2:488764   13-03-13, s. 20.
123 Williams, s. 107 f.
124 Borg, 2011, s. 24.
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kvinnliga sfären" och hittar förlossningar, fosterljud, blod och efterbörd i romanen.125 Huset 

beskrivs som en moder och Isaksson låter "kvinnliga attribut och rekvisita illustrera den 

existentiella tematiken".126 Littberger menar att detta är vanligt när det gäller kvinnoromaner127 men 

nöjer sig i stort sett med att konstatera och exemplifiera. Jag ser också det Littberger ser men tror att 

det skulle gå att utveckla analysen. Det så kallade lilla livet lyfts fram och ges större skala genom 

att beteckna det stora och omvälvande. Teatern är också genomgående närvarande genom 

bildspråket, vilket jag kommer att diskutera i avsnitt 3.4. Ur mitt rumsliga perspektiv framträder 

dock också en annan aspekt av bildspråket, ett annat kluster av associationer: Jag menar att 

bildspråket är ett textlager som sänker romanens urbana nivå, och kopplar texten samman med 

naturen och det lantliga, då bilderna ofta hänvisar till djur, skog och friluftsliv. Även om det delvis 

rör sig om konventionella liknelser och metaforer så sänds associationerna bort från staden. 

Anmärkningsvärt är att associationerna i dessa fall också leds bort från Huset, och alltså fungerar 

spridande, till skillnad från många andra inslag i romanen. Isa beskriver till och med Huset som en 

skog – hon syftar på relationerna när hon skriver att "[h]är inne slingrar sej allt så tätt samman som 

en skog av träd med rötter och grenar till och i varandra. Det skymmer för ögonen och det dunkar 

av ångest mellan stammarna." (s. 123) 

Fåglar är vanliga i bildspråk, hos Isaksson är de väldigt vanliga. Fåglar kan vara ett sätt att 

beskriva karaktärers själ, deras rörelser eller känslor. Isas ångest tar formen av en stor svart fågel (s. 

8), Sylvia beskriver sig själv "som en ännu icke morgonruggad fågel" (s. 76) och Tryggve ser Eva 

som en fågel, därför att hon enligt honom har lätt att bryta upp – "[f]lykten har funnits hos henne 

som en ansats hela tiden" (s. 285). Då Tryggve kommer till Eva i Huset första gången finns bildens 

fåglar först utanför Huset: "Deras skratt jagar upp nattens alla fåglar. Det smäller av vingar när de 

störtar upp ur buskar och tuvor." (s. 56) Men omedelbart efter det är det de själva som är fåglarna i 

en omskrivning för samlaget och orgasmen.

Både domesticerade djur och vilda djur används i bildspråket. Med de domesticerade djuren 

placeras liknelsen i lantbruksmiljöer – i skapelseberättelsen visade jag hur byggarbetarnas skämt 

beskrevs ta fysisk form som bisvärmar, nate och svinmålla, medan kvinnorna i samma bild kallades 

höns (s. 25). Och Eva ser ordet hålldam "[s]om en flock onda fjärilar" som " ynglar av sej fortare än 

flugorna vid en solig ladugårdsvägg". (s. 41) Eva "biter i" ordet hålldam "[b]iter hårt och smakar 

eftertänksamt" (s. 40). Också jakten är närvarande som bild och kopplas till djur och djuriskhet – 

bitande och huggande. Vera känner sig som villebråd utsatt för Amelis nyfikenhet, blir lättad när 

intresset svalnar – "för att jakten nu susar förbi henne, för att hundarna rusar över hennes spår" (s. 

125 Littberger, s. 169.
126 Ibid.
127 Ibid. s. 154.
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33).

Eva använder också metaforer ur friluftsliv för att beskriva relationen mellan henne och 

Tryggve. Hon undrar om "hon inte är mer än en ö för honom, en liten ö att göra strandhugg vid när 

marken lockar" (s. 42 f), och när hon själv vill bryta upp "överrumplar [han] henne just i det 

ögonblicket då hon är i färd med att dra upp den första tältpinnen ur jorden, överrumplar henne och 

slår utan ett ord ner tältpinnen så djupt att man knappast längre ser den." (s. 145) Till sist har ändå 

Eva bestämt sig för uppbrott: "Hon axlar sitt beslut som en vandringsränsel, axlar det om igen, drar 

till remmarna hårt, jämkar upp den ordentligt på axlarna." (s. 299)

Kvinnohusets kvinnor är inte nyligen inflyttade i staden. Några av dem kommer från andra, 

lantliga platser men de har redan genomgått de första konfrontationerna med staden och anpassat 

sig – Isa har till och med tagit vägen via Paris. Men i bildspråket lever landsbygdens erfarenheter 

kvar, och ur det undermedvetna sticker det djuriska fram.

Kvinnohuset är inte en stadsroman, den är en husroman. Den stad romanen utspelar sig i är kanske 

Stockholm, men genom att den i stället benämns Stan indikeras att romanens rum är statiskt, att 

romanen är centrerad kring Stan och Huset. Stadsskildringen är undflyende, vädret skildras som 

mer påtagligt än omkringliggande byggnader. Utöver detta är omlandet och Paris betydelsebärande 

delar av story space. Paris ter sig som en bohemisk mardröm och är liksom omlandet mentalt 

avlägset och skilt från Stan. Båda platserna kopplas ofta till det förflutna. Lantliga erfarenheter lever 

kvar och filtreras in i staden genom bildspråket, vid sidan av Kvinnohusets kvinnligt och kroppsligt 

formulerade livsvärld.

3.3 Huset
3.3.1 Huset som organiserande princip

I romanen Kvinnohuset markeras byggnadens centrala placering redan genom titeln och omslaget, 

som både i original och senare utgåvor haft husets exteriör som motiv.128 De små lägenheterna och 

de gemensamma utrymmena däremellan skapar en naturlig närhet och övergångar mellan de olika 

karaktärerna. Littberger skriver att "[e]tt hus för enbart kvinnor var onekligen ett kongenialt val av 

samlingspunkt för en roman om en handfull kvinnor och deras förhållningssätt till mannen, kärleken 

och livet." Huset tillåter Isaksson att "[p]å ett naturligt sätt [...] gjuta samman sin skildring av en 

specifik kvinnoproblematik med en existentiell tematik. Dessutom förstärker den rumsliga 

koncentrationen den instängdhet som präglar kvinnornas liv i romanen".129 Jag tycker att detta är en 
128 Dock inte i alla utgåvor. Då en rad Isakssonromaner gavs ut 1980 gavs de ett enhetligt utseende med 

författarporträtt på framsidan.
129 Littberger, s. 165.
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bra beskrivning av Husets funktion i romanen men har redan varit inne och nosat på ett par andra 

aspekter. Romanen spänner i tid från den dag då Eva flyttar in till strax efter det att Anna har lämnat 

Huset. Romanen följer ett urval av de kvinnor som befolkar Huset, skildrar dem främst i sin 

hemmiljö och skildrar därutöver de män som besöker dem. Det finns också ett mönster av att 

placera narrativet inom husets väggar vilket kan illustreras av följande exempel där Sylvia varit ute 

och handlat. Detta är början på ett avsnitt:

Småskrattande åt sej själv kliver hon in i hissen med sin fullproppade kasse, sina 
prasslande påsar, handväskan och ett långt blomsterpaket under armen, drucken av 
solen, den ljumma vinden, våren och sin egen tokighet – ingenting annat det svär 
hon på – svettig i sin tunga ulster, uppfläkt i halsen, med sollukt i kinderna, hatten på 
sned och håret i vindrufs – (s. 81) 

Sedan narrativet och Sylvia placerats i hissen och de ärenden hon gjort fått ta form i de paket och 

påsar hon bär får läsaren genom Sylvias associationer i en tillbakablick en bild av hur våren kommit 

till staden. Samma mönster återkommer i skildringen av andra karaktärer, till exempel när Isa 

narrerar i jagform då hon först placeras i lägenheten, innan hon berättar för läsaren om att hon 

tidigare varit i kyrkan, och i kyrkan tänkt på sin barndom. (s. 196-216) Jag menar att detta narrativa 

grepp är starkt verksamt i att skapa den rumsliga koncentration och den tidvis påtagliga känslan av 

instängdhet som romanen frammanar. Ett undantag från tendensen att placera kvinnorna, deras 

narrativ och minnen inom Huset utgörs av Rosa. Hennes berättelse får i stället berättas i parken, 

strax utanför Huset – vilket reflekterar hennes roll i romanen. Jag återkommer till detta i avsnitt 

3.4.4.

3.3.2 Det levande Huset

"Den sjunde dagen var en söndag. Då vilade sej Huset. Sen började det leva." (s. 26) I skapelse-

berättelsen (s. 24 ff) etableras Huset som ett besjälat ting och i romanen beskrivs Huset 

återkommande som ett väsen, något levande. En annan besjälad plats i litteraturen är Kungsgatan, 

som fungerar som en karaktär i Ivar Lo-Johanssons roman Kungsgatan (1935). Anna Williams 

skriver: "Mäktig som Huckleberry Finns Missisippiflod bryter den fram genom romanen. Den ger 

liv och den dödar, beskriver en utvecklingslinje och ett samhälle i mikroformat."130 Den viktiga 

platsen ges en själ eller ett liv som ges färg av romanens tematik och sätter stämningen. En liknande 

beskrivning kan göras av Husets roll i Kvinnohuset. Det vaggar och vyssjar, det påverkar 

kvinnornas livssyn, självsyn och relationer, vilket jag kommer diskutera närmare i nästa avsnitt.

I Kvinnohusets fall förstärks och färgas Husets levande karaktär av att det, med en 

psykoanalytiskt klingande bild, påstås ha två olika utseenden – ett som kopplas till dagen och ett till 

130 Williams, s. 28.
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natten. Dagutseendet är det fyrkantiga vitgnistrande som diskuterades i 3.1. Om natten blåser det 

upp:

I skymningen och om nätterna liknar det ett gammalt torn, svagt lutande och likväl 
balanserande. Sällsamma balkonger slungar sina buktande stänger mot stjärnorna. 
Nischer och smala vindeltrappor blottas av mörkret. Träd klänger sej fast vid 
fönsterblecken och fåglar häckar i dem. Hår blåser ut som vindtrasade fanor, ljus 
tänds och släcks. Hela huskroppen förändras. Vrider sej runt sej själv, skruvar sej 
uppåt mot stjärnorna, som lyser eller inte lyser. (s. 26 f)

Om natten bryter sig huset ur sin stelhet, sina konventioner och sina ramar. Nattens hus är sagolikt 

och föränderligt. Såväl den externa narratorn som flera av karaktärerna uttrycker variationer av 

dessa förändringar. Associationer till sagan förstärks av olika formuleringar genom romanen –  som 

Tryggves skämtsamma karaktärisering av Huset som en "jungfrubur" bevakad av drakar (s. 52) 

liksom Sylvias dramatiska självreflektion under den "[f]örbannade måne som allt kvinnokön förser 

sej på redan i vaggan." (s. 74). "Mitt på sin bro står hon där med draget svärd, vaksam åt båda håll, 

mot fiender som överlöpare." (s. 75) 

Motivet med natthuset kan jämföras med kriminalfiktionens dag- respektive nattstad. 

Alexandra Borg skriver med Freud om den urbana unheimlich som uppstår i staden när det som är 

vanligt och tryggt blandas samman med det som är ovanligt och otryggt i en laddad punkt, där det 

bortträngda kommer upp till ytan.131 I sekelskiftets kriminallitteratur "framstår nattstaden som 

magisk, nästan övernaturlig. Skildringarna nyttjar flitigt en kuslighetsdimension som 

resonansbrunn. I mörkret blir de fysiska förändringarna än mer påtagliga – och obehagliga. 

Skuggorna förvrider och förvandlar allt".132 Borg skriver alltså att natten i en moderniserad stad inte 

står för vila, i kontrast till dagens aktivitet, i stället blir den en bild av en annan, mer ljusskygg 

aktivitet.133 Skumraskaffärer alltså. Även detta går att överföra på Huset, där natten tycks tillåta en 

annan aktivitet och utlevelse än dagen. Det påminner om Freuds föreställning om det 

undermedvetna och drömvärlden som sfärer för utlevelse.134 Dagsidan är den logiska, planerade, 

rationella – funktionalistiska fasaden. Nattsidan är svulstig och vindlande och ologisk, men också 

yppig och överflödande. Husets natt rymmer stora känslor – stor ångest, men också stor längtan och 

storslagna utläggningar över livet och kärleken. Husens nattliga svällande och förändringar kan 

också beskrivas som rofyllda, som för Eva – den första natten när Tryggve sover hos henne i Huset. 

"Hon känner Huset runt omkring sej som ett svagt gungande torn under stjärnorna och den bleka 

månen. [...] Huset gungar henne som en vagga, någons fot trampar den lätt och mjukt, någon gnolar 

tunt i mörkret." (s. 61) Och senare: "Huset sväller, våningarna lyfter sej en efter en som ballonger. 

131 Borg, 2012, s. 29.
132 Ibid., s. 89.
133 Ibid., s. 90.
134 Macey, s. 386 f.
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Snart sover hon under stjärnorna." (s. 62)

I scenen då Sylvia kommer in från staden om våren antyds att alla hus har liv och karaktär, 

kopplade till utseende eller användningsområden. 

Herregud, att hon inte sett det där med husen förr! De hade ju allesammans haft 
ansikten, riktiga människoansikten, som plirat mot solen vart och ett efter sitt kynne: 
brädgårdarna och bilverkstäderna buttert grinande med svarta skeptikerhål i 
fönstertandraden, halvfientliga och ändå motvilligt smekta av det vita ljuset, de små 
skära och gula tvåvåningshusen med sina lustiga tak och tokiga torn [...] smålyckliga 
som gamla ungmör innanför sina gröna staket, pyntade och vänligt småkisande, och 
stenhusen [...] – salighetsdoppade som unga flickor i solskenet, med rader av 
glittrande fönster, som nu frampå eftermiddagen fått en ton av smält guld. (s. 82)

Detta är den enda gång i romanen som andra byggnader än Huset presenteras som bärare av 

personlighetsdrag. I övrigt framstår Huset som den enda byggnad värdig en själ, vilket förstärker 

och förstärks av de olika sätt på vilka Huset som struktur är viktigt för romanen. 

Att Huset är levande innebär också att det har en vilja och att det kan påverka dem som bor i 

det. När Husets själ nämns första gången liknas den av Isa vid Amelis hund: 

Meli satt tvättad och borstad med glänsande päls men skuldmedveten och ynklig 
med svansen mellan benen på hallmattan och tiggde rödögd om förskoning. Hon 
gjorde verkligen ett ovanligt patetiskt intryck och ett ögonblick flög den tanken 
genom mitt huvud, att om det fanns en Själ i detta olyckliga Hus så måtte den då 
likna denna stackars hjälplösa hynda...(s. 7)

Här, inledningsvis, framstår uttalandet om en Husets själ som en spekulation – "om det fanns" en 

själ. Under romanens gång befästs sedan Husets egenart och dess påverkan på de boende. Isa 

beskriver senare, säkrare att: "Meli rusade naturligtvis också ut och skällde. Det gör hon så fort hon 

får höra en karlröst – hon är den verkliga Hushunden." (s. 155) Hunden som Husets själ är en ynklig 

bild, hunden är tillfixad för att se presentabel ut men framstår samtidigt som olycklig. Det är så Isas 

tolkning av Huset ser ut, vilket låter som en tolkning av den belägenhet de kvinnor som bor i Huset 

har gemensam, kvinnokollektivets själ. I nästa avsnitt ska jag vidare se på hur beskrivningen av 

Huset överlappar och skiljer sig ifrån beskrivningen av kvinnokollektivet.

3.3.3 Det sociala Huset och byggnaden

Beskrivningen av Huset sammanfaller alltså delvis med ett abstraherat kvinnokollektiv. Huset tycks 

omväxlande vara ett samlingsbegrepp för de kvinnor som bor i huset, och omväxlande stå för 

byggnaden i sig själv – med eller utan själ. Jag kommer för att skilja dem åt att försöka kalla dem 

för det sociala Huset eller kollektivet respektive byggnaden Huset. Hur Huset beskrivs är inte 

statiskt, utan påverkas av narrator och fokalisering. I citatet från invigningsdagen stod det att 

väggarna kunde flinat "om det inte varit så stor risk för rappningen" (s. 26) – där fanns både distans 
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till de män som skämtat och till de kvinnor vilka skämten gäller. Byggnaden Huset var där inte att 

likställa med det sociala Huset.

Romanen skildrar inte alla kvinnor som bor och verkar i Huset. Rosa är den enda av dem 

som arbetar för Huset som skildras. I huvudsak skildras i övrigt boende kvinnor mellan 20 och 50 år 

(uppskattningsvis) som tjänar sina pengar utanför Huset eller genom verksamhet i hemmet. 

Portvakten skildras, men han tjänar Huset och är själv inte en del av det. I samband med vårfesten 

(s. 124, 130) framgår det att matsalen har anställd personal, men dessa kvinnor skildras inte alls. 

Fokus ligger på medelklasskvinnorna och det är de som utgör kollektivet, det sociala Huset. I 

kollektivet ingår både kvinnor som skildras i romanen och sådana som befinner sig i samma 

situation men inte skildras. Kvinnorna uppfattar det sociala Huset både som stöttande och 

avståndstagande, och i karaktärernas beskrivningar av Huset blir det tydligt att det också finns de 

som vill hålla distans till det sociala Huset. Anna är en karaktär som söker distans, och hon märker 

med beundran att Eva liknar henne, att Eva "pratar och skrattar" men ändå har integritet. "[H]on 

håller ett avstånd, hon sladdrar inte, hon flyter inte ut i Huset – hon är sej själv". (s. 242)

Tematiseringen av kvinnorna som det sociala Huset är intressant i relation till Littbergers 

tolkning av gemenskaps- och ensamhetstemat i romanen. "Sylvias dröm om gemenskap inom 

kvinnohusets väggar blir endast ofullständigt realiserad i romanen. I stället dominerar intrycket av 

människans obotliga ensamhet."135 Littberger menar att skillnaden blir tydlig vid en jämförelse med 

30-talsskildringar av manliga kollektiv, där kollektivet har en starkare ställning i skildringen. I 

Kvinnohuset är kvinnokollektivet varken konfliktlöst eller utopiskt genomfört men finns med 

genomgående genom tematiseringen av Huset som kvinnorna. Sylvia är dock den enda av 

karaktärerna som frivilligt räknar in sig själv i Husets kvinnokollektiv. För övriga kvinnor framstår 

Huset som något som på gott och ont lämnar dem själva utanför – en bild för social kontroll och vad 

(de andra) kvinnorna har gemensamt.

Redan på inflyttningsdagen visar Eva att hon är medveten om det sociala Huset, med vad det 

innebär av gemensamma normer och social kontroll. När Eva ser att Tryggve fått lägenheten både 

renoverad och möblerad åt henne så är det de andra kvinnorna hon tänker på. "Möblerna som 

kånkats uppför trapporna: den stora sängen, byrån, den alltför flotta spegeln – å, Huset har haft 

kungligt roligt." (s. 45) Strax senare vill hon fly den egna lägenheten. "Hon tar tag i handtaget men 

ångrar sej. Där utanför är Huset. Ligger hopkurat utanför dörren och väntar med spetsade öron och 

vädrande näsborrar som ett djur." (s. 50) Huset är ett uppmärksamt djur, som försöker få vittring på 

henne, men Eva kan vara i rummet utan att vara i Huset om de andra inte ser eller hör henne.

Så Huset uppfattas som socialt kontrollerande, men Huset kan också bestämma sig för att 

135 Littberger, s. 168.
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vända på normerna. När det är dags för vårfesten slår sig Huset loss: "I kväll är det skratt och 

muntra toner. Det tokiga Huset! I kväll dansar det gammalvals och hambo, så att takkronorna 

gungar. Det har svept in sej i långfransade schalar och trippar på höga klackar, det har stuckit 

blommor i håret och fladdrande sidenband, det doftar av parfym och allmän tokighet". (s. 124) De 

enskilda kvinnornas förberedelser kallas här för Husets, och byggnaden kommer genom det sociala 

Husets handlingar i gungning som den gör på natten.

Trots att kvinnorna inte ser sig själva som delar av Huset – kollektivet så medger de att de påverkas 

av Huset. Det har att göra med att Huset är förenat med vissa gemensamma erfarenheter av kärlek 

och besvikelse. Sylvia ser i detta också en stark gemenskap medan Vera och Isa beskriver hur Huset 

gör dem mer lystna. Isa tänker att "sen jag kom hit till Huset har den [lystnaden] förändrat sej. 

Allting har förändrat sej. Jag är hård nu, jag väjer inte för någonting varken i ord eller handlingar". 

(s. 20 f) Eva beskriver det gemensamma i stället positivt när hon återkommer från sin sommarturné:

     Huset ser större ut än hon minns det. Svalt och vänligt i halvskymningen med 
öppna fönster och människoljud – skratt och prat – små ljudstumpar som ramlar ut 
som brokiga serpentinremsor i den mörknande luften. Hon blir stående längre än 
hon behöver för backens skull.
     Efter de många dammiga vägarna [...] står Huset där som en plötslig vänlighet, en 
bred famn. Ett hem nästan. Hon kan le nu åt flickan som steg in där för fyra månader 
sen, så rädd och så karsk. Inte så rädd nu längre. Inte så karsk heller. Mera i Husets 
färg, den osynliga. Mera tillhörig... (s. 176 f)

Livet har påverkat Eva så att hon blivit mer resignerad och Huset är en plats där hennes nya 

erfarenheter kan möta en gemenskap. 

Sylvia beskriver Huset som hon ser det – som en metafor för en livsposition som är den 

ensamma, erfarna kvinnans. Huset som rumslig struktur synliggör enligt Sylvia det strukturella i 

kvinnornas upplevelser. Det är tydligt att Sylvias livs- och kärlekssyn färgar hennes beskrivningar 

av Huset – och det är också detta som är Sylvias funktion i romanen. Hon fungerar som kontrast till 

de andra kvinnorna med sin idealism och det envetna pläderandet för en kvinnosolidaritet som för 

de andra tycks både orealistisk och otidsenlig. Sylvia gör ingen skillnad på det sociala Huset och 

byggnaden.

Huset är verklighet, en verklighet som lär de flesta att stå på benen, om de alls har 
några ben att stå på, vilket inte är allom givet. Litet smakar det väl tvångsanstalt. Åja 
– men en tvångsanstalt som mycket få kommer undan nu för tiden. De flesta bor här 
inte så alldeles frivilligt. Hon har nog sett dem komma. Ledda i kragen av ungefär 
samma världsordningsordningsman med revärer härs och revärer tvärs. Lyckan 
kommer, lyckan går – (s. 68)

I citatet betonas ett inslag av ofrihet – de leds alla dit av "samma världsordningsordningsman". 

Kvinnorna har inte valt sina erfarenheter, de har drabbat dem. "För all del: det finns många som bor 
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i Huset som man bor i ett vanligt hus. Försöker åtminstone. Men i längden går det inte. Det är det 

bästa med Huset". (s. 69) Förr eller senare sjunker erfarenheterna in och påverkar kvinnorna. 

Sylvia menar att "allt som kan vara sekunda utan att synas vid första ögonkastet är det" i 

Huset. (s. 69) Denna utsaga utgör en kontrast till projektets omvittnat höga ambitioner, liksom andra 

utsagor. Detta – Husets falska sken – bekräftar hennes kärlekssyn och låter henne visa för de andra 

kvinnorna att hennes eget förhållningssätt är riktigt.

Nu kan hon säga till dem de gånger hon har dem mellan sina väggar: – Titta ett tag 
på badkaret du, det hets att det är inbyggt, du har betalt för att det är inbygggt, du har 
kanske flyttat in för att det är inbyggt, men titta på det, titta ordentligt så ser du, att 
det bara sitter en tunn plåtskiva på framsidan och ser förnäm ut tills den börjar 
skramla och flaga i målningen. Det är inte en bit bättre med kärleken. Se det i 
ögonen och handla därefter. (s. 70 f)

I Sylvias önskningar står Huset också för en stark kvinnosolidaritet. Hon beskriver hur Huset kan 

välkomna nyinflyttade som fortfarande kämpar med att acceptera sina erfarenheter. De föds in i 

gemenskapen samtidigt som de föder sig själva som erfarna, svikna. Detta utgör en ganska gräll 

kontrast mot att barn inte får födas och inte får finnas i Huset.

Finns inget Hus i hela Stan så rikt på deltagande, suckar, förståelse, medkänsla, så 
kunnigt i alla sorters värkar, alla sorters lägen, alla sorters hemliga fosterljud. Finns 
ingen bättre förlossningsanstalt. Blodig, visst – det nya föds inte utan smärta – men 
sen, när det mörka blodet runnit bort mellan benen, när den svåra efterbörden 
pressats ut, så finns det en gemenskap, ett slags systraskap, ett hemligt – 
     [...] När tiden är mogen jämkas nykomlingen in i gemenskapen. En yttre kontur 
har den i alla fall: det kan börja i matsalen, sen går det via smålån av alla de slag, 
tvättstugedagar – "jag tar med åt dej den här gången, så tar du mitt nästa" – 
piskbalkongstider, hempermanentningsraseri, mönsterklippning och provhjälp in i 
den andra, den som inte har kontur, den som många förnekar men som finns ändå. 
(s. 68 f)

Här nämns genom Sylvias tankar rum i Huset som aldrig skildras som spelplats i romanen. Sylvia 

tar fasta på kollektivhusets potential på sätt som varken de andra kvinnorna eller roman-

konstruktionen i övrigt gör. Det är intressant att Sylvias systerskapsprojekt och hennes visioner så 

fort distanseras, att också hon själv måste medge att det till viss del är en önskedröm:

     Hon hejdar sej. Att predika för fruntimmer – hon kunde lika gärna försöka med 
månen- [...] Knappt har de sansat sej och plåstrat om de värsta såren, knappt har de 
börjat stava på Husets ABC, så sitter de som klistrade vid fönstren och stirrar ut på 
duvorna, som yr omkring Huset med olivblad i näbbarna. Och ingalunda är de så 
klokt betänksamma som gamle Noa – han som lät duvorna flyga ut både en och två 
gånger – de flesta störtar upp och ut vid första bästa löfte utifrån om nytt namn eller 
frutitel, dubbelt städjobb, fyrdubbelt matjobb och sambeskattning. Frid vare med 
dem! 
     [...] Fullt så tokiga som när de flyttar in är de väl inte – frivilligt eller ej bär de 
med sej en viss sorts kunskap från Huset och det finns väl de som längtar tillbaka 
också, fast man aldrig får höra talas om det, tillbaka till det ogenerade pladdret, den 
tvångslösa gemenskapen, det upphäktade snörlivet – (s.71 f)
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Med Noa och duvorna förs återigen en biblisk bild in och Huset får fungera som en isolerad ark, en 

tillflykt undan den stormande världen. Men de andra kvinnorna är enligt Sylvia oförsiktigt och 

oklokt ivriga att lämna denna tillflykt för en ny man. Kärleken och mannen abstraheras här till löftet 

om äktenskap – vilket i sin tur kvantifieras till ökade hushållsbördor och sambeskattning. Med detta 

avslutas hennes utläggning som genom att använda Huset som bild väver samman Huset och 

motivet om kvinnosolidaritet med kärlekssorg och klarsyn. Hon försöker visa att vissa delade 

erfarenheter har fört kvinnorna till Huset, men att också Huset och dess samvaro innebär nya 

gemensamma erfarenheter, som de själva kan verka för att forma på ett positivt sätt.

Huset strukturerar romanen, Eva flyttar in och händelserna sätts igång. Husets starka roll i romanen 

har att göra med att det fungerar som organiserande princip – det är dess invånare som skildras. 

Narrativet placeras också ofta inom Husets väggar. Huset beskrivs som ett väsen, med en rationell 

och ordnad dagfasad och en svulstig och föränderlig nattfasad, i en bild som anspelar på det 

undermedvetna och drömmar. Kvinnorna relaterar på olika sätt till det sociala Huset som gör det 

tydligt att det är ett kvinnokollektiv som åsyftas. Eva kan vara i sin bostad utan att vara i Huset, 

Sylvia kan på Huset projicera sina drömmar om en systerlig gemenskap.

3.4 Rummen
Den vardagliga interaktionen mellan kvinnorna i trapphuset eller i lägenheterna nämns då och då, 

men sällan, och aldrig direkt skildrat, i matsal eller tvättstuga. Detta trots att denna interaktion finns 

inbyggd i Husets potential. Trots att huset framställs som ett kollektivhus, och att romanen kretsar 

kring personer som bor i det och som interagerar med varandra, är de enskilda rummen och 

lägenheterna de rumsliga strukturer som används flitigast i texten. Trapphuset framstår som ett 

undantag eller ett mellanting mellan de etablerat gemensamma rummen och de privata rummen. Det 

är här slumpartade möten sker. Nedan ska jag studera trapphuset, men också en rad olika 

karaktärers rum – och vad som utmärker skildringen av dem. 

I detta avsnitt blir Goffmans terminologi aktuell. Fasaden är "den del av individens 

framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen 

för de personer som observerar framträdandet".136 Kvinnorna kämpar för att upprätthålla en viss bild 

av sig själva och av rådande situation. Goffman:

Oavsett vilket speciellt mål individen har i tankarna och oavsett hans motiv för att 
ställa sig det målet ligger det i hans intresse att kontrollera de andras beteende, 
framför allt deras reaktionsbetingade behandling av honom. Den kontrollen uppnås 

136 Goffman, s. 28.
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till stor del genom påverkan av den definition av situationen som de andra kommer 
att formulera, och han kan inverka på den definitionen genom att uttrycka sig på ett 
sådant sätt att han får dem att självmant handla i överensstämmelse med hans 
plan.137

Det kan alltså löna sig att spela, för att se till att den gemensamma definitionen av situationen är den 

egna. En del av personers fasad är inramningen, vilket aktualiseras genom de olika kvinnornas 

relation till rummen: 

[I]nramningen (the setting) [...] inbegriper möbler, dekor, ytplanering och andra 
bakgrundsinslag som tillhandahåller sceneriet och rekvisitan för den ström av 
mänsklig aktivitet som utspelas framför, inom eller på scenen. En inramning är 
platsbunden, så att de som vill använda sig av en speciell inramning som en del av 
sitt framträdande inte kan börja spela sin roll förrän de har tagit sig till den för 
ändamålet lämpliga platsen och de måste avsluta sitt framträdande när de lämnar 
den.138  

Goffman menar att det bara är under "exceptionella omständigheter som inramningen följer med de 

agerande".139 Hos kungligheter gör den sociala maktpositionen att inramningen följer dem (korteger 

etc.), hos kringresande försäljare är det frånvaron av maktposition som gör att de tvingas ta 

inramningen med sig, menar Goffman. Det normala är att inramningen har en fast plats. 

Inramningen är en del av ett paket – Goffman menar att vi dessutom förväntar oss att det ska finnas 

"ett visst sammanhang mellan inramning, uppträdande och manér" som tillsammans skapar en 

idealtyp.140

Det handlar mycket om roller och fasader i Kvinnohuset och teaterns rum aktualiseras på 

olika sätt trots att romantexten aldrig följer någon av karaktärerna till teatern. Teaterbilder finns 

närvarande och ges ofta dubbla meningar – roller, entréer och kulisser. De karaktärer som arbetar på 

teatern talar om teatern mer bokstavligt. Efter sommaren, då Eva och Tryggve varit ifrån varandra, 

beskriver hon den process av ofrivillig frigörelse som pågått: 

Jag kunde inte sitta vid ett cafébord då utan att minnas, jag kunde inte gå två steg 
ensam på gatan, kunde inte höra kärleksreplikerna i pjäsen vi spelade. Men jag lärde 
mej. Två månader är en lång tid och så småningom lärde jag mej att stå alldeles stilla 
i kulisserna och lyssna till orden utifrån, se alltsammans utifrån. (s. 192)

Kulisserna är här både teaterscenerna och livets kulisser. Vid ett annat tillfälle när Eva har en 

obehaglig men realistisk dröm om att befinna sig i Annas lägenhet återkommer frågor som dessa: 

"Varför ryter inte högtalaren? Varför slocknar inte ljuset? Varför bryter ingen scenen?" (s. 232) Eva 

avundas då också Annas perfekta diktion. Hon relaterar till livet som teater och önskar att någon 

utanför henne själv ska ta ansvar för att lösa situationen. I kontrast till detta ses Tryggve, regissören, 

137 Goffman, s. 13.
138 Ibid., s. 29.
139 Ibid.
140 Ibid., s. 31.
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som konstaterar att det "funnits kvällar då han visslat för sej själv, medan han gått [...] från den enas 

dörr till den andras, kvällar då det farsartade i föreställningen roat honom". (s. 303)

3.4.1 Trapphuset 

Trapphuset är det gemensamma rum i Huset som skildras mest och det är därför den mest skildrade 

platsen för slumpmässiga möten och grannkommunikation. Det är Husets gata – ett rum för fasader 

och masker. På trappsteg och avsatser spelas ett spel om att definiera vad som sker och hur det bör 

bedömas. 

Avsnittet om morgonen då Eva flyttar in är intressant, bland annat ur detta perspektiv. Jag 

kommer därför att studera och återge det ganska utförligt här. Fokaliseringen går genom Vera, som 

på väg nedför trapporna både får göra en rumslig beskrivning – placera Annas lägenhet på en viss 

plats i huset – och visa att hon inte accepterat Annas förklaring om det ömsesidiga i beslutet att 

hjälpa Eva till rätta. Inte ens den förmodat naiva lärarinnan tror alltså på den officiella, skönmålade 

berättelsen:

De bruna teakträdörrarna står allvarliga och slutna i sina raka träramar med 
stålhandtaget blänkande ovanför nyckelhålets runda platta. Hon går förbi dem tyst 
och tankfullt. Framför en av dem, den tredje till höger från hissen räknat, två trappor 
upp, stannar hon ett ögonblick. Livets grymhet gör ett snabbt utfall mot hennes 
hjärta. (s. 30)

Hon möter Ameli som står där i hallen i morgonrock och med hundkopplet i handen.

     Hjälplöst sträcker Ameli fram kopplet mot henne. Skrattet darrar och hickar i 
henne.
     – Meli ligger i sin korg och sover. Är det inte idiotiskt? Hon var för sömnig. Jag 
försökte väcka henne, men hon bara ruskade på sej. Jag lyfte upp henne och ställde 
henne på golvet, men hon lommade tillbaka till korgen. Andra mornar minsann, men 
just idag! Jag måste ju ha ett anständigt ärende för att stå här och så tog jag kopplet 
med mej. Ja, för du vet väl, att det är i dag?
     – Inte kommer hon så här tidigt! säger Vera hastigt men ångrar sig i samma 
ögonblick: hon har gått alltför långt i vänlighet. 'Om någon tvingar dig att till hans 
tjänst gå med en mil, så gå då två med honom', surrar det i henne. Hon skakar häftigt 
på huvudet.
     Men Ameli är förtjust. [...]
      – Jag tror hon kommer, innan Huset vaknat!
Vera rodnar. Alldeles samma tanke har snuddat vid henne själv under vandringen 
nedför trapporna nyss. Lyckligtvis märker inte Ameli hennes förlägenhet." (s. 31 f)

Ameli står alltså i hallen med hundkopplet som ursäkt, trots att hunden vägrat gå ut och delta i 

skådespelet. Att uppehålla sig i trapphuset behöver motiveras av någon typ av legitim aktivitet. 

Inför Vera behöver Ameli dock inte maskera den nyfikenhet som verkligen förklarar hennes 

närvaro, hon kan i stället raljera över sitt försök att maskera den. Det är "den lilla nya" som inte ska 

veta att hon väntat. Vera ansluter till Amelis väntan men hon vill dölja att hon alls är intresserad av 
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händelsen. (s. 32 ff) Strax senare ankommer Eva:

     -Vänta! Ameli hugger tag i hennes arm. En svartglänsande droskbil glider upp 
mot trottoarkanten utanför Huset. Precis i jämbredd med fönstret. – Vad var det jag 
sa! triumferar Ameli. Hon ser plötsligt ur som om hon skulle vilja dansa, 
papiljottknölarna hotar att spricka ut ur schaletten, hela kroppen darrar av iver. [...]
    Vera vill plötsligt gå. Hon känner, hur lystenheten glider fram mot dem, där de 
står under Valvets äppelprunkande paradisträd. Hon vill lyfta sin fot och trampa på 
ormhuvudet, som reser sej vid hennes fötter med spelande tunga. Men Amelis triumf 
är för kompakt. Den lämnar inte rum för motstånd. Sammanföst med Ameli står hon 
där och stirrar. 
     En smal fot, ett slankt ben, en smal, slank kropp. Rufsigt brunt hår, grå dräkt, 
brokig scarf i handen och en stor hattask. Ett ögonblick står hon rakt framför fönstret 
och kikar upp mot Huset. Omedveten, ogenerad. Vänder sig mot chauffören, som 
också hoppat ur, säger något till honom, skrattar. (s. 35)

Lystenheten spelar här med målningen av ett paradisträd och frammanar bilden av ett ormhuvud – 

som lockar Vera dit hon inte önskar. Den lockar henne att bli som Ameli. Så skjuts de två 

kvinnorna, vilkas olika ingångar till situationen just skildrats, samman till en och samma blick. Eva 

introduceras en kroppsdel i taget utifrån kvinnornas synintryck allt eftersom hon blir synlig utanför 

fönstret vid porten. Eva är då ännu omedveten om att hon är betraktad inifrån Huset och fortsätter 

sitt samspel med chauffören. Porten är en skarp avgränsning mellan rummen för Eva medan 

blickarna genom fönstret luckrar upp gränsen för Vera och Ameli.

     I nästa ögonblick skjuter hon upp porten. Kikar in som i en teaterkuliss. Hennes 
ansikte är ack så ungt och o så mjukt. Ofrivilligt hakar hennes blick fast i Ameli och 
Vera. Vera rör på sej och vill gå men kan inte besluta sej. Den glada blå blicken har 
också glidit iväg åt annat håll. Den är muntert spanande som på upptäcksfärd. Vera 
känner, hur hon skjutits ut i marginalen. Hon och Ameli. Ett halvhopflutet, 
outhugget, bligande kvinnoblock." (s. 35 f)

Eva kommer alltså in i byggnaden. Fokaliseringen förs fortfarande framför allt genom Vera, men 

skiftar fram och tillbaka genom de blickar som utväxlas. Vi påminns med ens om Evas kopplingar 

till teatern, då hon tittar in i huset som i en kuliss. Vera ser hur Eva uppvisar ungdom och mjukhet i 

sitt yttre, hur hennes blick är munter. Detta yttre sken – Evas otvungenhet – godtar Vera till skillnad 

från Annas utsaga. Det är sociala konventioner som styr denna tolkning – Eva kan vara ung, naiv 

och obekymrad. Avsnittet fortsätter med Veras tankar på att hon ofta upplever att hon "skjuts ut i 

marginalen", reduceras till "liten, grå och orörlig". (s. 36) Den nya, unga kvinnans närvaro och blick 

påminner henne om, när "hon säger adjö till sjunde klassens flickor, de som ska ut i livet" (s. 36). 

Samma sak sker i romanen – Vera kommer efter hand att skjutas ut i romanens marginaler (bildligt 

talat). De andra kvinnornas definitioner av Vera och hennes roll i situationen kan trumfa dem hon 

själv försöker sätta upp.

Sedan skiftar fokaliseringen och vi får ett annat perspektiv på Evas obekymrade munterhet: 

Eva ser sig omkring, och tar på sig en mask och en roll. Samtidigt blir Tryggve och hans kännedom 

42



om Huset indirekt närvarande, genom vad han berättat för Eva:

Längst fram till vänster skulle hissen vara, har Tryggve sagt. Hon ser det, flickan, 
trots att hjärtat slår våldsamt nu.
     Det står några formglada stolar, ett lågt bord och en grupp spretande krukväxter 
framför fönstret. Två kvinnor i det lustiga valvet upp mot trappan. Två kvinnor med 
sträckta halsar och ögon som vill äta. Hon känner det genast. De står där och väntar 
på henne under paradisträdet, som breder ut sina prunkande grenar över deras 
huvuden. 
     'Kom ihåg att den målningen är det enda paradisiska i hela Huset', har Tryggve 
sagt. Hon minns det nu.
     – Sannerligen jag vet, om jag törs släppa er längre, säger hon muntert bakåt till 
chauffören. Munterheten är en mask nu som hon häktar på. Den skaver mot glädjen 
nyss och hennes fot, som så ivrigt tagit första steget in på det grönrutiga golvet vill 
plötsligt inte längre. Men hon har inget val. 
     Hon har ju också redan börjat vänja sej vid ögon. Ögon sträckta på långa halsar 
[...] Numera tänker hon ju alltid på att hon skall ses. Hon anstränger sig i den 
riktningen även när hon är ensam. Men detta stirrande är annorlunda.
     – Allons enfants de la patrie, gnolar hon muntert och håller upp dörren för 
chauffören. Hon är glad, att han är ung, att det finns en fläkt av kön mellan dem, att 
han bär hennes väskor med glädje. (s. 36 f)

Inga hundkoppel i världen kan skyla över kvinnornas kroppsspråk när de iakttar Eva. De förråder 

sig själva. Eva som skådespelerska tycks vara ytterst medveten om spelandets betydelse såväl 

professionellt som privat. Hon reflekterar över vilket slags föreställning hon kan vara framgångsrik 

med och väljer att spela på glädjen, överdriva den.

Målningen av paradisäppelträdet gör denna del av trapphuset extra laddad. För Vera laddar 

trädet platsen som en plats för frestelse, det är platsen där "ormen" – lystenheten griper henne. För 

Tryggves del, och därmed också för Evas, innebär paradisträdet en chans till ett ironiskt 

avståndstagande. Tyggves "Kom ihåg" fungerar som en förhållningsorder. Om trädet är det enda 

paradisiska i Huset innebär det en nedvärdering av allt annat – en tanke som bidrar till att göra hotet 

från de stirrande kvinnorna verkningslöst. 

     Profilvända marscherar de förbi Valvet, men borta vid hissen kan hon inte låta bli 
att kasta en blick tillbaka. De båda kvinnorna står kvar precis som förut. Det är 
något komiskt över deras fastlåsthet. Under det muntert frestande överdådet av röda 
äpplen liknar de plötsligt två ruggande änglar. Borta är deras makt och myndighet, 
de bart huggande svärden med eldslågor kring fästet – vad skulle de med dem till: 
hon ska ju in och inte ut!
     Hennes humör springer upp som kvicksilverpelaren på en i varmt vatten doppad 
termometer. Glitterögd vänder hon sej mot chauffören: – Nu törs jag absolut inte 
släppa er längre, det här är helig mark förstår ni.  
[...] Men när hissen i nästa ögonblick lyfter henne uppåt, sjunker glädjen undan i 
henne. Rinner rakt igenom och slår emot hisstrummans ekande botten. Hon ser, hur 
hon spelat för sig själv denna morgon. [...] Ser vilken väldig sats hon varit tvungen 
att ta för att våga detta språng. (s. 37 f) 

Huset framstår som hjälplöst och sterilt. Eva motar ytterligare bort hotet från kvinnorna genom att 

agera lättsam och bejaka den "fläkt av kön" som finns mellan henne och chauffören. Eva har i 

stunden övervunnit blickarna från Vera och Ameli och tycks ha vunnit kampen om att definiera 
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situationen. Trots att hon kommer tidigt på morgonen, vilket signalerar att hon vill passera 

obemärkt, agerar hon inte som om hon skäms eller är rädd. Detta uppnås delvis genom skådespeleri 

– ett medvetet upprätthållande av fasad. Denna fasad faller då Eva inte längre ser den publik hon 

har att spela inför. Ameli och Vera må ha accepterat hennes roll, men själv gör hon det inte.

Ett annat slumpartat möte inträffar på senvåren, när Anna möter först Tryggve och sedan Eva i 

trapphuset. Tryggve kommer till Eva för att träffas över lunch och Eva har varit ute i regnet och 

handlat mat åt honom. Det tycks vara först då, när de av en slump möts alldeles i anslutning till 

hemmet, som vidden av arrangemanget går upp för dem. Eva vet inte om Tryggve träffat Anna eller 

ej och törs inte fråga.

Träffades de eller träffades de inte? Var det för att de träffats som Anna var så blek? 
Hon stod där innanför dörren med huvudet nerböjt – det var därför hon inte genast 
kände igen henne. Det lilla leendet som skilt läpparna åt hade lossat små tunna 
skinnflagor, kanske rivit hål – 
     Hon ser och ser på Tryggve, medan de äter och när han skjuter undan tallriken 
och torkar sej om munnen vet hon, att de träffats. (s. 147)

Alla tre har påverkats av situationen, och är medvetna om varandras reaktioner även om de inte 

talar om dem. Nästan hundra sidor senare återkommer vi till samma scen, men nu med Anna som 

fokalisator.

[U]tan att vilja det minns hon den gången i våras, när de kom störtande emot henne 
ur ett åskregn som detta: Tryggve först med rockkragen uppfälld och flickan några 
minuter senare. Båda lika fulla av leende brådska, båda lika förskräckta, när de fick 
syn på henne: Tryggve tvär och otålig i sin brottsjö av trots och plötsligt känd skam, 
flickan med en klar rodnad över sina mjuka kinder. Fast överrumplad hade hon ändå 
den gången förmått ge dem vad de behövde, vad de krävde av henne: en nick och ett 
leende, några lugna ord, en vänlig skjuts med fasta händer bort från det hon 
representerade. (s. 241)

Anna ser det som sin plikt att spela sin roll, att agera i enlighet med Tryggves önskemål och låta 

honom ha sina älskarinnor. Men det tycks vara nödvändigt för dem alla tre att hålla distansen – det 

är ju inte någon lycklig flersamhet i sikte – Tryggves och Evas relation ska hållas inom stängda 

dörrar. När de visar sin entusiasm inför mötet redan i trapphuset, så att Anna kan se den, har de 

brutit mot de outtalade reglerna. Det är därför Anna i situationen tycker att hon måste visa ännu mer 

distans, skjuta dem ifrån sig. Men resultatet av mötet blir att det är "[s]om om allt i henne låst sej i 

plötslig insikt" (s. 243) –  och den tillkämpade distansen tar Anna så hårt att hon därefter blir sjuk 

av bitterhet och ligger till sängs i två dagar. De två kvinnorna blir efter det allt mer medvetna om 

varandra. Eva känner sig iakttagen.

Det försiggår något bakom hennes rygg, men hon blir inte klok på vad det är, märker 
bara att de stöter ihop mycket oftare än förr, den vita drottningen och hon. Oftare på 
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dessa korta veckor än på hela tiden förut. Som om den andra kände alla hennes tider, 
vilka dagar hon kommer sent till middag och vilka hon kommer tidigt. (s. 224)

De har samma definition av situationen, samma uppfattning om hur de bör bete sej. Och för båda är 

det en kamp att upprätthålla och utföra det föreskrivna:

De kan se det på varandra, när de händelsevis möts på väg till eller från matsalen. 
Som om stålskenor knäppte till kring armar och ben. Rörelserna blir knyckiga och 
stela, bröstkorgen häver sej tungt, allting flyter omkring dem. Ansikten flackar förbi 
i strålkastarljuset, ögon söker dem, men de känner båda spelets regler. En 
fruktansvärd lojalitet mellan dem: de ler vänligt mot varandra, skakar hand med 
varandra om så måste vara, om stunden och tiden för handskakning är inne. Ingen av 
dem väjer undan med blicken. (s. 222 f)

Trapphuset är ett rum för Tryggve på så sätt att det är platsen mellan de två lägenheterna han 

besöker, men som plats för social kontroll och hänsyn är det absolut inte en plats som passar 

honom. Han hör inte, och vill inte höra hemma i Huset. Han vill stå fri. Eva säger "du bor tre 

trappor upp. Anna bor två och jag fyra och du bor mitt emellan" (s. 194). Sedan Anna och Eva 

börjat vakta på varandra beskrivs hans roll snarare som en budbärare än en barriär mellan deras 

respektive rum. Hans beteende vittnar om varifrån han kommer, i "vissa rörelser" och "halva 

tonfall" (s. 224), trapphuset hinner inte neutralisera det. När Eva sedan bestämt sig för att bryta med 

Tryggve använder han trapphuset och närheten mellan Eva och Anna som ett argument emot det – 

"Hur ska jag kunna komma hit till Huset utan att gå upp och ringa på din dörr? [...] – Då får jag 

flytta, säger hon snabbt. Det är kanske också det bästa." (s. 273)

Han står på trappavsatsen mellan tredje och fjärde våningarna. Det gröna golvet 
ligger i mörka och ljusa rutor, det vita järnräcket löper i siratliga slingor uppåt och 
neråt. Det står en blommande begonia i trappfönstret ovanför honom och en vackert 
växt kaktus i det nedre. Trappa ovanför honom och trappa nedanför – en plats för 
beslut. (s. 287) 

Eva är begonian och Anna kaktusen. Littberger noterar att "Tryggves gränsposition markeras av att 

han befinner sig på avsatsen mellan sina båda kvinnor och har att välja mellan att gå upp till 

älskarinnan eller ned till hustrun" . Och att "[s]ymboliken är i sin övertydlighet full av ironi".141 Han 

uppfattar sig som fången i situationen.

Också på den narrativa textens nivå förekommer trappor. Isa beskriver spådomarna hon utför som 

en trappa med nötta steg, där var och ändå uppfattar den som sin egna. "När jag prövande räcker 

fram mina frågor, dessa frågor som passar alla och som ändå alla upplever som sina, dessa nötta 

trappsteg, urholkade av tusentals steg". (s. 16) "Obekymrade stiger de uppåt tills de kommer till den 

avsats som är deras, det trappsteg som är ännu mera deras, den grop de upplever som sin speciella." 
141 Littberger, s. 220.
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(s. 18) När Eva kommer för en spådom uppvisar hon för Isa samma säkerhet som då hon först stiger 

in i Huset. "Och jag såg, hur hon trevade sin trappa, inte ängsligt som de flesta utan segervisst." (s. 

132.) Trapporna är en bild för det gemensamma även här, men nu på ett mer existentiellt plan.

3.4.2 Eva

Kring Evas och Tryggves relation finns i romanen en ägarmetaforik. Den blir tydlig när Eva flyttar 

in i sin bostad och den redan är iordningställd av Tryggve. På flera plan är det så som Littberger 

formulerar det: "Tryggve Krook är regissören som iscensätter sin älskarinnas närvaro i huset".142 Att 

romanens alfahane intresserar sig för heminredning ska jag försöka resonera kring senare (i avsnitt 

3.6.1). När Eva flyttar in har hon alltså varken besökt Huset eller rummet tidigare. Hon kommer dit 

med sina saker i väskor och med Tryggves instruktioner och uttalanden i huvudet. Hennes första 

möte med Huset och sin nya bostad formas och färgas alltså av Tryggve – trots sin fysiska frånvaro 

leder han hennes väg in i Huset. Det symboliska i detta är tydligt också för Eva.

     Det är sex dörrar i farstun. Fem okända storheter och så hennes egen, som ligger 
närmast hissen. Det har Tryggve också sagt. Allt, allt har han sagt, allt har han 
ordnat, allt har han bestämt –  hon har bara behövt skriva sitt namn på ett papper. 
Hon tuggar nervöst på läpparna. – Låt bli, skriker de åt henne i elevskolan. Men 
detta är verklighet och hon är rädd.
     Med nyckeln i handen böjer hon sej fram mot dörren. Hennes namn står där 
redan med raka, tydliga bokstäver på brevlådans lock: Eva Brun. Hon gör en ful 
gubbe åt det. Valets så kallade stund... Har hon inte hållit i en penna kanske och 
skrivit sitt namn? Nå då så – vad sjåpar hon sej för?
Trotsigt sticker hon nyckeln i låset och vrider om. Dörren glider upp så lätt som om 
hon bott där länge. Hon skjuter kappsäckarna före sej över tröskeln och drar dörren i 
lås bakom sej. (s. 39)

Eva frestas att skjuta över hela ansvaret för situationen, men också relationen, på Tryggve. Med 

medveten viljeansträngning intalar hon sig själv att beslutet att flytta var medvetet och självständigt. 

Hon resonerar sig till att se sin egen roll i beslutet – hon har skrivit sitt namn, ingått ett avtal. I 

själva verket känner hon sig fångad. Att allt är så väl förberett fyller henne inte med kärlek eller 

någon känsla av att vara omhuldad. I stället blir hon skrämd och grimaserar åt sitt eget namn på 

brevinkastet. Nu är Huset som publik bortglömt, och hon agerar i stället för att ena sina egna 

motstridiga tankar och känslor. Littberger lägger särskild vikt vid att namnskylten på dörren redan 

är satt på plats: "Trots att hon med Virginia Woolfs ord får 'ett eget rum', ja, rentav en egen våning 

tillåts hon inte ens fästa sitt namn på dörren, ty det är redan ombesörjt av mannen."143 

Då Eva först kommer in skildras bara hennes känslor och ingen beskrivning av lägenheten 

görs. Den nya bostaden blir en konkretisering av hur Tryggve önskar deras relation: 

142 Littberger, s. 186.
143 Ibid., s. 187.
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"HÅLLDAM.144 Hon vet inte varifrån hon fått ordet, men hon biter i det där hon sitter i det 

främmande rummet, som alldeles tydligt och ändå som i en dröm bär hennes namn i raka bokstäver 

på brevspringans lock." (s. 40) Rummet – liksom rollen – är henne fortfarande främmande, men det 

är tydligt att detta är, eller borde vara hennes plats. Hon är placerad i sin nya lägenhet, där Tryggve 

vet var han har henne. "Dam att hålla i. Dam att underhålla. Dam att ha på håll. Inte för nära. Inte 

för långt bort. Inte i evigheters evighet. [...] På en armlängds avstånd skall damen hållas." (s. 40) 

Tryggve har nu Eva inom behändigt avstånd, och genom att han ordnat bostaden känner hon sig 

bunden till honom på ett sätt hon inte förutsett. Hon minns att han förberett henne genom att säga: 

"Hyran får du betala själv, det passar dej och den blir inte mycket större än den du har." (s. 47)

Hon har aldrig velat det, fast det varit besvärligt nog med hyresrummet och den 
misstänksamma värdinnan, som blivit grätten i ansiktet och snörpig kring munnen så 
snart det hörts en herr-röst i telefonen. Det är han som har föreslagit det, han som 
drivit det, han som bortförklarat alla svårigheter, han som ordnat allt. 'Mer än han 
bort', tänker hon hårt. [...] 
     Han vill binda henne, men själv låter han sej inte bindas. (s. 43)

När Eva kommer till den iordningställda lägenheten väcker den en stark reaktion hos henne – 

hennes känslor säger åt henne att fly, att bryta relationen till Tryggve. Hon försöker dock ta sitt 

förnuft till fånga och uppskatta vad hon fått. Lägenheten är möblerad, vilket hon inte förväntat sig. 

"Det är klart, att han trott, att hon begripit. Men hon har inte. Inte förrän nu." (s. 47) Ett par sidor 

senare då Evas känslor lugnar sig, och hennes "första våldsamma opposition slaknar" återges 

aspekter av ankomsten som tidigare lämnats utanför texten.

Trött reser hon sej och börjar gå runt i rummet. När hon först kom in, såg hon bara, 
att det var möblerat. Matta på golvet, gardiner för fönstret, stolar och bord, en väldig 
blombukett på bordet, säng borta i alkoven. Bara såg det som i en dröm medan 
hjärtat slog i rasande fart och rodnaden brände i kinderna.
      'Möblerna då' , hade hon tänkt helt vanmäktigt. Möblerna som hon skickat efter 
hemifrån och som nu stod på Centralen. Den gamla sekretären och pojkarnas 
dyscha, som hon tiggt sig till... 
     Darrig i knävecken hade h[o]n145 klivit rätt över kappsäckarna bort mot den nya 
fina stolen. Golvet hade gått i vågor under henne. Hon kan känna det ännu. Hur hon 
klev i luften utan att veta om det skulle finnas mark under foten. (s. 44)

Tryggves planer gör hennes egna ogiltiga – hon har egna möbler som står på centralstationen och 

väntar, men Tryggves gester går inte att värja sig emot. Dessutom tycks det gamla förflutna plötsligt 

vara henne främmande. Eva har med sig "Ett par stora, illa farna kappsäckar hemifrån" som hon 

släppt i hallen. De stämmer inte överens med det nya jag hon är i denna nya våning. "Hon vill 

144 Denna utformning med versal på avsnittets första ord följer standarden för romanens typografiska utformning, men 
ger uttrycket en särskild emfas.

145 Jag har i denna mening ändrat "han" till "hon" då jag tolkar detta som ett tryckfel (trots att samma stavning finns 
också i 1980 års tryckning av Kvinnohuset) Det vore visserligen intressant att tolka in Tryggves materialiserade 
närvaro i situationen på detta vis, men jag finner inga indikationer på att detta vore en rimlig tolkning.
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stampa åt väskorna, därför att de står där och ser hederliga ut. Hederlighet vad är nu det? Något 

grått, torftigt, luggslitet?" (s. 48) 

 När Eva och texten sedan rör sig närmare föremålen beskrivs först den romantiska 

uppvaktningens klassiska tillbehör – blombuketten och chokladasken. 

     Å – hon ser det nog: det är ett vackert rum, det står där med alla sina härligheter 
och bara väntar på att få sluta sej kring henne. Långsamt går hon bort till 
blombuketten. Alltför stor, alltför vacker. På det lilla bordet i sängalkoven ligger en 
chokladask, hon ser den först nu. Alltför stor också den, alltför dyr. Hon förstår inte 
vad det är med henne. Det är ju hans omtanke, hans värme, hans – hon tvekar inför 
ordet och byter ut det hon först tänkte mot ett som passar bättre: hans förälskelse. (s. 
46)

Hon ser dem, och de gör henne ont. Hon önskar att hon hade mandat att läsa in kärlek i hans 

handlingar men håller tillbaka. Men han har också möblerat åt henne, och efter hand sjunker Evas 

motstånd undan och byts av en annan känsla: 

     Tavlan på väggen – det är ett minne förknippat med den. Hon har sett den på en 
utställning en gång och fäst sej vid den, berättat för honom om den. Det har han 
kommit ihåg, det har han tagit fasta på. Draperiet ut till hallen, de tunna raka 
gardinerna, den långhåriga ryan på golvet, den röda stolen, det smäckra lilla bordet – 
det är som om han omsatt henne i ting. När hon ser på rummet är det som om hon 
såg sig själv i spegeln. Därför att han har upptäckt henne, därför att han vet allt om 
henne – därför står nu hela rummet där och andas med hennes andetag. (s. 47 f)

Rummet tycks spegla Eva, inte som hon haft det förr eller som hon varit, utan som ett slags 

glamoröst nytt jag. I sitt rum är hon genom Tryggves ordnande sedd som i en spegel, och fångad 

som i en bur. "Han har henne fast. Naturligtvis vet han det. Rummet är redan en del av henne själv. 

Han har valt allt med så stor omsorg – hans omsorg gör ont i henne: hon vill ha den och hon vill inte 

ha den, den är för stor och den är ändå inte tillräcklig." (s. 47) Eva fortsätter sina trotsiga handlingar 

– packar inte upp, sminkar över sitt skärrade mjuka ansikte, går ut. När Tryggve den kvällen 

kommit på besök och de har älskat börjar Tryggve åter visa sina omsorger genom att ordna Evas 

bostad.

     Nu får han gärna tända. Nu får han göra, vad han vill. Hon sitter i sängen och ser 
honom gå omkring i rummet, stryka med handen, rätta till ett veck på gardinerna, 
ställa stolen i den rätta vinkeln. Hon ser det nu: han har haft sin glädje i detta, en rent 
barnslig glädje. Och den har hon varit nära att beröva honom. (s. 57)

 Nu, när han är närvarande har hon inget emot det. Littberger har tagit fasta på den symboliska 

potentialen i den röda stolen som en bild för kärleken: "Författaren låter den röda vilstolen med sin 

inbjudande famn illustrera Evas dilemma [...], en del av henne vill krypa upp i kärlekens trygga 

famn, men en annan del vill det inte. Så kan mannens händer samtidigt som de spärrar alla utgångar 
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[...] förknippas med vilstolens kärleksfulla smekning."146 Den röda stolen är den plats hon först slår 

sig ned på i sitt nya hem, det är dit hon går utan att veta om golvet ska bära henne. Det är också dit 

hon, sedan hon brutit med Tryggve, hoppas att han ska återvänt medan hon själv varit hos Sylvia: 

Om han sitter där inne, om han sitter i den röda stolen med sina långa ben utsträckta 
över den långhåriga ryamattan, om han reser sej upp och säger: – Det finns ingen 
annan väg än denna, min lilla duva, det finns ingen annan möjlighet – 
     Försiktigt öppnar hon dörren in till rummet. Det är alldeles mörkt därinne, 
gardinen är fördragen och hon kan ingenting se. Långsamt går hon i mörkret bort 
mot stolen, böjer sej ner och känner på dess armstöd, trevar med handen in mot dess 
sträva famn. Men stolen är tom – (s. 298)

Nästa plats där hon söker honom är sängen. Först hoppas hon på kärleken, sedan på lusten? 

Nu tillbaka till inflyttningsdagen. När Eva går igenom och synar sin nya bostad och lägger 

märke till att den är nyrenoverad tänker hon genast på det arbete som ligger bakom det. Detta arbete 

och Tryggves inblandning i det har hon själv inte varit medveten om, däremot har Huset kunnat se 

och höra. Tryggves och Evas relation och bostadsarrangemanget berör inte bara dem själva.

     Hon stryker med handflatan längs dörrsidorna, synar tapeterna, får det bekräftat, 
att det är som hon trott där borta i stolen: han har låtit reparera åt henne. Hon står 
stilla och begrundar detta. Att målare dragit uppför trapporna med sina pytsar och 
stegar. Att dörren in till lägenheten stått öppen så att vem som haft lust kunnat titta 
in. Säkert många som haft den lusten! Många som sett Tryggve stå här med hatten 
på nacken och uppknäppt ulster. Många som hört hans röst eka genom trapporna 
som den ekar genom den tomma salongen under repetitionerna: – Så här ska det 
vara. Fattar ni? Nej, för hundra gubbar, inte den färgen där. Här förstår ni.
     Möblerna som kånkats uppför trapporna: den stora sängen, byrån, den alltför 
flotta spegeln – å, Huset har haft kungligt roligt. Det har hållit händerna för magen 
och skrattat så det kiknat. Om det inte vänt sig bort i indignation förståss, men det 
tror hon mindre på. (s. 45)

Tryggve har tagit sig friheter och varit högröstad, men för Evas del är det bara inom detta rum som 

hon kan visa honom sina omsorger. Förhållandet kan växa inom rummets gränser, men utanför 

gäller fortfarande "[d]et svåra i att möta honom, hälsa på honom, tala med honom utan att röra vid 

honom". (s. 58) Detta blir för Eva allt mer komplicerat, i takt med att bostaden upplevs allt mindre 

avgränsad från Huset. Den första natten är hon omedveten om att det är lyhört och Sylvia lyssnar 

roat på dem. Senare har hon lärt sig ett och annat och tänker "nu hör Sylvia" när hon och Tryggve 

pratar (s. 147). Den rumsliga strukturen öppnas genom de läckande ljuden när Eva lär känna Huset.

En relations karaktär är alltså i denna roman starkt kopplad till de platser där karaktärerna 

träffas. Rosas solkiga historia utspelas i den risiga skogen, Sylvia iscensätter storartad bjudning 

hemma i lägenheten men låtsas att det inte är någon ansträngning, något allvar i botten. Eva får 

bostaden iordningställd av Tryggve, men det är fortfarande den enda plats där förhållandet kan 

utspelas. Den storslagna och skrämmande dröm Eva på sensommaren har om Annas lägenhet bör 

146 Littberger, s. 187.
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ses i ljuset av detta. Texten är konstruerad så att läsaren försäkras om att det inte är en dröm (trots 

att det är det). Anna stoppar Eva i trappan och ber henne följa med in och titta på något. Lägenheten 

är en överraskning:

När hon [Eva] kommer in, kan hon inte hålla tillbaka ett rop av beundran. 
Alltsammans är så oväntat stort, ljust och luftigt – gamla vita möbler som i en 
herrgårdssalong, kopparstick på väggarna, ljusa mattor som foten sjunker ner i som i 
gräs...
     Den andra ler åt hennes förvåning.
     – Det är Tryggve, säger hon, ja, du vet hur road han är av möbler. Hennes 'du' 
kommer mjukt och utan tvekan, hon skrattar lite när hon säger det. 
     Eva känner, att hon rodnar. Eftersom hon är så intresserad av våningen tar Anna 
henne med överallt. Det är många rum, det ena vackrare än det andra – hon förstår 
inte, hur de har fått rum med en sådan våning i Huset. Anna skrattar igen.
     – Det är Tryggve, säger hon, när han riktigt vill något -
     Sängkammaren ligger längst in. En bred säng med en liten tylltronhimmel vid 
huvudändan. (s. 228)

Även till Annas lägenhet är det Tryggve som är upphovsman. Jämfört med Evas lägenhet har Anna 

det ståtligare, mer klassiskt och ljusare. Att han med viljekraft kan få in en omöjligt stor våning i ett 

hus kan ses som en bild av att han får in oväntat mycket kärlek i sin på ytan avsvalnade relation till 

Anna. Detta är dock Evas drömbild som kopplas till hennes allt starkare band till och respekt för 

Anna, och denna bild motsägs på flera sätt i romanen.

De går tillbaka genom de många rummen. Klippböckerna står i en lång rad på 
bokhyllan. Många bokhyllor, mycket böcker, fullt överallt alldeles som hemma hos 
Tryggve. Rollporträtt här också. Med stora dedikationer. 'Till Anna och Tryggve.'
     Hennes ögon smalnar. Så – det var för att se detta hon skulle komma! 
Verkligheten dånar ner över henne som en hel jakteskader, men hon rätar på ryggen 
och tar leende emot packen av ytterligare verklighet, som den andra räcker henne. (s. 
229)

Eva påtalar likheten mellan Tryggves och Annas lägenhet – den är en indikation på allt de har 

gemensamt. Porträtten med dedikationer är bevis på att att Annas och Tryggves relation har 

legitimitet genom att den pågått länge och har omvärldens gillande. Anna visar Eva bilder och 

klippalbum – för hon har varit med ända sedan " Tryggves första lilla instudering" (s. 229). Anna 

har i denna drömscen med Tryggve och i sin lägenhet det som Eva saknar, en gemensam historia 

och ett slags borgerlig respektabilitet.

3.4.3 Isa
Försiktigt öppnar hon dörren ut mot förstugan. Ytterst försiktigt. Hon vill inte bli 
sedd. Som en viskning står hon där i springan och lyssnar ut mot Husets steg och 
röster. Låtsas tankspridd också för sej själv. Som stod hon där av en slump. Men 
lyssnar bortvänd, girig som en procentare, glupsk som ett barn, som stjäl äpplen i 
grannens trädgård. (s. 23)

Isas karaktär pendlar, liksom hennes funktion i romanen, mellan avståndstagande och engagemang. 
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Hon förutspår och iakttar hela skeendet, men har ändå en tillbakadragen position. Trots att Isa 

fungerar som den enda karaktärsbundna narratorn i narrativet försvinner hon långa partier helt ur 

texten. Det är helt i linje med detta att Isas lägenhet tycks särskilt väl avskild från de andra rummen 

i Huset trots att hon för spådomarnas skull får besök av många, både Husets kvinnor och andra. 

Spådomarna, korten, är ett sätt att hålla distans – "ett sätt att leva i detta Hus, som skapar närhet 

utan att kräva engagemang" (s. 12). Det är till Isa som Anna kommer när hon vill få ett budskap fört 

ut i Huset, (s. 19) eftersom Isa på sätt och vis fungerar som ett socialt nav. 

Isa beskriver själv sin lägenhet som vardaglig, i kontrast till stereotypen om hur en 

spåkvinna borde ta emot kunder. Hon omger sig inte, meddelar hon, med "dystert brinnande lampor 

i röda sidenskärmar och hemlighetsfullt kringsmygande angorakatter" utan "är tvärtom angelägen 

om att allt ska gå så vardagligt till som möjligt". (s. 6) Några detaljer nämns: Isa har kanariefåglar 

och hon har dörrar att öppna och stänga, som kan släppa in Huset eller hålla det ute. Hon har 

vardagsrum, kök och sovrum och hon kan stänga dörren till hallen för att kanske slippa höra 

telefonen ringa (s. 14).

Littberger har noterat parallellerna mellan Isas kort och spådomar och författarens roll i 

romanbygget – och hur denna parallell kan ses i karaktärens omväxlande närvaro och frånvaro i 

romanen. 

Den kompositionella principen med figuren Isas tillbakadragenhet har sin 
innehållsligt-tematiska motsvarighet i den hållning av kyligt avståndstagande från 
livet och människorna som hon representerar. Genom att låta gestaltens estetiserande 
förhållningssätt kombineras med en uttalad lystenhet ger Isaksson en kuslig bild av 
konstnärs rollen. Trots att Isa inget hellre begär än att bli lämnad ifred [...] lämnar 
hon dörren på glänt för att girigt kunna suga åt sig av de andras liv.147 

Tematiseringen sker alltså såväl genom rumslig som emotionell och narrativ avskiljning av Isa. 

Hennes funktion är central, men hon gör allt för att hålla sig utanför. "Likt författaren har hon 

handlingstrådarna i sin hand och kan inte svära sig fri från det ansvar detta innebär. Författaren står 

utanför och leker med sina konstruerade figurer på samma sätt som spåkvinnan i sin avskildhet med 

kortens hjälp dirigerar gestalternas handlingar."148 

Det rumsliga avskiljandet ges för Isa en psykologisk och biografisk bakgrund. Isa gifte sig 

med sin fars vän Håkan när hon var mycket ung och följde med honom till Paris. Där blev 

relationen alltmer destruktiv och hans beroende av henne allt större. Isa beskriver hur hon behövde 

avskilja sig rumsligt från Håkan, för att kunna återfinna sin egen identitet. Detta skedde när fadern 

dog och hon måste lämna Paris:

147 Littberger, s. 177.
148 Ibid., s. 176.
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Jag måste hem för att ordna med begravningen och väl hemma – 
     Det var så mycket jag hunnit glömma under alla åren med Håkan. Nu var det som 
om jag återfunnit mej själv, det som varit jag en gång, i de gamla välkända rummen, 
i möblerna, i mattorna, i pendylen inne i herrummet och vid pianot med de gamla 
noterna. Och jag kunde se på det utifrån, se hur lycklig jag varit och frisk. (s. 162)

Att återfinna de gamla tingen är för Isa att minnas sig själv. Littberger skriver att "[d]e gamla 

välkända rummen och föremålen väcker hennes längtan efter den genuina identitet som hon en gång 

ägt men som har förflackats under mannens inflytande. Nu får hon kraft att göra sig fri".149 Så hon 

bryter med Håkan mot hans vilja och flyttar hem från Paris och hamnar i Huset.

För att fortsätta vara avskild, fri från ansvar och alltför krävande relationer, har Isa strategier. 

Jag skrev lite om dessa i avsnitt 3.2.2, om panoramat och den upphöjda positionen. Isa njuter av den 

fragmentarisering och estetisering av livet hon kan åstadkomma, bara hon lyckas hålla känslorna 

och det egna ansvaret, de egna relationerna, på avstånd. "Vad tingen är vackra, när man får dem på 

avstånd. Vad de gläder sinnena. Vad allting är vackert." (s. 121) Utkiksplatsen kan vara hennes eget 

fönster eller höjden i utkanten av Stan dit hon går när Huset kommer för nära inpå. De två olika 

utkiks- och avståndsplatserna tycks komplettera varandra. I Huset är hon skyddad från Stan och 

världen, men på höjden är hon skyddad från Huset.

Förr växte allt inom mej: träd som skakades av stormen skälvde och kved också inne 
i mej. Allting levde inom mej då i kramp och ångest. Nu sker allting utanför. 
Blomman som lyfter sej, trädet som kröker sej, människornas gåtfullt slingrande 
arabesker. Det är ett avstånd till allt och avståndet förskönar. Vilken mild glädje att 
sakta röra vid det utanförliggande. Vilken skön glädje att låta handen följa livets 
ådringar, känna igen dem, le åt dem. Utifrån. (s. 122 f)

Anna Williams skriver om kvinnor som går ut i skogen, ett litterärt motiv som finns hos både Moa 

Martinsson och Agnes von Krusenstjerna. Där finns en koppling till döden, men också: "Tystnaden 

och skogens dofter erbjuder ett reningsbad, som skulle kvinnorna under dessa vandringar lägga av 

sig de klädesplagg som kulturen skrudat dem i, sydda av förväntningar, föreställningar och 

bestämmelser. I skogarna anträder de en ny väg där allt är oformulerat."150 I Isas fall uppfattar jag att 

skogen kopplas till den distansering och frihet som den betecknar även i de andra verken, utan 

kopplingar till dödslängtan. Isa kommer tillbaka, att gå till skogs är ett sätt att få en andningspaus 

från den andra skogen – den skog av relationer, intriger och krav som Huset utgör. 

Vad vill de henne allesammans? Hon har inte begärt mer än att få bli lämnad ifred i 
den lilla spegelvärld hon skapat sej, den lilla brokiga förnedringsverkstad där hon 
murat in sej. I skydd av den har hon kunnat se. Med korten mellan sej och världen 
har hon kunnat leva. Men nu bryter de sej in till henne, kraven suger sej fast vid 
henne och hon uthärdar dem inte – (s. 171)

I det avslutande avsnitt, som fungerar som ett slags epilog, försöker Isa så bryta sin passivitet och 
149 Littberger, s. 182.
150 Williams, s. 89.
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gå in och bidra till händelseutvecklingen genom att ge Anna sömntabletter, att ge henne möjligheten 

att ta sitt liv i stället för att sitta fängslad. Men försöket avvisas.

3.4.4 Rosa

Hittills har jag undersökt rum som tillhör de kvinnor som utgör Husets norm. Rosa är i stället en 

karaktär som synliggör Husets gränser. Som gränsvarelse har hon ingen riktig plats inom Husets 

väggar. I texten framstår Rosas värld som rörig och diffus. Littberger: "Antingen ses Rosa utifrån av 

de andra gestalterna med oförstående löje, medömkan eller samvetskval eller också förmedlas 

hennes egna tankar och minnesbilder i en drömartad, halvutsagd ton."151 Det finns därför få 

miljöbeskrivningar eller kommentarer med berättande funktion kopplade till Rosa. 

Rosa är tonåring och bor med sin far. Hon skildras knappt i sitt hem, portvaktsbostaden. I 

stället skildras hon hemma hos de andra kvinnorna; i trapphuset där hon bär mjölk och springer 

ärenden; på gården där hon har hand om skötseln av rosorna. Tidigt i romanen kopplas hon tydligast 

till trapphuset. De andra kvinnorna blir medvetna om hennes existens av de smällande stegen i 

trapporna, som hon väljer framför hissen trots att de gör hennes klumpighet tydligare. I trapphuset 

kopplas så Rosas liv ihop med de andra kvinnornas. Det ger henne möjlighet att jämföra sin 

situation med dem, och att interagera med dem. Ofta är dock kommunikationen enkelriktad – Rosa 

får förmaningar som hon mottar i tysthet. "Hennes sömngångarväg är kantad av tjat och snubbor. 

Hon vänder samma borttappade ansikte mot allt och alla." (s. 27) De som bjuder in Rosa gör det 

ändå villkorat – även hennes egen far – vars glädje över Rosa koncentreras till att hon rättfärdigar 

att han bor kvar i Huset trots att hans fru dött. (s. 28) Hans sätt att hantera henne liknas vid hur man 

hanterar en möbel. När Eva lotsar hem en ledsen och slutkörd Rosa beskrivs att hennes pappa "tar i 

henne som i ett tungt skåp, stjälper henne bakåt mot sej, baxar litet." (s. 187) Sylvias 

förhållningssätt till Rosa framstår som välmenande men problematiskt. När hon bjuder in Rosa är 

det som en hemhjälp som får betalt i vänskap och avlagda kläder. Trots att Rosa anses befinna sig i 

sin egen värld är hon ändå oftast, och förväntas vara, tillgänglig för sin far och de andra boende. De 

ber henne om tjänster och skickar henne på uppdrag.

Rosa lämnar sedan Huset, i flera steg. Hon har börjat röra sig i Stan redan före Träkvista-

resan, men den utgör i sig ett brott mot hennes rörelsemönster. Därefter intensifieras promenaderna 

och springandet runt om i Stan och i främmande byggnader. Rosa söker mer eller mindre medvetet 

en lösning på sin situation, hon går runt och letar efter den främmande mannen, söker efter sätt att 

bli av med det graviditeten gör med hennes kropp, springer i trappor för att det onda ska gå över. 

Hon gör försök att komma bort från sin egen hopplösa och ordlösa belägenhet. För "det finns inga 

151 Littberger, s. 189.
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barn i Huset, får inte finnas". (s. 225) När sommarkvällarna blir mörkare kommer allt mörkare 

tankar:

Så underliga önskningar i henne: att livet ska ta slut, just nu. Allt liv. [...] Och hon 
vill ta saxen och gå längs buskraden och klippa allt hon ser. Döda det. Sätta de långa 
vassa saxspetsarna kring de tunna knoppstjälkarna och klippa av så att livet aldrig 
slår ut i dem, aldrig den fina doften och aldrig den otäcka.
     I ljuset kan hon inte tänka så. Hon rycker till varje gång ljusrutan faller ut över 
trottoraren och känner hur omöjligt hon tänker. Men när ljuset slocknat igen och 
stegen dött bort av dem som kommit eller gått, prövar hon saxens vassa egg mot sin 
hals och flämtar åt sina egna tankar. (s. 175)

Rosa har av sin mor fått en tabu-laddad beskrivning av sex och en skräck för graviditeter. Den 

förstärks av detta minne:

Långt borta något annat. En av hyresgästerna som måste flytta, en av de snällaste, en 
av dem hon minns. Varför? En dag satt hon i rummet hos mor på en stol långt nere 
vid dörren och grät. Det hade aldrig hänt varken förr eller senare. Hon gav sej inte 
förrän hon fick en slags förklaring. 'Ser du inte, att hon är på det viset', fräste modern 
till, när hon inte orkade tiga längre. 'Inte får hon bo här i Huset med en unge, det 
begriper du väl.' (s. 256)

Då hon fruktar förvisning från Huset tar Rosa sitt liv. Självmordet framställs varken som ett misstag 

eller en helt medveten handling. Hon väljer, på ett sätt som framstår som halvt medvetet, halvt 

galenskap, att söka sig upp på vinden. Vinden står öppen och är en plats att gömma sig på, men den 

låter henne inte vara tillräckligt fri – det räcker inte. Hon öppnar takluckan, klättrar upp på taket. 

"Mörkret sluter sej kring henne på alla sidor och stjärnorna hänger i det mörka som strålande 

smycken. Skrattande sträcker hon upp armarna mot dem som om de kunde plockas som plommon 

och äpplen." (s. 268) Efter en stund där uppe tar hon sats och rullar ner över taket, medan hon låtsas 

att det är barndomens snöiga backe. Rosa anser själv att hon inte längre passar inom husets gränser, 

och hellre än att förvisas till en oviss tillvaro så förvisar hon sig själv, genom att lämna Huset och 

livet på samma gång. 

Plötsligt är detta som alltid varit svagt hos henne nu hennes styrka. Plötsligt är hon 
nu starkare än någon annan i Huset, starkast av dem alla – 
     Hon känner det dunkelt och hon skrattar åt att hon nu har dem alla under sej. Hon 
breder ut benen – bara att åka nerför nu som när man åker kälke på vintern." (s. 269)

I denna sista handling omkastas på något vis maktförhållandena för Rosa. Hon tar makten över sig 

själv genom att ta makten över sin död. Hennes kropp landar bland de rosor hon ansat under 

sommaren. Tidigare i romanen beskrivs det:

Portvakten har satt Rosa att passa rosorna.
     [...] Rosorna är hans stolthet och så som de blommat denna sommar har de aldrig 
förr blommat. Det är ett överdåd och en fröjd. Desto viktigare naturligtvis att det inte 
hänger några halvvissna blommor och skräpar och skämmer. Inga brunskära 
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blomblad på gräsmattan, som lyser så saftigt och kraftigt mot den rappade väggen. 
Varenda solhet dag som Gud ger, får Rosa gå med sax och korg i kvällningen. (s. 
172 f)

Genom detta motiv förs en logik in som säger att det som inte blir bra inte bör bli något alls – en 

tanke lik dem som under mellankrigstiden motiverade rashygien, folkhygien och tvångs-

steriliseringar.152 Eva uttalar dagen självmordet efter sitt stöd för Rosas handling: "Att klippa av det 

sjuka, innan det växer sej ännu sjukare, innan det ynglar av sej och föder ännu mera smärta – ser du 

det tycker jag är riktigt! [...] Hon gjorde det enda som var riktigt för henne." (s. 271) Detta är ett 

hårt uttalande som kanske förstås bäst genom att läsa in en parallell mellan Rosa och Eva, och att 

Eva försöker hitta styrkan att bryta med Tryggve – relationen är deras "sjuka".

3.4.5 Inramningar, fasader och sfärer

Flera av de andra kvinnorna har också intressanta relationer till rum och Huset. Jag ska här ta upp 

några fler av kvinnorna. Ameli är den i romanen som mest fungerar som en typ, möjligen kan detta 

kopplas till att vi aldrig får någon skildring av Amelis lägenhet även om hon ofta skildras inne hos 

de andra eller i allmänna utrymmen. 

Som jag visade i avsnitt 3.3.3. är Sylvia den av Husets kvinnor som värnar om 

gemenskapen. Hon och Isa är lika varandra, men samtidigt varandras motpoler. Isa lyssnar, men vill 

inte att någon ska märka det, medan Sylvia är den som säger att lyhördheten är något bra – den gör 

ju att de som bor grannar kommer i kontakt med varandra. Sylvia bryr sig inte om att dölja det 

privata eller ofärdiga. Hon vill ge sken av att vara modern, pragmatisk och oförställd. Hon ropar 

"Kom [...]. Utan att ta av sej kappan har hon gått rätt in och tagit fram glas. Nu står hon med flaskan 

i handen och häller upp. Alla hennes inköp ligger i en utbredd hög på hallgolvet." (s. 84) Hennes 

fasad gentemot kvinnor är den obrytt kamratliga och fräcka. Det liknar den fasad hon upprätthåller 

med män, men då håller hon större distans. Det finns indikationer på att Husets andra kvinnor 

genomskådar hennes tal eller gester som konstruerade. Sylvia är inte så spontan som hon vill verka. 

Sylvias rum är också en arbetsplats, vilket beskrivs genom de olik föremål som ligger utspridda. 

Sylvia är under arbetet alltså hemma och störs eller roas av de ljud de lyhörda väggarna släpper 

igenom från Evas lägenhet. Rummets gräns mot det omgivande huset tycks vara flytande, hon 

bjuder in sina grannar eller låter dörren stå öppen. Vera iakttar detta med förfäran.

Sylvias dörr står nästan alltid öppen. Hon [Vera] vet det. Ibland under säsongerna 
sitter ett kort fastsatt med häftstift över brevlådan: 'Stig bara på.' Ofta glömmer hon 
att ta ner det till natten liksom hon glömmer att fälla igen låset. Hon brukar berätta 
om det i matsalen och alla som hör det skrattar. Som om det vore ett nöje att sova för 
olåst dörr. Som om natten fick ett större värde, när man på morgonen kan konstatera, 

152 Hirdman, s. 229 f.
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att vem som helst kunnat kliva in i lägenheten medan man legat i sin säng! (s. 101)

Så skulle Vera aldrig i livet vilja ha det. Veras rum fungerar motsatt – som en tillflyktsort – ett 

skydd för hennes enligt de andra kvinnorna barnsligt naiva kristna tro och livshållning. Vera lever 

överlag "som en främling i detta Hus, som en missionär i hednalandet" (s. 118) – hennes hem och 

ensamheten är den plats och den position där hon är norm och kan leva enligt sina principer. Så fort 

hennes vägar korsas av andra människor med sina andra livshållningar blir det krångligare. "Dagens 

första kontakt rör vid henne och den första impulsen är flykt, flykt in i det stilla morgonland som 

ligger bakom henne." (s. 31) Samma kontrast skildras på middagen hos Sylvia:

Som så många gånger förr i Sylvias sällskap vill hon plötsligt gå. Det är för mycket 
som kommer för nära inpå henne. Den bruna ylleklänningen känns plötsligt 
tryckande tung, spetsmanschetterna löjligt gammalmodiga, skorna och strumporna 
hopplösa. Där uppe hos sej hade hon sett nätt och prydlig ut i hallspegeln. Hon vill 
dit upp igen, där det som är hon och hennes är riktigt.  (s. 103)

 Det egna hemmet är den trygghet Vera försöker fly hem till, men också ett slags inramning som 

kan stödja och legitimera hennes egen världsbild och hennes föresatser. Vera förmår genom sin 

envishet ta med en del av sin inramning till Sylvias hem och förvandlar Sylvias soffhörn till sina 

egna domäner. Detta skildras med dubbel fokalisering, först genom en skildring där Vera fungerar 

som fokalisator: 

Efter middagen sitter de vid det lilla bordet framme vid fönstret. Sylvia uppkrupen i 
stolen, de högklackade skorna nedanför på mattan, Vera i soffan mitt emot henne 
med D.M.C.-nystanet, virknålen och sin lilla spetsrulle mellan fingrarna. Hon virkar 
tålmodigt, fast hon vet, att det hon nu gör med fumliga fingrar måste repas upp 
ikväll, när hon kommer hem. Hon gör det ändå, för att få hålla detta stycke av sin 
egen vardag mellan fingrarna i detta främmande land. (s. 108 f)

Sedan skildrat genom Sylivas blick: "Veras leende är lika ohjälpligt som hennes eget skratt nyss. 

Vera sitter där rak och prudentlig i soffhörnet med sin evinnerliga virkning och barnatron skiner ur 

ögonen på henne." (s. 112) Virkandet är en praktik som hänger samman med Veras värderingar, och 

hennes hemkänsla. Hon vill föra ut sitt eget sätt och sin egen världsbild i det främmande och 

moderna, Vera vill stå för en enkel form av värdighet.

Både Vera och Anna arbetar utanför Huset och tycks ha sitt arbete att tacka för mycket av sina 

självbilder. Vera är lärarinna och Anna jobbar på statligt verk. Båda dessa arbetsplatser befinner sig 

till största delen utanför narrativet. Veras arbete tycks fungera stabiliserande i hennes tillvaro. Också 

Anna skaffar sig styrka genom arbetet. Hon har en förmåga att helt gå upp i sitt arbete. 

Arbetsvärlden är också en skyddad värld:

Verkets stabila murar släpper inte in några årstider i sin arbetsvärld. Där är svalt om 
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sommaren och varmt om vintern och så snart hon kommer innanför murarna 
glömmer hon det som finns utanför. Det har stormat och regnat mot hennes 
arbetsfönster i den tjocka nischen, ibland har snön slagit det blint, ibland har 
murgrönan skickat upp ett grönt blad – hon har sett det ett ögonblick eller två när 
hon gått tvärs över golvet efter en pärm eller för att slå i det väggfasta kortregistret, 
så har hon glömt det igen. Och när arbetsdagen varit slut, har sommardagens 
samlade hetta eller vinterdagens köld mött henne med ständigt samma lätta 
överraskning utanför den tunga ekporten. (s. 237)

Men plötsligt upplever Anna inte skyddet, stabiliteten som något önskvärt. "Men i sommar har det 

inte hjälpt. I sommar har det funnits stunder då hon hatat arbetet [...] för den stabilitet det givit 

hennes värld och den styrka som därmed blivit hennes. Den rättighet det förmenat henne att vara 

svag, utlämnad, hjälplös." (s. 238 f) Anna tycks länge i romanen bestå nästan bara av denna fasad då 

storyn och den narrativa texten håller sig utanför hennes lägenhet. Hennes perspektiv är frånvarande 

eller formuleras genom andra karaktärers gissningar. Det är först efter Evas dröm om Annas 

överdådiga våning som Anna skildras hemma hos sig själv, och då med knapphändiga 

beskrivningar. Hennes faktiska bostad är avgjort mer modest, men korrekt och prydlig.

Det fängelse dit Anna förs i romanens slut är en intressant rumslig struktur, som tyvärr fått 

en styvmoderlig behandling i denna studie, då jag fokuserar mer på att urskilja mönster och 

gemensamma drag än avvikelser. Isa narrerar som en epilog sitt besök där. En intressant detalj är att 

Husets sociala kontroll i samlingsrum och trapphus i fängelsets samtalsrum uppgraderats till en 

vaktande polissyster. (s. 322) Anna har dock vid det laget lagt av sig sina masker och visar 

uppriktighet och ånger.

Trapphuset är Husets främsta rum för interaktion och slumpartade möten. Där försöker karaktärerna 

upprätthålla fasader och kämpa om rätten att definiera situationen. Trapphuset fungerar 

inledningsvis avskiljande mellan Eva och Anna men blir efter hand allt mer något som binder dem 

samman. Kärleksrelationers karaktär skildras i Kvinnohuset i relation till de rum där de utspelas. 

Eva och Tryggves relation ordnas av Tryggve genom hans ordnande av bostaden men läcker allt 

mer ut i resten av Huset. Övriga kvinnors rum skildras på ett spektrum av öppen- och slutenhet. 

Sylvias rum är öppet, Isas rum är öppet fast hon vill ha det avskilt, medan Veras rum är en sluten 

tillflyktsort. Rosa saknar eget rum och fungerar som en manifestation av Husets gränser. 

3.5 Speglar
Relationen mellan det yttre och det inre – att agera, se och synas, ställs på sin spets när det kommer 

till kroppen. Kroppen i relation till seende, speglar och kläder är en intressant aspekt av romanen 

och av Isakssons författarskap. Det rymmer en tematisering av självdisciplin genom 
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självbetraktande och tangerar mitt ämne. Jag ska försöka skissera det lite översiktligt och främst när 

det gäller speglarna. I speglarna iakttar kvinnorna sig själva. Anne Heith skriver i sin analys av 

Isakssons roman FödelseDagen om karaktären Birrebi: "Att Birrebi representerar sökande efter en 

roll och en identitet understryks även av en speglingsscen. Birrebi ser sig i spegeln och tänker : 'Är 

det så här hon ser ut egentligen? [...]'. Birrebis berättelse är alltså berättelsen om en sökare" vilket 

Heith kopplar samman med Birrebis position som framtidshoppet, den potentiella samhällsmoder 

hon utgör genom "bejakandet av en ickeidentitet i förhållande till traditionella könsroller."153 Birrebi 

kan se sig själv och i det se något nytt. I Kvinnohuset har självbetraktandet oftast mer själviska 

syften – speglarna används som ett sätt att kontrollera och värdera sig själv – att se om rollen är 

framgångsrik, att se sanningen om sig själv och sina tillgångar. De kan omväxlande avslöja det 

underliggande och skyla över de mest svallande känslor. När Eva som nyinflyttad ser sig själv i 

spegeln är spegelbilden främmande. Det rum som Tryggve har iordningställt tycks för Eva spegla 

henne bättre än hennes eget ansikte:

Mekaniskt böjer hon sej fram mot spegeln. Hennes ansikte är smalt och mjukt under 
det bruna håret, ögonen alldeles grå i dag, munnen så flickaktigt smal att inget 
läppstift riktigt tycks passa. Hon ser på det utifrån: ett ansikte som ännu inte är hon.
     Hon målar sig hårdare än hon brukar, kammar håret omsorgsfullt. (s. 50 f)

Hon måste måla sig för att skyla över sin flickaktighet, sina rusande känslor, sin ungdom som 

betyder naivitet inför situationen. För Isa, liksom för Sylvia, kan självbetraktandet fungera som ett 

sätt att väcka sig själv ur tankar, få perspektiv. Sylvia inspekterar sin nakna kropp och konstaterar 

att den duger men att hon behöver ringa sin älskare (s. 77 f). Isa betraktar sitt åldrande och tycks 

förvånad över hur lik sig hon är, trots att hon förändrats så mycket:

- Så upprörd jag är!
      Hon säger det högt nu. Rätt ut i rummet. Som för att få ett slut på alltsammans. 
Reser sej ur stolen och går ut i hallen. Skymtar sin bild i spegeln och går närmare.
     Detta är alltså hon. Hon är sej lik. Åren har ätit litet på henne och strecket från 
näsroten och ner mot hakan fanns inte förr, men det syns knappt i halvdagern härute. 
Hon har ett blankt med röda drakar brett skärp [sic.], runt midjan på sin svarta 
klänning, det svarta håret ligger slätt bakåtkammat och lämnar öronen fria. Hennes 
hals reser sig alltjämt vit och fast som ett smäckert torn ur den runda halsringningen, 
hennes ögonbryn slår sina svarta broar över de mörka ögonen som förr, hennes 
kropp har kvar sin smidiga grace, men hennes ansikte är hårt, det utstrålar kyla. Hon 
ser sej själv rätt in i ögonen och hon väjer inte undan med blicken. (s.22 f)

Både att tala med sig själv och betrakta sig själv är för kvinnorna sätt att väcka sig ur känslorna, att 

tala sig själva tillrätta. 

Kläder kan som bilder bära på löften, likväl som positiva och negativa roller. I Kvinnohuset 

finns en spegelscen med Sylvia och Eva som är intimt laddad. Eva provar en av Sylvias hattar och 

153 Heith, 1996, s. 668.
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får överta den – hatten är här en metafor för hoppet, den naiva och helt uppslukande förälskelsen.

     Vid fotändan av sängen ligger en hatt: en skymningsblå, skir historia med väldiga 
brätten och en enda rosenrosa ros flytande vid ena sidan. Eva rör försiktigt vid den: 
– Är det så här de ska se ut i år?
      Sylvia skrattar. – Är den inte vacker? Är den inte tokig? Jag har sytt den åt mej 
själv. Det är tagelfläta, hemskt modernt i år. Sätt dej får jag prova den på dej.
[...]
     – Så! Sylvia trär varsamt ner hatten över hennes huvud, tar ett steg bakåt med 
utsträckta armar. Ett ögonblick håller de båda andan av förtjusning. Hatten förändrar 
Eva. Nej, inte förändrar, tänker Sylvia. Den förändrar henne bara till större likhet 
med den hon är. Eva är varm av lycka, men hon vågar inte visa det. Som när en 
trollslända på skimrande vingar sänker sej ner mot ett stilla vatten.
     – Det var som tusan, säger Sylvia eftertryckligt, nu kan jag ju inte ha den själv.
     – Varför inte? frågar Eva förskräckt.
     – Det borde jag väl ha begripit, grumsar Sylvia. Det måste vara ett ungt ansikte 
till den här hatten, ungt, ungt och fräscht, fräscht!
     Det fanns ingen bitterhet i hennes röst, bara förargelse över den egna blindheten. 
Så fort hon ser på Eva i spegeln får hennes ögon tillbaka den varma, gyllenbruna 
tonen från nyss. 
[...]
     – Bär den i vår, viskar Sylvia plötsligt och böjer sej ner mot henne, bär den i 
sommar, sen -
     – Sen? säger Eva , så tätt intill spegeln att den blir immig av hennes andedräkt.
     Sylvia skrattar till och bryter stämningen. – Å sen är den kanske omodern. De 
brukar aldrig stå sej länge de där stora taken. (s. 88 f)

Hatten förändrar inte Eva utan gör henne bara mer lik sig själv. Båda kvinnorna blir förtrollade av 

åsynen. De "stora taken" som snabbt blir omoderna kan vara en parallell till uppslukande 

förälskelser, och att risken är stor att de inte håller i längden.

Spegeltemat, liksom en studie av kläders roll skulle kunna utvecklas vidare. I Kvinnohuset är 

spegeln ett viktigt verktyg för kvinnorna, för att se sanningen om sig själv eller om lögnen är 

trovärdig. Kläder kan vara ett sätt att ljuga, ett sätt att sätta upp en fasad, men de kan också blotta 

både önskade och oönskade sanningar.

3.6 Kvinnohuset och männen
Kvinnohuset är en roman med och om kvinnor, men genom att heterosexuell kärlek och sexualitet är 

ett viktigt tema finns många kopplingar till män. "På det fiktiva planet tenderar han [mannen] att på 

gott och ont bli den mittpunkt som hela tillvaron kretsar kring. I sin frånvaro strukturerar han 

kvinnans liv även om hon genom bittra erfarenheter kommit att hata manskönet."154 Männen 

skildras när de befinner sig i kvinnornas rum, men också i kvinnornas tankar. Romanen handlar 

således också om män, och medan kvinnornas erfarenheter samlas kring kärlekssvek så grupperas 

de manliga karaktärerna kring de överträdelser och den hänsynslöshet som leder till svek. Männens 

närvaro i romanen, liksom i Huset, motiveras alltså av kvinnornas närvaro. Littberger skriver att "I 

154 Littberger, s. 193.
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romanen med sitt förhärskande kvinnliga perspektiv skiktas också bilden av mannen genom det 

kvinnliga medvetandet, mannen ses nästan genomgående med kvinnans ögon."155 

Den enda man som figurerar i romanen utan att vara romantiskt eller sexuellt involverad 

med någon av kvinnorna är Portvakten. Rosa är hans dotter, men den relationen tematiseras i liten 

utsträckning. Hans värde för Huset är främst av ett annat, mer praktiskt slag. Att vara "den ende" (s. 

28) man som hör hemma i Huset får värdet i hans manligt kodade sysslor att stiga avsevärt.

Han har varit portvakt i ett vanligt hus innan han kom till Huset. Det kan inte 
jämföras. Där var han ringare än den ringaste, här är han den ende. Det står ett skim- 
mer kring hans verktygslåda och hans händer, som han inte kan leva förutan. Han 
betyder verkligen något för Huset och Huset betyder något för honom. Tyst och 
vänligt glider han omkring och ser till att allt fungerar." (s. 28) 

Han sätter en stor ära i att hålla efter Huset och trädgården, och punktligt tända lamporna i 

trapphuset. Men den sociala laddningen kring portvakten är liten, vilket gör honom perifer i 

romanen.

Kvinnorna blir i sin fixering på män lystna på varandras historier – Littberger skriver att 

"husets anonyma kvinnokollektiv, i inledningen representerat av Ameli och Vera, grips av en 

svartsjuk sensationslystnad som på sitt sätt bidrar till katastrofens fullbordan. Kärlekshistoriens 

makt över kvinnogestalternas sinnen beror på att mannen i Kvinnohuset fungerar som den 

brännpunkt kring vilken kvinnornas längtan kristalliseras".156 

Kvinnorna är alltså rumsligt avskilda från män, men inte mentalt avskilda. I Kvinnohuset är 

kvinnoseparatismen en idé som kommer från tidningarna och Stan, vilket kan kontrasteras mot det 

kvinnokollektiv som upprättas i sista delen av Krusenstjernas Pahlen-serie. Anna Williams skriver: 

"kvinnan är inte här en mannens tröst och njutning; mannen är sekundär. [...] Mannen är inte 

frånvarande men han är maktlös."157 I jämförelse med detta framstår Kvinnohuset som auktoritärt 

ordnat – på Stans initiativ – och väl inkorporerat i såväl det moderna välfärdsprojektet som den 

heterosexuella matrisen.

3.6.1 Tryggve – regissören

Tryggve är alltså romanens centrala manliga karaktär. Han är drivande i händelseutvecklingen och 

skildras i vissa stycken med karaktärsbunden fokalisering, men detta innebär inte att läsarens 

sympatier för honom ökas nämnvärt. Han är till yrket regissör och den som regisserat eller dirigerat 

både Eva och Anna till den plats där de nu befinner sig. Det är en kliché-bild Isaksson använder – 

han är regissören som förför unga skådespelerskor och har dem som älskarinnor. Det innebär att han 

155 Littberger, s. 193.
156 Ibid., s. 192.
157 Williams, s. 76.
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är van vid att regissera, att bli åtlydd, men han klarar inte av att improvisera, så när situationen blir 

svårare "står han där villrådig". (s. 284) Tryggves rumsliga roll i romanen är komplex – han är 

närvarande och frånvarande, iordningställande och underordnad Huset. Han är drivande men ses 

ständigt i relation till kvinnorna.

Att Eva flyttar in i samma hus som Anna sker på Tryggves initiativ. Tryggves motiv framstår 

som dunkla, också för honom själv. Han tycks gå på de lögner han sprider omkring sig – han tycks 

tro att han ordnar Evas lägenhet främst för att hjälpa en ung skådespelartalang framåt. Han tror att 

det är en av hans vanliga affärer, som ska blomma upp och sedan ta slut utan att hans livsmönster 

rubbas. Han ser på sig själv som en statisk människa med tydliga behov och önskemål. Sylvia 

tänker, efter Evas (och Tryggves) första natt i Huset följande om arrangemanget:

Rackare till karl! Men hon måste skratta samtidigt: alltsammans är ju så komiskt. 
Dessa två kvinnor med alldeles orörliga ansikten, två trappor mellan dem, Huset 
sprickfärdigt av nyfikenhet, berett att slå knut på sej själv bara det får veta något och 
så karln som lugnt marscherar in och ut som i ett lustspel: in genom en dörr och ut 
genom en annan.
     Om de kommit vägg i vägg? Det hade varit ett regiknep av ännu större mått, 
värdigt Den Store. Fast då – hon hejdar sej och kniper ihop ögonen [...] – då hade 
han bestämt inte haft mage att sätta det i verket! Hon visslar till. Det finns alltså en 
gräns! I samma Hus men inte vägg i vägg. Inte för känslornas skull förståss utan för 
fasadens. Inte för Annas och den lilla nyas skull utan för Husets, för Stans, för 
Världens skull. Herregud, de var ju ändå människor! Ville framför allt synas vara.
     Någonstans på vägen mellan Annas lägenhet och den lilla nyas föds alltså – ja, 
vad ska man kalla det? Anständigheten? Den människoanständighet som åligger ett 
av kriget icke härjat land anno 1952. (s. 66)

Sylvia är raljant men hennes analys av situationen får stöd av romanen i övrigt. Hon betonar vikten 

av sken – fasad, att det åtminstone ska verka lite raffinerat, lite hänsynsfullt. Det är en karakteristik 

av Tryggve som ska visa sig ha bäring på fler sätt. 

Tryggve ordnar båda kvinnornas bostad i Huset, men själv bor han inte där. I romanens 

början är hans närvaro tydlig, genom att hans kunskaper upprepas av Eva och genom att Eva av 

Huset inte ses främst som en egen person utan som Tryggves älskarinna. Så länge trapphuset och 

trapporna mellan Eva, Anna och Huset fungerar avskiljande kan Tryggves definition av situationen 

upprätthållas. Men då relationerna utvecklas blir definitionen allt mer utmanad, särskilt i hans 

frånvaro. Eva och Anna börjar ge akt på varandra. Det händer till och med att de talar med honom 

om varandra.

Han flyter mellan två verkligheter och kan inte alltid vara i rätta ögonblicket på det 
rätta stället – det vore att begära orimligheter. 
     – Egentligen bor du också i Huset, säger hon med ett leende.
     – Javisst, svarar han, jag bor ju här. Och han lägger sin hand på stolskarmen.
     – Nej, säger hon, du bor tre trappor upp. Anna bor två och jag fyra och du bor 
mitt emellan.
     Han rynkar ögonbrynen och hon ser hans ansikte mörkna. Han reser sej ur stolen 
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och går bort mot sina kläder, börjar ta på sej. – Jag bor där jag vill bo, säger han och 
ser på henne. (s. 193 f)

Tryggve bor där han vill bo, och det allra viktigaste för honom är att han får ha sin frihet vilket 

också uttrycks i rumsliga termer. Medan han genom bostaden knyter älskarinnan till sig så väjer han 

för hennes försök att ens skämtsamt definiera honom rumsligt. Han förklarar för Eva att hon inte 

kan kräva något annat av honom: "Du är den sortens kvinna en man gifter sej och får barn med. 

Stackars Eva, du är kär i fel karl. Det är det liv jag avsvurit, förstår du. Det är det liv jag inte kunde 

tänka mej, när jag var tjugu, det liv jag alltjämt flyr ifrån." (s. 280) Detta frihetsbehov leder till att 

han efter det att Eva flyttat in drar sig undan. Han ransonerar deras umgänge. Han "[h]åller henne 

längre ifrån sej. Räddare nu när hon blivit djärvare. Tiger, tiger, tiger, när hon kastar sin förälskelses 

ord över honom." (s. 139) Också Anna måste hantera Tryggves frihetsbehov och minns vad han sagt 

henne: "Fly inte till mej", sa han till henne långt innan det fanns någon som helst anledning för 

henne att göra det. Hon har aldrig flytt till honom – det är alltid han som flytt till henne -" (s. 245) 

Ebba Witt-Brattström tolkar Isakssons författarskap som en del av en tidsenlig strömning 

som tematiserar män i rollen som barn. 

Kvinnorna orkar, eller vill inte vara starka mödrar längre och det leder till olika 
litterära lösningar. Mannen ska skyddas från den hemska sanningen att kvinnorna 
har ett annat begär än han, ett begär efter fullkomlighet på många nivåer. Enda sättet 
att hantera mannen i den här tidspolitiska konstellationen blir att göra honom till ett 
oförståndigt barn. Då kan man försonas med sitt livsöde och gå in i en kvinnlighet 
som liknar en perverterad modersroll.
     Den här destruktiviteten utvecklas när kvinnan måste dölja sin styrka, enligt 
genuskontraktet. En sekreterare får ju inte ta ledningen... hon ska vara kvinnan 
bakom allt. [...] Man anar hela tiden plågan i att hålla sitt ljus under skäppan.158 

Detta spel av svaghet och styrka, passivitet och agerande finns hos kvinnorna i Kvinnohuset. Och 

Tryggve tycks mer än gärna inta barnets roll och låta Anna och Eva ösa sin kärlek över honom 

växelvis. "[D]en dittills så behärskade statstjänstemannen Anna i Kvinnohuset 1952 stryper sin man 

när han söker tröst i hennes famn efter att hans unga älskarinna har lämnat honom." Både barn och 

män ses här som barn i förhållande till kvinnorna och "kvinnorna orkar, eller vill inte vara starka 

mödrar längre".159 Tryggve flyr hem till sina kvinnor och ber dem att ordna mat åt honom eller 

trösta honom. Han förväntar sig självklart att alltid vara välkommen hos både Anna och Eva.

Tryggves inredningsintresse kan kanske sägas vara i enlighet med hans livsföring som 

fokuserar på begär och behovstillfredsställande. Hans inredande framstår som lustigt, men inte som 

feminiserande. Han begär vackra kvinnor, och vackra ting. Han har pengar och tycks kunna köpa 

vad han vill. Att inreda en våning blir då nästan som att regissera en föreställning, att sätta upp 

158 Witt-Brattström, 1997, s. 23.
159 Ibid.
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förutsättningarna. Den bostad Tryggve har i Stan är som hämtad ur filmerna eller drömmarna. Eva 

tänker på hur de, innan hon flyttade till Huset, brukade träffas hos honom. 

     Hans dörr med den snidade skylten, tamburen, djärvt dekorerad med program och 
scenfotografier, bokhyllorna med alla konstböckerna, piplukten, djurskinnen på 
golven med de stora, hårda huvudena, som hon alltid var rädd att trampa på. Och 
överallt fotografier av kända ansikten med dedikationer härs och tvärs. Som att 
komma in i teaterlogerna längst ner med de vita möblerna: en förvirring som i 
drömmen, en intensiv längtan att få stanna, skräck att vakna på gatan och veta att det 
hela var en dröm. (s. 140)

Uppräkningen innehåller markörer för hög status, manlighet och framgång. Djurskinnen minner om 

jakt – nedlagda byten, men utgör också hinder för Eva. De är en påminnelse om att hon äntrat en 

annan sfär – en exklusiv del av teaterns värld har genom Tryggve öppnat sig för henne. Detta är i 

den tidiga, drömlika delen av deras relation. Sedan Eva flyttat in i Huset är det bara där de ses. 

Emot slutet, när rollen som den andra kvinnan blivit alltför verklig för Eva försöker Tryggve 

argumentera för att närheten till Anna är en anledning för honom och Eva att fortsätta relationen.

     – Då får jag flytta, säger hon snabbt. Det är kanske också det bästa. Börja om från 
början på ett alldeles nytt ställe utan minnen runt omkring. [...]
     Hon slår bekräftande med händerna mot stolskarmarna och han ser, att hon just 
nu inte väjer för någonting. Ett hyresrum, en hyresvärdinna, instängdheten, 
ofriheten, alla de trista detaljerna – hon sväljer det alltsammans utan att blinka.
    – Nej, säger han ofrivilligt, då är det förbaske mej bättre att Anna flyttar!
     – Anna? säger hon frågande och missförstår i samma ögonblick. Tror att han 
är beredd att svänga om helt nu, ha ett hem med Anna igen.
     – Nej, nej Eva, för guds skull, hejdar han henne. Du missförstod mej, det är ju 
omöjligt, det går inte.
     – Men det vore ju det allra bästa, säger hon lågt. Om du och Anna kunde flytta 
ihop igen, få ett hem tillsammans. Det vore det enda riktiga – " (s. 273)  

För Eva är förhållandet inte längre en spännande dröm och hon är beredd att argumentera för 

konventionen – att det gifta paret ska leva tillsammans, att hon själv ska ut ur bilden. Hon tycks 

också önska, för Annas skull, att Tryggve ska förmå förändras.

I nästa scen när Tryggve står i trappan och undrar om han ska våga gå tillbaka upp eller 

fortsätta ned till Anna, faller Tryggves styrande ambitioner så slutligen samman. "Här står han med 

trappor nedanför sej och trappor ovanför sej – ändå finns här ingen utgång. Detta är hans plattform, 

här är han bunden." (s. 288) Han står där, villrådig, tills ljudet av Vera i trapporna får honom att tro 

att Eva ångrat sig och då vänder han uppåt igen. Om Eva kommer emot honom vill han själv verka 

vara på väg upp. Men det är Vera. "Hon står alldeles stilla i trappan, och han måste fortsätta uppåt, 

måste förbi henne – han kan ju inte plötsligt vända igen." (s. 289) Beslutet fattas genom Tryggves 

önskan att bete sig som folk – han måste nu till Eva, för att Vera sett honom gå åt hennes håll. Men 

Vera har andra planer för honom.
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     – Ni ska gå dit ner, säger hon och nu är hennes röst mycket bestämd som om hon 
verkligen talade på någons vägnar. Inte dit upp utan dit ner. Det är mitt budskap. 
Förstår ni mej? Hon ser oavvänt på honom med öppen mun.
     Han skakar häftigt på huvudet. Om hon inte såg så ynklig ut skulle han be henne 
dra åt helsike. En dov vrede rör sej i honom. Vad fan har hon med hans affärer att 
göra?
     – Jag skulle upp, säger han stelt och gör sej beredd att forcera.
     Då tar hon tag i honom med båda händerna, skakar honom:
     – Ni ska gå dit ner, herr Krook, ni ska gå dit ner och ni ska bli kvar där. Det är 
mitt budskap, jag fick det alldeles nyss, jag hörde det så tydligt i mitt hjärta [...].
     Kvinnan är galen, tänker han. hela Huset är fullt av galna kvinnor. De tar livet av 
sej själva och varandra, de umgås med andarna, de spår kort, de får hemliga 
budskap, jag är i deras våld och jag måste göra som de vill. Galna kvinnor måste 
man lyda, om man vill slippa undan med livhanken i behåll. (s. 290 f)

Tryggve gör som Vera säger, men han försvarar sin undergivenhet inför sig själv genom att tänka att 

Vera är galen och farlig. Alla kvinnor i Huset är galna – de låter sig inte kontrolleras av honom. 

Tryggve försöker så trösta sig hos Anna, vilket blir hans död. Eva utför en makthandling när hon 

bryter med honom, trots hans motstånd, och Anna tål inte längre hans dåliga skådespeleri. 

3.6.2 Det riktiga hemmet, husmodern och värdinneskapet

I 1950-talets Sverige var alltså hemmet en laddad, och kvinnligt kodad plats. Men kvinnans 

placering i hemmet förutsatte närvaron av en man och/eller barn – någon att vårda. Kvinnohuset är 

en intressant skildring av förhållanden mellan kvinnor, män och hem, eftersom kvinnorna arbetar 

utanför hemmet och dessutom bor för sig själva. Den främsta manifestationen av att Annas och 

Tryggves äktenskap är annorlunda och misslyckat är att de inte bor ihop. Skulle paret ha ett 

gemensamt hem skulle situationen uppfattas annorlunda, oavsett hur parets inbördes relation var. 

Eva tänker: 

'Han är ju redan bunden', säger sakligheten i henne. Ja, men varför? En hustru som 
inte är någon hustru, vad är det för mening med det? När de inte ens har ett hem 
tillsammans? Hon har velat fråga många gånger men hejdat sej inför hans ansiktes 
orörlighet. (s. 43)

Äktenskapet är meningslöst, ogiltigt, utan sammanboende, menar Eva inledningsvis. Under 

romanens gång ser vi Evas inställning förändras och när hon börjar känna sig förbunden med Anna 

kan hon önska att Anna och Tryggve skulle vara gifta på riktigt och bo ihop.

På flera ställen i romanen går kvinnliga karaktärer tydligt in i en värdinne- eller husmorsroll 

då män kommer på besök. Kvinnorna utövar ett värdinneskap, som går ut på att visa sin omsorg, 

välvilja eller bara vara konfliktundvikande genom att ordna, koka te eller laga mat. De uppfyller 

genom detta samtidigt hemmets föreskrivna rumsliga praktiker och den vårdande kvinnorollen.

Det förekommer att kvinnorna bjuder varandra – Vera blir bjuden på en överdådig middag, 

men då bjuds hon som ersättare för Sylvias älskare, som ställt in träffen i sista minut. Att bjuda en 
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av Husets kvinnor i stället för mannen är en generositet och en solidaritetshandling, men den skorrar 

lite i sitt inte helt trovärdiga överdåd. 

     – Du vet, Sylvia räcker henne brödet, jag tycker kvinnor ska ha det så här när de 
träffas. Inte bara slänga fram ett par koppar vid ena bordsändan som de gör för det 
mesta.
     Detta är en av Sylvias stående texter. Vera har hört den förr.
     – Så det kunde precis lika väl ha varit ordnat för dej förstår du, säger Sylvia men 
förargas invärtes för just med Vera är det sannerligen inte särskilt troligt och kanske 
känner hon det och i så fall blir hela kvällen ett fiasko. (s. 105)

Kanske hade Sylvia kunnat duka upp lika noga för någon av Husets andra kvinnor, men detta är 

romanens viktigaste festmåltid. Vera upplever i fantasin parallellt den kväll Sylvia hade haft med 

Gustav om han dykt upp:

Hela tiden hon suttit vid detta bord, pratat med Sylvia, ätit och skrattat, har en 
hemlig del av henne stått som vid ett nyckelhål och kikat in. Inte på henne själv och 
Sylvia, utan på Sylvia och den främmande – han som inte kom.
     Blicken vid nyckelhålet har klibbat vid varje enskild detalj och raskt dragit sina 
slutsatser. Fast det är han, den främmande, som är gäst är det väl han, som skär för, 
häller upp och sträcker fram. (s. 106 f) 

Mannen intar i Veras tanke genast värdens roll. Han agerar patriark och sköter serveringen sedan 

maten kommit fram på bordet, som om det vore han som bjuder trots att det är kvinnan (Sylvia) 

som stått för hela ansträngningen. Ett annat exempel på maktspel kring måltid finns i Evas dröm om 

Annas lägenhet, där Anna propsar på att få bjuda Eva:

     – Vill du inte ha litet té? Den andra reser sej ur stolen och ser frågande på henne. 
     Hon skakar på huvudet. – Tack, men jag är så mätt.
     Den andra ler. – Det kan du väl ändå inte vara. Du åt middag tidigt idag och du 
tog inte om någon gång. Du hör bestämt till de där som magrar av kärlek. Vänta nu 
litet så ska jag – 
     Hon går med snabba steg fram och tillbaka i rummet, öppnar en skåpdörr, plockar 
fram på en bricka, går ut i köket och kommer in igen med brickan fullastad.
     Monogram på den smala fransservetten i hennes knä, på den broderade tabletten 
under tékoppen, på den tunga guldskeden i hennes hand. Monogram också på de 
vida, guldkantade glaskopparna som hon är rädd att dricka ur. Samma monogram 
överallt, ett spegelmonogram som slår ut sina vida armar...
     – Tryggve har ritat det, säger Anna leende.
     De bläddrar i klippböckerna medan de dricker té och äter små sköra kakor. (s. 
230)

Anna demonstrerar här sin överlägsenhet på flera plan – först och främst genom att ogiltigförklara 

Evas nekande genom att visa att hon har kontroll på den andras mattider och vanor. När väl 

måltiden och teservisen kommer fram är den en manifestation av Annas triumf över Eva. Tryggve 

har ritat ett spegelmonogram, som (vi får förmoda) innehåller deras gemensamma initialer och som 

återfinns överallt – på såväl textilier som koppar. Samtidigt tittar de på minnen från en tid före Eva. 

Anna bjuder på sitt eget överläge gentemot Eva, samtidigt som hon bjuder på fika.
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Anna är annars en god värdinna, som har ett sätt att handskas med tingen som uppfattas som 

lugnt och lugnande, självklart. Den sista kvällen ber Tryggve Anna om att ordna med te, lika 

mycket för hennes som hans egen skull.

     – Kan du ge mig litet té? frågar han och slår sej ner i soffan. Han är trött och 
törstig. Det är lättare att prata vid en kopp té. Om han nu ska prata? [...]
     – Visst ska du få té, säger Anna och försvinner ut i köket fortare än han 
egentligen menat. Försvinner som en uppasserska man gett order. 
     Fan också! Han jämkar sej till rätta i soffan. Anna brukar väl inte konstra. Hon 
brukar tycka om att arrangera det trevligt. Hon hör till den sortens kvinnor. Små 
utsökta måltider är hennes specialitet. Han hade bett om té lika mycket för hennes 
skull som för sin egen. För att de skulle få en pratstund tillsammans. Och nu – (s. 
305)

Plötsligt tycker Tryggve att han ser något tillkämpat och hunsat i Annas sätt att uppfylla hans 

önskan. Idealet föreskriver att den goda hustrun och värdinnan ska uppfylla önskningarna av egen 

vilja, och med lätthet. Annas underlägsenhet blir för Tryggve nu en indikation om att något är fel. 

Det ankommer på läsaren att tolka huruvida det tillkämpade alltid funnits där och blivit uppenbart 

för Tryggve först nu, eller om det är en ny reaktion, förknippad med hennes annalkande 

sammanbrott. Jag tolkar det som något mitt emellan. Ansträngningen har nog funnits där länge, men 

den har ökat och Tryggve har plötsligt mött motstånd hos både Eva och Vera vilket tycks ha öppnat 

hans ögon. 

Vid ett annat tillfälle ljuger Eva om att hon har det som behövs för en lunch, detta för att 

Tryggve inte ska komma på andra tankar – han kan bara komma och träffa henne om hon samtidigt 

kan ge honom mat. Deras olika villkor i relationen blir på detta sätt mycket tydliga. Eva törs inte 

göra Tryggve besviken utan försöker lösa saken utan att han ska märka det.

[M]itt i den tredje signalen böjer hon sej hastigt ner efter luren.
     – Ja? säger han. Det stimmar omkring honom. [...] 
     – Hej, säger hon.
     – Kan du ge mej litet lunch, annars får jag inte se dej idag heller? Om tio 
minuter?
     Hennes skafferi är tomt som en diskad gryta, hon borde tvätta håret och klockan 
tre har hon lektion, men hon hoppar bock över alla svårigheter.
     – Kom bara! säger hon.
     – Spring inte ut och handla, regnet står som spön i backen.
     – Nejdå, lovar hon ögonblickligen. Har inte tid att förklara, vågar inte – så skulle 
han kanske inte komma. (s. 144)

Tryggve ger uttryck för mannens kombination av krävande behov och omhuldande omsorg inför 

kvinnan.

När det gäller Isa och Håkan har beroendesituationen tagits flera varv till. När Isa blir 

uppsökt av sin före detta man Håkan ber han henne att laga hans fransiga rockärmar. Han har det 

som en förevändning för att komma och träffa henne men den trasiga rocken berör henne illa.
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     Jag tog rocken utan ett ord och vi gick in i rummet.. Jag vet knappast, varför det 
berörde mej så illa. Det var som om han velat säga, att det var min skuld, att hans 
ärmar var fransiga. Som om jag brustit både i en hustruplikt: den att hålla hans 
kläder hela och en mänsklig plikt: den att inte bära hela kläder när en medmänniska 
går i trasiga. Jag är inte hans hustru längre och jag har varken den ena eller den 
andra sortens plikt mot honom. (s. 159)

Hon blir alltså upprörd, men gör det han ber om. Rocken blir lagad med all omsorg Isa kan 

uppbåda, som en kompensation för de plikter hon avsagt sig. Men Håkan dröjer sig kvar och Isa vet 

inte hur hon ska få honom att gå.

"Jag kunde inte gissa, vad han ville. Satt bara och kände rädslan krypa närmare. Satt 
som förr och försökte tänka, försökte vara lugn, försökte styra. Beredd på allt. [...]
     – Vill du ha litet mat? frågade jag och reste mej.
Jag kunde inte hitta på något annat och jag måste få röra mej, måste få ta i ting för 
att inte det gamla hatet skulle växa mej över huvudet.
     Han såg förvånad ut. – Har du så att – 
     – Visst, sa jag och gick ut i köket. Jag vet inte, vad jag hoppades av det. Något 
naturligare kanske, något vänligare, någon sorts vanlig enkel mänsklighet. Men jag 
skulle aldrig ha försökt – (s. 163 f)

Isa ser på matlagningen som en lösning, ett sätt att sysselsätta sig själv och samtidigt visa sin 

välvilja gentemot Håkan. Hon hoppas att det välbekanta ska lösa upp den spända situationen. Det 

går dock inte som hon hoppats, i stället skickar de vardagliga handlingarna henne i känslorna 

tillbaka till "den gamla onda verkligheten", deras äktenskap i Paris. Det får henne att gå till 

överdrifter, hon tar fram mat hon sparat till nåt speciellt tillfälle och dukar så fint hon kan. 

"Naturligtvis hade jag tänkt äta själv – det var lunchdags och jag hade inte ätit sedan morgonen – 

men nu kunde jag inte." (s. 164) Hon kan ställa i ordning åt Håkan, men hon kan inte förmå sig att 

äta med honom. När han gått därifrån kommer hungern plötsligt "som en eldslåga" (s. 169) och Isa 

äter det som blivit över stående vid bordet, med glupande aptit. Hon kan inte samtidigt göra honom 

och sig själv nöjd och har åter låtit sina egna behov stå tillbaka. 

Kvinnorna i Kvinnohuset fokuserar sin längtan på män. Därför är romanen och Huset fullt av 

förbannelser, tankar och drömmar om dem. Männen kommer också dit på besök, inbjudna eller på 

eget bevåg. Tryggve, den mest framträdande mannen i romanen, framställs som ett barn med 

omättliga begär och oklara motiv som hans kvinnor måste försöka hantera. Genom romanen agerar 

kvinnorna värdinnor och försöker att ge männen det de behöver. De gör det därför att de finner 

välbehag i att uppfylla husmorsrollen eller för att det är enklast så, men det kräver tydligt att 

kvinnorna ignorerar en del av sina egna behov.
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4. Slutdiskussion
Genom att läsa Kvinnohuset ur ett rumsligt perspektiv har jag kunnat lyfta fram aspekter av 

romanen som tidigare inte blivit belysta. Jag hoppas att det av uppsatsen i sin helhet framgår att jag 

inte vill hävda den rumsliga läsningen som den enda rimliga eller relevanta läsningen av denna 

roman. Det finns partier som inte blir särskilt produktiva eller kommer till sin rätt i denna läsning, 

till dessa hör romanens första och sista partier där Isa narrerar. Efter denna gardering ska jag nu 

försöka återknyta till frågeställningarna för att summera och diskutera mina resultat som kretsar 

kring sammanlänkningen av social, rumslig och känslomässig ordning. 

Mina frågeställningar var: Vad berättas på och om vilken plats? Hur görs skildringar av 

platser, hus och rum? Hur konstrueras i Kvinnohuset de rumsliga och betydelseskapande 

relationerna mellan de enskilda kvinnorna, kvinnokollektivet, män, staden och omlandet? Och: 

Vilken betydelse kan utvinnas genom att koppla romanen till relevant historisk kontext?

Denna studie visar att det i Kvinnohuset finns en stark sammanlänkning av rumslig, social och 

känslomässig ordning och att det rumsliga perspektivet därför utgör en fruktbar grund för en analys 

av romanen.

Huset och dess enskilda rum är de viktigaste rumsliga strukturerna i Kvinnohuset. Huset är 

en viktig organiserande princip i romanen. Rumsdimensionen är stark, men det utan att romanen 

innehåller något överflöd av rumsbeskrivningar och ting. Ofta är beskrivningarna i Kvinnohuset 

invävda i och motiverade av narrativet och händelserna. Den information vi får om rummens 

utseende eller ting har ofta symbolisk laddning kopplad till det känslotillstånd eller skeende som 

skildras. Ramarna för Kvinnohusets rumsliga fokus står sig romanen igenom. Handlingen kan i 

stora drag uttryckas rumsligt som att en kvinna flyttar in i Huset, varpå skeenden sätts igång som 

leder till att två kvinnor (och en man) i romanens slut lämnar Huset – den ena kvinnan för döden, 

den andra kvinnan för fängelset. Narrerandet är i stor utsträckning placerat i huset och i de enskilda 

lägenheterna. Genom bibelanspelningarna och Kvinnohusets status som "Huset" förstärks 

anspråken på att romanen skildrar något stort och viktigt. Omlandet och Paris beskrivs som mentalt 

avlägsna och som platser för förflutna, redan avslutade skeenden. Stan är närvarande, men diffus. 

Det gör att Husets centrala position i romanen blir än tydligare. Genom att jämföra romanen med en 

definition av stadsromanen har jag kunnat konstatera att Kvinnohuset är en husroman. 

Huset – som jag benämnt det sociala Huset – är i romanen ett samlingsbegrepp för 

Kvinnohusets kvinnor och den norm de utgör. Det är i trapphuset de flesta slumpartade möten sker 

och där skapas relationer, men också social kontroll, mellan Husets kvinnor. Husets norm bygger på 
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den vuxna ensamma medelklasskvinnans erfarenhetsposition och används av karaktärerna som ett 

sätt att definiera in eller ut sig själva eller andra. Sylvia kan på detta hus projicera en dröm om ett 

systerskap, en kvinnogemenskap som för de andra tycks otidsenlig och omöjlig. Det är det sociala 

Huset som efter hand gör situationen med Eva och Anna i samma byggnad ohållbar. De iakttar 

varandra i allt större utsträckning och börjar känna med varandra. De är åtminstone lojala spelets 

regler och håller sina fasader uppe. I romanen speglar de rum där kärleksrelationer utspelas 

relationens karaktär. Då Eva drömmer att Anna har en fantastisk våning inklämd i Huset är det en 

rädsla för vad Anna och Tryggve har ihop som inte hon har. Själv måste hon anstränga sig för att 

hålla relationen på plats inom den egna bostaden.

Tryggves regisserande och iordningställande ambitioner får ett tydligt uttryck i möblerandet 

av Evas lägenhet, den blir också för henne en skrämmande konkretisering av förhållandena. Hon 

känner sig bunden och inser att mannen i sin tur inte låter sig bindas eller kontrolleras. Hennes 

bostad blir under romanen allt mindre avskild från Husets andra rum, och Eva söker sin 

självständighet i relation till Tryggve. Isas relation till Huset är, liksom hennes roll i romanen, 

komplex och betydelsefull. Isa är ett viktigt socialt nav och håller sig informerad om vad som 

händer i Huset, men drar sig undan kollektivet och månar om sin avskilda position. Hon söker 

skönheten i det avlägsna, distanserade.

Beskrivningar av rum och ting är ofta ambivalenta eller dubbla. Ett exempel på detta är 

Husets två olika utseenden. En och samma byggnad får i Isakssons prosa – hennes psykologiska 

realism160 – ha ett stramare, återhållet och funktionalistiskt planerat utseende om dagen; och ett mer 

dramatiskt, oregelbundet och vindlande utseende om natten. Det kan ses som en tematisering av det 

undermedvetna och drömvärlden som kommer upp till ytan om natten. Men det kan också i en mer 

politisk mening ses som en kritik av försöken att lägga livet till rätta, försöken att med rationalitet 

planera bort smärtsamma erfarenheter och känslor.

Att vara och bo i Huset är i romanen detsamma som att inneha en erfarenhetsposition. Det 

faktum att kvinnorna i Huset har en viss samhällelig och existentiell erfarenhet gemensamt förenar 

dem – gör dem trots skilda personligheter till ett kollektiv. Något motvilligt skriver de ett 

gemensamt "Husets ABC". Den ensamma kvinnans belägenhet, så som den skrivs i romanen, kan 

ses som en kritik av samhället både på existentiell och politisk nivå. Som Laugier skriver behandlar 

Ulla Isaksson sina kvinnliga karaktärer inte bara som historiska varelser, utan också som individer, 

vars känslodimensioner ofta undertrycks av globala politiska beslut.161 Romanen handlar om 

kvinnor som är ensamstående och/eller inte har barn. Det placerar dem vid sidan av det stora 

160 Littberger, s. 12.
161 Laugier, s. 5 f.
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välfärdsprojektets omformande av vardagen som främst var inriktat på familjen som enhet, för att 

främja önskat barnafödande och förbättra villkoren för uppväxande barn. Kvinnohuset som projekt 

bär visserligen funktionalistiska drag – där den fyrkantiga formen men också allt från mjölkskåp i 

trapphuset till gemensamma samlingssalar talar om en samordnande ambition – men den ambition 

att värna de ensamma, familjelösa kvinnorna som ges detta uttryck känns snarare som en 

fortsättning på 1800-talets filantropi. Det framstår inte som om kvinnorna i Kvinnohuset i någon 

större utsträckning kan styra över sina liv – de önskar sig kärlek och är utlämnade till män som 

sviker. De finner sig i hur Huset ordnats åt dem men använder inte i någon större utsträckning dess 

kollektiva potential för att skaffa makt och åstadkomma förändring.

Enligt Heiths läsning av FödelseDagen "vidareför inte Ulla Isaksson en särartsfeministisk 

diskurs på ett oreflekterat sätt. Däremot problematiserar hon naturligheten i kategorin kvinna, 

liksom den potentiellt normativa halten i särarts- respektive jämlikhetsdiskursen".162 Heith menar att 

"spelet mellan de olika romanpersonerna [fungerar] som ett spel mellan olika berättelser om 

kvinnligt, manligt och samhälle".163 Samma sak gäller i min läsning för Kvinnohuset – de olika 

kvinnornas olika reaktioner på liknande situationer blir som en provkarta över sätt att hantera svek 

och smärta. Kvinnorna visar också upp olika sätt att förhålla sig till kvinnorollen, men gemensamt 

för flera av dem är att de agerar värdinnor då män kommer på besök. Män förväntar sig av 

kvinnorna att de ska göra detta med lätthet, och de försöker uppfylla denna förväntning. En mängd 

olika behov och ideal sammanstrålar i dessa handlingar och kontrasten blir tydlig mellan hur 

kvinnorna ordnar för sig själva och hur de ordnar för besökaren. 

 Jag har i min studie försökt hålla den rent narratologiska studien kort och fokuserat på hur de 

narratologiska verktygen kan bidra till en rumslig läsning. Jag tycker mig dock genom detta ha 

funnit att den narratologiska aspekten av Isakssons romaner är intressant och tycks vara alltför lite 

studerad. Ett förslag till vidare forskning är därför att mer ingående studera denna roman och 

författarskapet i stort narratologiskt – den subtilt skiftande fokaliseringen och det rika bildspråket är 

exempel på grepp som går igen i flera av Isakssons romaner. Rum skulle också med fördel kunna 

studeras bredare i Isakssons författarskap – jag har vid några tillfällen i min studie anknutit till 

andra Isaksson-verk, men det finns helt klart potential att utveckla detta. Jag anser också, som jag 

redan nämnt, att en utvecklad studie av kläder och speglar som motiv i Isakssons författarskap 

skulle vara givande. 

I övrigt finns förstås massor av rumsliga läsningar att göra! Jag har funnit kombinationen av 

162 Heith, 1994, s. 666.
163 Ibid.
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teoretiskt material i denna studie både givande och fruktbar. Liknande teoretiska ingångar kan med 

fördel användas till, och utvecklas, studier av annan litteratur och andra typer av narrativ. Denna 

undersökning bekräftar, anser jag, att den rumsliga läsningen kan användas för att studera såväl 

litteraturens tematik som de föreställningar litteraturen ger uttryck för - och dessutom fungera 

belysande i studier av narratologi och litterär konstruktion. Detta perspektiv är således givande både 

inom litteraturvetenskapen och inom ett vidare humanistiskt och kritiskt fält.
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