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Abstract 

Ett gemensamt drag i den tidigare forskningen om Stina Aronsons modernism har varit att 

betona Artur Lundkvists betydelse. Den här uppsatsen undersöker en roman som utkom före 

det att Aronson hade någon kontakt med Lundkvist, Två herrar blev nöjda från 1928, i syfte 

att nyansera nämnda historieskrivning. Romanen undersöks utifrån en modernistisk diskurs 

baserad på tre representativa översiktsverk för perioden. Dessutom anläggs Judith Butlers 

performativitetsteori i ett försök att åskådliggöra hur Aronson i romanen skenbart anpassar sig 

till en traditionellt kvinnlig författarroll.  

 

Resultatet visar att Två herrar blev nöjda tar avstånd från realismen och istället präglas av 

modernismens estetik och radikalt nya världsåskådning. I såväl form som innehåll märks ett 

tydligt intresse för det omedvetna, för det irrationella, för slumpen och för det splittrade jaget. 

Vidare kännetecknas romanen av formell introspektion, det vill säga en upptagenhet vid den 

egna litterära skapelsen. 

 

Nyckelord: Stina Aronson, Två herrar blev nöjda, modernism, performativitet, Judith Butler, 

Sören Kierkegaard, identitetslek, berättarstruktur, det omedvetna 
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1. Inledning 

1.1 Ständigt denne Artur Lundkvist: Bakgrund och syfte  

Efter sin död 1956 var Stina Aronson under lång tid en bortglömd författare. Med undantag av 

Margit Rasmussons biografi Lång väg hem (1968) blev Aronson förpassad till den 

litteraturhistoriska marginalen. I den mån hon ändå omskrevs reducerades hon till 

”provinsialist”, och i allmänhet behandlades endast böckerna från och med det sena 

genombrottet Hitom Himlen (1946).
1
 Under de senaste två decennierna har dock bilden av 

Aronsons författarskap reviderats väsentligt. Först i form av enstaka artiklar under 1990-talet 

och sedan genom inte mindre än två avhandlingar och ytterligare en monografi under 2000-

talet. De tidiga verken diskuteras här utförligt och Aronsons modernistiska kvalitéer lyfts 

fram, i synnerhet i dessa verk, men även i de senare. Ändå finns det, menar jag, utrymme till 

att nyansera historieskrivningen ytterligare. 

 Genomgående i litteraturen om Aronson märks nämligen ett problematiskt sätt att 

beskriva hennes övergång från realistisk författare i början av 1920-talet till modernist i slutet 

av årtiondet. I varierande utsträckning framställs författaren Artur Lundkvist som den som 

skänker Aronson den modernistiska förmågan. Detta antagande har sin grund i den intensiva 

brevväxling Lundkvist och Aronson förde mellan 27 mars 1929 och 15 juli 1930, och som ska 

ha inletts efter det att Aronson imponerats av sin kollegas diktsamling Glöd (1928).
2
 Allra 

längst i detta sammanhang går kanske Caroline Graeske, som menar att Aronsons kontakt 

med Lundkvist ”fick till följd att hon sökte nya vägar inom olika litterära genrer”.
3
 Graeske 

lyckas också med ett metodiskt klavertramp när hon i redogörelsen för hur hon ska förhålla 

sig till begreppet modernism, väljer att utgå ”framförallt från den unge Artur Lundkvists syn 

på modernismen”.
4
 Ellen Rees tar ett liknande snedsteg när hon förkunnar att hon avser 

undersöka Aronson ”within Swedish primitivism”, en rörelse Artur Lundkvist var främste 

språkrör för.
5
 Rees anser vidare att Graeske ger ”a balanced view of Aronson’s contribution to 

and reliance upon Lundkvist’s literary program” [min kursiv].
6
 Och Ebba Witt-Brattström 

skriver att Aronson ”genom mötet med Arthur [sic!] Lundkvists debutdiktsamling […] blev 

modernist”.
7
  

                                                           
1
 Petra Broomans, Detta är jag. Stina Aronsons litteraturhistoriska öde (Stockholm 2001), s. 11. 

2
 Ebba Witt-Brattström, ”Förord”, Feberboken (1931, nyutgåva Stockholm 2006), s. 13. 

3
 Caroline Graeske, Bortom ödelandet. En studie i Stina Aronsons författarskap (diss. Stockholm 2003), s. 11. 

4
 Ibid., s. 72. 

5
 Ellen Rees, On the Margins. Nordic Women Modernists of the 1930s (Norwich 2005), s. 12. 

6
 Ibid., s. 52. 

7
 Brattström, s. 13 
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En del texter är inte fullt lika explicita och nämner delvis andra inspirationskällor, men 

även i dessa fall målas ett slags kausalitet upp mellan Lundkvist och Aronsons modernism. 

Petra Broomans skriver att Aronson kom i kontakt med ”bland andra Artur Lundkvist och 

kring 1930 hade hon utvecklat sig till modernist”.
8
 Gunilla Domellöf skriver att Aronson ”hos 

Lundkvist har funnit en civilisationskritik”.
9
 Och Åsa Nilsson Skåve, slutligen, använder 

medvetet Lundkvists uttryck ”en form utan namn” i sin beskrivning av Hitom Himlen.
10

 

 Forskarna hävdar förvisso att Aronson står för ett slags feministisk, subversiv 

modernism genom att – och här nöjer jag mig med ett representativt citat – ”förhålla sig 

mimetiskt parodierande till primitivismen”.
11

 Men icke desto mindre beskrivs Aronsons 

modernism genomgående i relation till en manlig författare och hans primitivistiska diskurs, 

vilket förstås är problematiskt. Därmed inte sagt att Aronson förblev opåverkad av 

brevväxlingen med Lundkvist. Hon har bland annat själv talat mycket varmt om honom.
12

 

Men det stora fokuset på Lundkvist tycks ha bidragit till en något snedvriden bild. 

Det är signifikativt att det är just Feberboken (1931), vilken innehåller en stor mängd 

autentiska brev mellan Lundkvist och Aronson, som nästan uteslutande är det verk som har 

lyfts fram allra mest i diskussionen om Aronsons modernistiska period. En bok som däremot, 

eller kanske därmed, till stor del har fallit i glömska är Två herrar blev nöjda (1928).
13

 Detta 

trots att läsaren så gott som omedelbart finner både formella och tematiska likheter med 

Feberboken. Två herrar, med undertiteln ”— eller om man så vill, min dagbok.”, är det första 

verket Aronson ger ut under pseudonymen Sara Sand. För att bilda sig en ordentlig 

uppfattning om denna märkliga roman krävs att man läser den, men här följer en kort 

redogörelse över bokens stoff. De två herrar som ska göras nöjda är doktor Timper, ”som 

begagnar sig av mina tjänster som sekreterare”, respektive ”en röst inom en själv”.
14

  Vad 

dessa herrar kan tänkas representera kommer att undersökas grundligt längre fram i uppsatsen. 

Bokens minimala intrig består i att berättarjaget, namne med författarpseudonymen, företar en 

resa från den norrländska
15

 ”obygden” (s. 8) till Paris där hon bor och umgås med 

                                                           
8
 Broomans, s. 108. 

9
 Gunilla Domellöf, Mätt med främmande mått. Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och 

romaner (Hedemora 2001),  s. 189. 
10

 Åsa Nilsson Skåve, Den befriade sången. Stina Aronsons berättarkonst (diss. Växjö 2007), s. 10. 
11

 Brattström, s. 14. 
12

 Se t.ex. Graeske, s. 71. 
13

 I det följande förkortad Två herrar. 
14

 Stina Aronson, Två herrar blev nöjda (Stockholm 1928), s. 8, 10. Hänvisningar till detta verk kommer i 

fortsättningen endast att ges med angivande av sida inom parentes efter citatet. 
15

 I romanen uttrycks aldrig skådeplatsen, men miljön anses allmänt vara den svenska delen av Tornedalen. 

Troligen är förebilden Sandträsk i Norrbotten, där Aronson själv under en period levde som läkarhustru. Se 
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konstnärsparet Ella och Louis. Vistelsen utmynnar i svartsjuka från Ellas håll, och därefter bär 

det av hemåt för Sara Sand igen. ”Dagbokens” form är kollageaktigt fragmenterad, vari 

aforismer varvas med längre reflektioner och drömsekvenser. 

Varför är det då så viktigt att skriva om den här romanen? Av två skäl. Dels för att de tre 

år som skiljer utgivningen av Två herrar och Feberboken inte alls saknar betydelse. Den 

svenska modernismen brukar allmänt betraktas få sitt genombrott de första åren under 1930-

talet.
16

 Om Två herrar via en utförlig analys kan bekräftas vara modernistisk placerar sig 

således Aronson litteraturhistoriskt snarare som en pionjär än som en i mängden av svenska 

modernister på 1930-talet. Dels också för att Aronson skickar in romanens manus till Albert 

Bonniers förlag 31 maj 1928.
17

 Det vill säga flera månader före det att hon läser Lundkvists 

diktsamling Glöd och nästan ett år innan hon inleder den brevväxling som påstås ha en sådan 

avgörande betydelse för hennes litterära praktik.
18

 Syftet med uppsatsen är således, genom att 

låta en till stora delar negligerad roman från det tidiga författarskapet prövas i en modernistisk 

kontext, att undersöka möjligheterna till nyansering av historieskrivningen rörande Aronsons 

modernistiska produktion. 

 

1.2 Nystarten som ignoreras: Forskningsöversikt Två herrar 

Intressant nog är den tidigare forskningen överens om att Två herrar innebär en nystart i 

författarskapet, och de allra flesta inkluderar dessutom romanen i vad de kallar Aronsons 

modernistiska period. Men därefter är det vanliga förfarandet att raskt gå vidare och diskutera 

senare böcker under perioden, i synnerhet alltså Feberboken. I den mån Två herrar trots allt 

diskuteras rör det sig till stor del om tematiska läsningar, inte sällan utifrån ett 

genusperspektiv. Det är mycket sällsynt att formella och språkliga aspekter tas upp annat än i 

allmänna ordalag eller i form av ett samlat omdöme över flera verk. 

Rasmusson skriver att romanen ”betecknar en vändpunkt” i författarskapet och anser den 

ha ”nästan ingenting gemensamt med hennes tre tidigare böcker”.
19

 Rasmusson är den enda 

som ger boken relativt generöst med utrymme, då hon skänker den sju sidor i sin biografi. 

Hon pekar på det enklare språkbruket, att romanen frångår konventionell dramaturgi och 

                                                                                                                                                                                     
Broomans, s. 113 respektive Margit Rasmusson, Lång väg hem. En bok om Stina Aronson (Stockholm 1968), s. 

58. 
16

 Se t.ex. Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl., Litteraturens historia i Sverige, femte upplagan (Stockholm 

2009), s. 361. 
17

 Graeske, s.32. Se Graeskes not 23 på s. 218. 
18

 Ibid., s. 71. 
19

 Rasmusson, s. 123. 
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anser den handla om ”vantrivsel i äktenskap och vardag”.
20

 Karakteristiskt för 

Aronsonforskningen under perioden för biografins tillkomst (1968) avslutar Rasmusson med 

att hävda att vad ”som allra tydligast pekar framåt” är norrlandsskildringen.
21

 

Rees inkluderar Två herrar i vad hon kallar Aronsons ”brief but intense modernist 

period” men skriver talande nog om verket i avsnittet ”Minor Experimental Works”.
22

 Hon 

menar att romanen nyttjar ”a surrealistic technique that blends dream, observation, 

hallucination and other ecstatic states of consciousness” men ger inga konkreta exempel på 

detta.
23

 Marianne Hörnström skriver att Aronson är en ”modernistiskt experimenterande 

författare” mellan 1928 och 1931, och att Två Herrar bryter ”radikalt med det tidigare 

skrivandet”, men övergår sedan till att diskutera Feberboken och dramat Syskonbädd (1931).
24

 

Domellöf menar att Två herrar inleder ”en ny fas i författarskapet”, men hinner på den halva 

sida hon skänker romanen endast notera huvudpersonens konflikt mellan fantasi och 

verklighet, innan hon strax ska inleda en 25 sidor lång analys av Feberboken.
25

 

De två avhandlingarna som går igenom hela Aronsons författarskap skriver endast 

pliktskyldigt om Två herrar. Såväl Graeske som Nilsson Skåve ger romanen två och en halv 

sida mot exempelvis sju sidor för Feberboken. Nilsson Skåve tycker att boken tillhör ”en mer 

experimentell period i författarskapet” och anser den vara ”en kritisk betraktelse över 

äktenskapet” i synnerhet och ett fördömande av konventioner i allmänhet.
26

 Graeske menar att 

Aronson i och med Två herrar närmar sig ”modernismens uttrycksformer”.
27

 Hon anser att 

romanens tema är ”det komplicerade förhållandet mellan konsten och kärleken” och att 

Aronson skildrar ”en ny kvinnotyp som ifrågasätter och problematiserar sin sexualitet”.
28

 

 

1.3 Modernism, Kierkegaard och Butler: Material och metodiska utgångspunkter  

Modernism är inte en formel eller ett schema, utan ett komplext begrepp med implikationer. 

En fullständig genomgång av olika synsätt på perioden tillåter förstås inte uppsatsens ramar, 

men en kort redogörelse för hur jag förhåller mig till begreppet är ändå nödvändig. I 

utformningen av min diskurs väljer jag att använda mig av tre tämligen representativa 

översiktsböcker – antologin Modernism 1890-1930, Peter Childs’ Modernism, samt i något 

                                                           
20

 Ibid., s. 119ff. 
21

 Ibid., s. 123. 
22

 Rees, s. 11, 53ff. 
23

 Ibid., s. 53. 
24

 Marianne Hörnström, Flyktlinjer. Aningar kring språket och kvinnan (Stockholm 1994), s. 115. 
25

 Domellöf, s. 183. 
26

 Nilsson Skåve, s. 131ff. 
27

 Graeske, s. 11. 
28

 Ibid., s. 87. 
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mindre grad Peter Lutherssons Modernism och individualitet. Men det är också nödvändigt, 

menar jag, att närma sig romanen som ska undersökas reservationslöst, utifrån textens egna 

premisser. Alltså att i viss mån låta romanen själv bestämma den modernistiska diskursen. Att 

göra så tycks särskilt relevant i fallet Aronson, eftersom forskningen om hennes modernism, 

som jag visat, undgått att göra just detta och istället allt som oftast tagit avstamp i Lundkvists 

primitivism. 

 Ett mer generellt skäl för ett sådant tillvägagångssätt är att modernismen inte kan sägas 

vara en övergripande stil, utan snarare en mångfald av stilar, ”a search for a style in a highly 

individualistic sense”.
29

 Strävan efter originalitet och konventionsbrott är alltså ett första 

kriterium. Att kalla Två herrar för modernistisk endast på grundval av att romanen uppvisar 

en individuell stil vore dock att urholka begreppet. Om originalitet vore det enda kännetecknet 

skulle förstås modernismens historia, som Luthersson påpekar, vara ”identisk med 

konstens”.
30

 Således krävs att man ringar in vissa beröringspunkter som för samman denna 

mångfald av stilar. Inte alla dessa punkter, men väl de som är relevanta för uppsatsens 

undersökningsobjekt, presenteras nedan. 

Modernism kan ses som en reaktion på det föregående – på naturalismens och 

realismens uttrycksformer och tankegods. Lika viktigt som att tillskansa sig en ny stil är det 

att ta avstånd från den gamla, i lika hög grad som modernismen är ett skifte till är det också en 

rörelse från: de modernistiska uttryckssätten är alla ”different subversions of the realist 

impulse”.
31

 Förklaringen är enkel. Den modernistiska litteraturen reagerar på samtidens nya, 

omvälvande idéer. Realismens och naturalismens objektivitetsanspråk och rationalitetstro får 

helt naturligt ett begränsat inflytande i den värld som radikalt har omtolkats av Freud, 

Nietzsche, Einstein, Marx och Kierkegaard.
32

 Det är en värld där ”all realities have become 

subjective fictions”.
33

 

                                                           
29

 Malcolm Bradbury och James McFarlane, ”The Name and Nature of Modernism”, Modernism. A Guide to 

European Literature 1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra upplagan (London 1991), 

s. 29. Se även: Peter Childs, Modernism. The New Critical Idiom (London 2000), s. 129; Peter Luthersson, 

Modernism och individualitet. En studie i den litterära modernismens kvalitativa egenart (Stockholm 1993), s. 

73. 
30

 Luthersson, s. 54. 
31

 Bardbury och McFarlane, s. 49. Se även: Childs, s. 2f. 
32

 Bradbury och McFarlane, s. 27; James McFarlane, ”The Mind of Modernism”, Modernism. A Guide to 

European Literature 1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra upplagan (London 1991), 

s. 79, 85, 88; Childs, s. 26-72. 
33

 Bradbury och McFarlane, s. 27. 
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Således går det att avgränsa perioden
34

 – originaliteten i den modernistiska litteraturen är 

en originalitet präglad av den unika tid som verken skrevs i. Författarna hade för avsikt att 

”express the new sensibilities of their time”.
35

 I den modernistiska romanen framträder detta 

bland annat i berättarstrukturen, som frigörs från ”the determination of an onerous plot”.
36

 Det 

linjära, kausala berättandet väljs bort till förmån för ett betydligt mer otvunget förhållande till 

narrativet, tiden och rummet.
37

 Istället för att objektivt skildra en yttre verklighet blickar 

modernisterna inåt, undersöker och problematiserar det egna jaget samt utforskar det 

omedvetna.
38

 

 Även när det kommer till romanens form förhåller sig författarna introspektivt. 

Romanerna är inte sällan metalitterära betraktelser där berättelsen om romanens tillblivelse i 

vissa fall är detsamma som romanen.
39

 I dessa fall kan man påstå att ”the becoming of the 

book is also the becoming of the writer”.
40

 

 Den modernistiska litteraturen rör sig alltså från realismens fokus på intrig och 

objektivitetssträvan, i riktning mot ett ledigt angreppssätt till tid och rum, och till 

introspektion i såväl form som innehåll. De litterära innovationerna går hand i hand med 

samtidens radikalt förändrade världsbild. 

 

Ovanstående diskurs kommer att stå som grund i analysen av Två herrar. En fortlöpande 

dialog med den tidigare forskningen kommer också att föras, i vilken jag förstås kommer att 

ha användning av den litteratur som specifikt inriktar sig på uppsatsens undersökningsobjekt. 

Men eftersom Två herrars modernism inte har prövats i någon högre grad kommer jag tidvis 

också granska forskningsutlåtanden om modernism i Feberboken, vilken som sagt har 

undersökts betydligt utförligare, och se om dessa omdömen är tillämpbara även på Två 

herrar. 

Sören Kierkegaard nämndes ovan som en influens för modernismen, och dennes påverkan 

finns det anledning att återkomma till. På sista sidan av Två herrar citeras nämligen hans 

                                                           
34

 Hur man bör dela in perioden är dock ständigt under debatt. I McFarlanes och Bradburys antologi används, 

som titeln avslöjar, indelningen 1890-1930, vilket får sägas vara relativt representativt. 
35

 Childs, s. 4. 
36

 Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra 

upplagan (London 1991), s. 393. 
37

 Ibid; Michael Hollington, ”Stevo, Joyce and Modernist Time”, Modernism. A Guide to European Literature 

1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra upplagan (London 1991),   s. 442. Childs, s. 22. 
38

 Bradbury och McFarlane, s. 26; Modernism (London 1991), s. 393; Childs, s. 22. 
39

 John Fletcher och Malcolm Bradbury, ”The Introverted Novel”, Modernism. A Guide to European Literature 

1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra upplagan (London 1991), s. 395; Childs, s. 18. 
40

 Fletcher och Bradbury, s. 404. 
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genombrottsverk Antingen-eller. Ett livsfragment. Första delen (1843).
41

 Diskussionen om 

modernism i Två herrar kommer att ta avstamp ifrån denna intertext. Antingen-eller speglar 

nämligen på flera plan romanens form och idéstoff. Inte minst har den raffinerade 

identitetslek Aronson använder sig av tydligt släktskap med Kierkegaards skrift. 

För att fullt ut förstå romanens förhållande till modernismen har jag också funnit det 

nödvändigt att begagna Judith Butlers performativitetsteori. Ett metodiskt val som motiveras 

av att kvinnliga författare inte enbart har marginaliserats i litteraturhistorien utan även under 

deras samtid. Jag ämnar visa hur berättarjaget i Två herrar, medveten om den kvinnliga 

författarens position i den litterära kontexten, ”spelar upp” inte bara en traditionell kvinna 

utan också en traditionell kvinnlig författare. Hur detta går till kommer att diskuteras i det 

första analyskapitlet, tillsammans med en skiss av samtidens litterära kontext samt en 

betydligt mer grundlig genomgång än vad som här har erbjudits om hur jag avser tillämpa 

Butlers teori.  

I resterande delen av uppsatsen kommer sedan romanens modernistiska kvalitéer lyftas 

fram, vilka jag menar möjliggör en dekonstruktion av den könsstereotypa skildring 

berättarjaget uppför. I kapitel 3.1 utgår jag från hänvisningen till Kierkegaard i ett 

resonemang om romanens förhållande till begrepp som tid, rationalitet och kausalitet samt 

diskuterar den nyckfulla berättarstrukturen. I nästa avsnitt, 3.1.1, tittar jag närmare på 

Aronsons bruk av pseudonym och den glidning mellan olika jag detta resulterar i. I Kapitel 

3.2 utför jag en allegorisk tolkning av Två herrars dikotomiska struktur och belyser romanens 

reflexiva rörelse från realism till modernism. Denna allegoriska läsart fortsätter sedan i avsnitt 

3.2.1, där jag visar hur romanen gestaltar den kvinnliga modernistens marginaliserade 

position. Därefter samlar jag mina tankar i en slutdiskussion. 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 I det följande förkortad Antingen-eller. Originalets titel är Enten-Eller. Ett Livs-Fragment. Første Deel 

indeholdende A.´s Papirer och den utgåva jag kommer att referera till återfins i: Søren Kierkegaard, Samlede 

værker. Bind 2&3, Enten-Eller (Köpenhamn 1994). Citat från verket kommer att återges på svenska i brödtexten, 

och i original i en not. 
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2. Performativitet i Två herrar 

2.1 En modernist i förklädnad: Judith Butlers performativitetsteori 

I det här avsnittet kommer jag alltså använda mig av Judith Butlers performativitetsteori, men 

i en något modifierad variant. Queerteoretikern Butler är anti-essentialist i ordets alla 

bemärkelser. Inte bara det sociala könet, genus, utan även det biologiska könet och 

sexualiteten är i Butlers ögon konstruerade. Konstruktioner som skapas genom ständigt 

upprepade tal- och kroppshandlingar (’performances’) ”inom en ytterst rigid regulativ 

struktur”, vilka i förlängningen stelnar till en skenbar naturlighet.
42

 Men i och med att denna 

norm aldrig når sin slutpunkt utan tvärtom oupphörligt är i behov av nya upprepanden, är det 

också möjligt att handla subversivt inom strukturen. Om ”the very exercise of repetition is 

redeployed for a very different performative purpose” störs ordningen.
43

 Konstruktionen visar 

sig då som konstruktion och inte som naturlighet.
44

 Det är dock inte ett helt riskfritt agerande 

– de som inte fogar sig till att ”upprepa kulturens ålagda tal- och kroppshandlingar, stöts ut 

som ’obegripliga’ avvikelser”.
45

 Butlers favoritexempel på en performativ omstörtning är 

dragshowen, vars “iscensättning av kön stör våra naturaliserade föreställningar om 

förhållandet […] mellan kön och genus”.
46

 

 I den här uppsatsen kommer jag dock, i mer traditionell feministisk anda och i motsats 

till Butler, anta ett dualistiskt könsbegrepp och betrakta genus som socialt och kulturellt 

konstruerat utifrån det.
47

 Med denna utgångspunkt har jag för avsikt att visa hur berättarjaget 

Sara Sand ”spelar upp” ett traditionellt kvinnligt kön och framför allt en stereotyp bild av den 

kvinnliga författaren. Jag menar att Stina Aronson i Två herrar gör bruk av ett slags omvänd 

performativitet i vilken hennes karaktär förhåller sig i linje med ”kulturens ålagda […] 

handlingar”,
48

 men att denna normativa bild sedan dekonstrueras med hjälp av romanens 

form. Via denna subversiva handling exponeras kvinnans marginaliserade plats i den litterära 

kontexten som en konstruktion baserad på falska idéer om manligt och kvinnligt. 

 

Vad är då en ”traditionellt kvinnlig författare” i slutet av 1920-talet i Sverige och på vilket sätt 

är den kvinnliga författaren marginaliserad? Uppsatsen tillåter inte någon heltäckande 

                                                           
42

 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, (Göteborg 2007), s. 88. 
43

 Judith Butler, ”Imitation and Gender Insubordination”, The Judith Butler Reader, red. Sara Salih (Hoboken 

2004), s. 130f. 
44

 Butler (2007), s. 220. 
45

 Ellen Mortensen, ”Inledning”, Genustrubbel (Göteborg 2007), s. 19. 
46

 Ibid. 
47

 Se t.ex. Kate Millett, Sexual Politics, fjärde upplagan (Chicago 2000), s. 29ff. 
48

 Se not 45. 
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beskrivning av den samtida litterära kontexten. Jag tar därför hjälp av Graeske, som utifrån 

Bourdieus fältbegrepp förtjänstfullt sammanfattar det litterära klimatet med speciell hänsyn 

till Aronsons författarskap. Graeske skriver att det litterära fältet under 1920-talet befinner sig 

i en brytningstid där traditionella, realistiska kulturideal fortfarande dominerar men där den 

moderna litteraturen, som tidigare haft ett begränsat inflytande, är på väg framåt.
49

 

Mottagandet av Aronsons böcker, hävdar Graeske, är beroende av de olika kritikernas 

position i fältet.
50

 Men ett framträdande drag i receptionen av Aronsons modernistiska 

produktion är att det dessutom görs ”ironiska anspelningar på författarens kön”.
51

 Det finns 

alltså en ”könsrelaterad distinktion” hos kritikerna, en ”gränsdragning mellan mäns och 

kvinnors skapande – en segregering där mannen vanligtvis utgjorde normen”.
52

 Således är den 

modernistiska litteraturen under 1920-talet delvis marginaliserad i stort, och den kvinnliga 

modernisten är extra åsidosatt. Det är denna kontexts spelregler som Stina Aronson har att 

förhålla sig till när hon skriver Två herrar. Hellre än att uppehålla mig vid biografiska belägg 

för hur Aronson var medveten om denna kontext,
53

 skall jag istället visa hur denna 

medvetenhet framträder i romanen. 

 

2.2 ”Ni är naiv eller också spelar ni naiv”: Sara Sands performativa strategi 

”Om man vill bli accepterad bör man helst förhålla sig neutralt […]. Och man vill bli 

accepterad.” (s. 90) Nyss hemkommen till Norrbotten nedtecknar Sara dessa tankar i ett brev 

till vännen Louis i Paris. Ja, man bör förhålla sig neutralt, ty trakten hon bor i ”har ett Allmänt 

Medvetande — det är de många små husens och trävillornas gemensamma moralmedvetande” 

(s. 136). Nilsson Skåve har fullt riktigt påpekat att byns allmänna medvetande representerar 

de förväntningar och konventioner Sara har att kämpa emot.
54

 Men Sara ser också i detta en 

performativ struktur. Om ”det Allmänna Medvetandet […] säger om en karl: rejäl karl! så är 

han därmed rejäl karl ända längst in under skjortan”, skriver hon i sin dagbok (s. 136). Och 

fortsätter: ”Ur ömsesidighet […] växer vad som ska bli bergstarkt.” (s. 137) Det krävs inte en 

särskilt vildsint fantasi för att citat som dessa ska föra tankarna till Butlers resonemang om 

upprepade talakter som stelnar till norm. Medvetenheten om denna struktur gör det möjligt för 

Sara att utarbeta en anpassningsstrategi. Ett talande exempel är när Sara kommenterar 

                                                           
49

 Graeske, s. 36ff. 
50

 Ibid., s. 49, 103f. 
51

 Ibid., s. 104. 
52

 Ibid. 
53

 T.ex. tar Graeske stöd av brevväxlingen med Lundkvist för att dra slutsatsen om att Aronson var ”[m]edveten 

om att det litterära fältet var ett manligt dominerat fält”. Se: Graeske, s. 79. 
54

 Nilsson Skåve, s. 133. 
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väninnan fru Perttus beslut att visa sig barbent: ”— Människorna på doktorns mottagning 

skulle kanske ta anstöt […] — Ni är naiv eller också spelar ni naiv, sa fru Perttu.” (s. 129, 

min kursiv) 

 Spelar är just vad Sara gör. Men inte enbart i sin hemby. Till skillnad från den tidigare 

forskningen menar jag att det allmänna medvetandets krav sträcker sig långt utanför 

Norrbottens gränser. Ända till modernismens centrum och huvudstad under 1920-talet, 

Paris.
55

 Resan som Sara företar till Ella och Louis i Paris anser Graeske möjliggör ett 

självförverkligande,
56

 men detta är bara delvis sant. För även om Sara här får upp ögonen för 

nya saker och den franska huvudstaden naturligt nog är en mer tillåtande miljö för konstnärer, 

så inser hon samtidigt att hon som kvinna är i fortsatt behov av att förställa sig. Det räcker 

med att snegla mot Ella för att Sara ska förstå vad som förväntas av henne. Ella är ”[k]ort sagt 

en Dam” (s. 55). Hon förkroppsligar Kvinnan, och den Kvinnliga Konstnären. Hon är snygg, 

kan föra sig och är måttligt begåvad: 

 
Dåraktigt slank kropp med rörelser av gudomlig rytm. Svart hår, klippt och slätat som fjädrarna på en 

duva, varm guldaktig hud, snabba röda läppar […] Lättfärdigt sätt att blåsa bort filosofiska sanningar […] 

Talang som slutar i nära grannskapet av den trakt, där man på vissa tecken kan förmoda att den stora 

konstnärslidelsen börjar. (s. 54) 

 

När Sara och Ella går på museum ställer sig den förra och betraktar ”en duk som föreställer en 

praktfullt fläckig tiger”. Men tigern ”är inte god konst” menar Ella som mer eller mindre 

beordrar Sara att titta på en annan målning. Sara följer med utan invändningar men i tankarna 

”dröjer [hon] lömskt kvar” vid det första konstverket (s. 24, min kursiv). I ordvalet ”lömskt” 

uppenbarar sig den performativa strategin. Sara vet precis vad hon tycker, men tankarna får 

inte avslöjas om hon ska förbli accepterad. Hon iakttar och bildar sig en uppfattning, men går 

aldrig i konfrontation. 

 Ett ytterligare exempel på detta är Ellas och Saras respektive syn på konstnären Madame 

Dollie. Dollie, som bor i ett oansenligt rum på bakgården och har sin ateljé på vinden, är 

sinnebilden för den okonventionella kvinnliga konstnären. Hon går i alla avseenden sina egna 

vägar – hon har skilt sig och träffat en ny man, visar sig med utsläppt rött hår och trasig 

morgonrock samt sysslar med egensinnig konst. Ella är inte sen med att förklara att Dollie är 

”klädd som en tossa” och gör ”oanständiga teckningar” (s. 31). Sara låter Ella hållas, men 

korrigerar bilden i det direkt följande dagboksinlägget. Dollie är i hennes ögon ”kusinbarn till 

                                                           
55

 “In the 1920:s Paris tended to become the supra-city of modernism […].” Se: Malcolm Bradbury, ”The Cities 

of Modernism”, Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James 

McFarlane, andra upplagan (London 1991), s. 103.; Paris är också en plats som Mimmi Palm, berättarjaget i 

Feberboken, skall komma att besöka. 
56

 Graeske, s. 87. 



14 
 

det övernaturliga” och det egensinniga anser Sara vara konstnärens styrka: ”Hon upplever sig 

själv på sitt eget väsens språk. Då är hon en gudinna.” (s. 33) Sara håller tyst med sin 

beundran för att hon ser hur Dollie betraktas av sin omgivning. Och inte minst därför att 

Dollies konstnärskap kopplas samman med hennes kön, vilket speglar den kvinnliga 

författarens position i det litterära 1920-talsfältet. Ella uppehåller sig nämligen minst lika 

länge vid Dollies opassande klädsel och utseende som vid hennes oanständiga konst. ”Det har 

naturligtvis aldrig gått upp för henne att man bör ha en vårdad kropp att hysa sitt hjärta och 

sina tankar i”, summerar hon (s. 31). 

 Ett sista prov på Saras förställning i Paris inträffar i den scen som leder till beslutet att 

återvända till Norrbotten. Men det hela börjar faktiskt med att Sara för en gångs skull låter bli 

att spela. När Ella går för att hälsa på sin väninna Else stannar Sara ensam kvar med Louis 

trots ”att den borgerliga anständigheten i detta ögonblick föreskrev Sara Sand att ta på sig 

kappan” och göra Ella sällskap (s. 66). Konsekvensen av hennes okonventionella agerande 

visar sig nästan omedelbart. Ella hinner knappt gå utanför dörren innan hon återvänder, 

drabbad av ”Svartsjukans demon” (s. 67). I ”denna lilla skumraskscen” finner sig Sara dock 

snabbt (s. 68). Hon intar ”den vackra posen av kränkt oskuld” och tar farväl på ett adekvat 

förnärmat vis (s. 69). 

 

Rees spekulerar i sin analys av Feberboken kring att ett tänkbart motiv för Aronson att skriva 

romanen kunde vara hennes medvetenhet om att ”subsequent critics and literary historians 

would ignore her crucial role at the center of new literature in Sweden”.
57

 Detta eftersom 

boken, påstår Rees, på ett mycket utmanande sätt problematiserar ”the relationship between 

women and modernism”.
58

 Som jag redan indikerat framträder denna problematisering i hög 

grad redan i Två herrar, om än mer subtilt till följd av den performativa strategin. Jag anser 

också att Aronson i romanen uppvisar en medvetenhet om risken att hennes verk ska mottas 

med ignorans, men till skillnad från Rees utlåtande om Feberboken menar jag att Aronson i 

Två herrar även förekommer samtidskritiken. Det finns nämligen vad man kan kalla två lager 

av performativitet i Två herrar. Dels performativiteten utåt, alltså den beräknande anpassning 

som karaktären Sara Sand gör bruk av i umgänget med personer i hennes närhet, vilket jag 

gett flera exempel på ovan. Men även inåt, i det egna skrivandet, syns den poserande 

oskuldsfullheten. 
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Den tidigare forskningen har undgått att ta fasta på det faktum att Sara Sand är en 

författare, som kommenterar sin egen text. I flera av dessa självreflekterande avsnitt 

uppenbarar sig vad jag anser vara en spelad nedlåtenhet mot det egna litterära projektet, ett 

slags förminskande av det egna författarskapet som förekommer receptionen av verket. Det är 

alltså frågan om en performativitet riktad mot läsaren, eller närmare bestämt mot kritikern. 

Tonen sätts redan i romanens undertitel, ”— eller om man så vill, min dagbok.”, vilket förstås 

är en del av romanens fiktionsmaterial. Undertiteln är en gardering, som om ”författaren” 

saknar den självsäkerhet som krävs för att kalla boken för vad det faktiskt är, en roman. 

Denna ton följs upp i bokens inledning, då Sara förkunnar att den andra herren Timper, 

rösten ”inom en själv” (s. 10), är ”ett dåraktigt behov av att fabulera, att […] skriva små 

svarta bokstäver på vitt papper ganska meningslöst” (s. 11, min kursiv). ”Dåraktigt” är inte 

bara ett ordval som förminskar det egna skrivandet, utan alluderar också på beskrivningen (se 

ovan) av den traditionellt kvinnliga konstnären Ella, vars slanka kropp beskrivs just med den 

termen. På så sätt reducerar sig Sara till Ellas jämlike.  

Ett ytterligare exempel, och kanske det allra mest talande, på Sara Sands litterära 

självförminskande ser vi i avsnittet ”Tankarna.”: ”Säg mig, vem gagnar det att Sara Sand ger 

akt på sina hugskott och antecknar dem och gör denna bok av dem. Vad tjänar alltsammans 

till?” (s. 127) Sara tycks här ifrågasätta existensberättigandet för hela sitt litterära projekt. Och 

det var hon inte ensam om. Två herrar fick visserligen ett blandat mottagande,
59

 men ett par 

av de negativa recensionerna har Stina Aronson anteciperat i sin roman på ett nästan kusligt 

sätt. Se bara på detta utdrag av Henning Söderhjelms recension i Göteborgs Handels- och 

Sjöfarts- Tidning: 

 
”Ett stackars lilla mej” dallrar bakom nästan alla de löst hopfogade små skisser [sic!] […] Hennes 

hugskott och aforismer […] kunna säkerligen sätta besläktade strängar i dallring även om en grov karl 

inte lyckas bli så värst gripen av dem.”
60

 [min kursiv]  

 

På samma sätt som Aronson själv reducerat sig till kvinnoförfattare blir Söderhjelms 

omdöme, bland annat genom att anmärka på de ”hugskott” Aronson redan ifrågasatt, att Två 

herrar endast kan sätta ”besläktade strängar i dallring”. Genom att dessutom klämma in 

formuleringen ”en grov karl” dribblar Söderhjelm bort sig själv – formuleringen är ju snarlik 

med den ”rejäl[a] karl” det Allmänna Medvetandet sysslar med att konstruera (s. 136). 

Romanen ertappar på så sätt Söderhjelms felaktiga antagande om manlig och kvinnlig 

litteratur.  
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Rättare sagt, bara delvis ertappas han. Än så länge återstår den huvudsakliga 

dekonstruktionen. För även om Aronson, via sitt berättarjag, har åskådliggjort sin 

medvetenhet om att de begränsande könskonventionerna är konstruktioner, så har hon inte 

visat någon större vilja att omkullvälta ordningen. Hittills har hon bara spelat med. Hon har 

gett indikationer på att romanen är en ”kvinnoroman” och receptionen (delar av den) har varit 

ense. Den verkliga motbilden åstadkommes i och med romanens modernistiska kvalitéer. Det 

är genom romanens form Aronson visar att schablonbilden av hur kvinnor skriver är falsk. 

Könsolydnaden, som Butler hade formulerat det,
61

 uttrycks slutgiltigt genom det färdiga 

modernistiska verket. 

Ett tecken på att Aronson knappast hade för avsikt att författa en traditionellt kvinnlig 

roman ser vi i den sekvens som föregår Ellas utbrott av svartsjuka. Ella, Sara och katten Pom-

Pom lyssnar ”svärmiskt” på Louis som spelar fiol, månen lyser vackert utanför fönstret, ”och 

ögonblicket liknade på kornet det lyckliga slutet på en god och välmenande bok” (s. 65). På 

samma sätt som detta fridfulla ögonblick strax skall komma att ställas på ända, var Aronson 

ute efter att radikalt överge den goda och välmenande romanformen. Låt oss nu undersöka hur 

det går till. 

 

3. Modernism i Två herrar 

3.1 Den nödvändiga nyckfullheten: Intertexten Kierkegaard 

Friedrich Nietzsche, som med sina banbrytande idéer om värdenihilismen brukar betraktas 

som den allra mest inflytelserika tänkaren för modernismen,
62

 har tidigare forskning tagit 

fasta på som en influens även i Aronsons modernistiska produktion. Domellöf beskriver de 

fyra verk Aronson gav ut under pseudonymen Sara Sand som ”formexperiment i anslutning 

till Nietzsches kritik av den individuella och kulturella inautenticitet, som dominerade i 

samtidskulturen”.
63

 Och Nilsson Skåve anser, i dialog med Domellöf, att ”Nietzsches idéer 

om den nya människan” är den grundval som möjliggör för Sara Sand att i Två herrar slå sig 

fri från borgerliga konventioner.
64

 Dessa läsningar är inte några jag vänder mig emot, men jag 

menar att det i fallet Två herrar finns en influens som är betydligt mer relevant att diskutera, 

och som negligerats av den tidigare forskningen. Det gäller Sören Kierkegaard, som till 

skillnad från Nietzsche även citeras i verket, och dessutom utgör hans ord det allra sista 
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avsnittet i romanen, vilket bär namnet ”Slut.”: ”Skulde noget Menneske føre en Dagbog, saa 

skulde det være mig, og for at komme min Hukommelse lidt till Hjælp. (Kierkegaard.)” (s. 

159, kursiv i originalet) Citatet återfinns i Kierkegaards bok Antingen-eller. Detta verk, menar 

jag, ger flera nycklar in till Aronsons konstnärliga tankegångar så som de uttrycks i Två 

herrar. 

För att undvika att gå i samma fälla som tidigare forskning gjort genom att framhålla 

Artur Lundkvist i så hög grad, är det här nödvändigt med en smula problematiserande. Jag är 

inte på något sätt ute efter att byta ut Lundkvist mot Kierkegaard som förklaringsmodell till 

Aronsons modernism. Detta finns det inte alls stöd för. I hur hög grad Kierkegaard inspirerat 

Aronson är naturligtvis omöjligt att svara på och inte heller i den här uppsatsens intresse. Men 

eftersom Två herrar speglar Kierkegaards verk på flera sätt, finner jag det vara en god 

utgångspunkt för diskussionen; en väg in i Aronsons modernistiska romanvärld. 

I sinom tid skall hela verkets struktur, och inte minst den identitetslek Kierkegaard gör 

bruk av, diskuteras i förhållande till Två herrar. Låt oss dock börja med Aronsons egen 

hänvisning, vilket duger nog så bra som initialt diskussionsunderlag. Citatet är hämtat från det 

första kapitlet ”DIAPSALMATA”, som består av en serie korta filosofiska reflektioner eller 

aforismer, vilka saknar direkt anknytning till varandra. Aronsons hänvisning är ett utdrag från 

en av dessa reflektioner, vilken jag finner det nödvändigt att återge i stort sett i sin helhet här: 

 
Om någon borde föra dagbok är det jag, och det för att hjälpa mitt minne på traven. Efter en tid händer det 

mig ofta att jag alldeles har glömt grunderna som fick mig att göra det ena eller andra, och inte bara ifråga 

om struntsaker utan också de mest avgörande steg. Om jag sedan råkar minnas grunden kan den ibland 

vara så besynnerlig att jag själv inte vill tro att detta var grunden. Ett sådant tvivel skulle alltså undanröjas 

om jag hade en anteckning att hålla mig till. […] Jag har nu en längre tid spekulerat över vad det 

egentligen var för grund som fick mig att ge upp min adjunktur. När jag nu funderar på saken tycks det 

mig att just den befattningen vore något för mig. Idag gick det upp ett ljus för mig: grunden var just den 

att jag måste anse mig alltigenom skickad för denna post. Om jag då hade stannat kvar i mitt ämbete hade 

jag haft allt att förlora, inget att vinna. Följaktligen ansåg jag det riktigt att lämna min post och söka 

engagemang hos ett kringresande teatersällskap, utifrån den grunden att jag saknade talang och alltså hade 

allt att vinna.
65
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 Sören Kierkegaard, Antingen-eller. Ett livsfragment. Första delen, (Önneköp 2002), s. 35f; ”Skulde noget 
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Textstycket är kort sagt ett manifest för irrationaliteten. Att handla rationellt är att ha ”allt att 

förlora”, att gå helt emot denna impuls innebär däremot att man har ”allt att vinna”. Och 

dagboken är ett potentiellt verktyg för jaget att minnas dessa besynnerliga handlingar.  Att 

jaget därtill ger upp just en adjunktur – en befattning som helt klart implicerar ett logiskt och 

rationellt förfarande – till förmån för ett ombytligt konstnärligt engagemang är signifikativt. 

 Ett liknande symboliskt skifte gör Sara Sand när hon tillfälligt byter ut sin 

sekreterartjänst mot semester hos konstnärsvännerna i Paris. Det är hennes arbetsgivare 

Doktor Timper som kommer med förslaget, och Sara accepterar omedelbart med stöd av 

följande resonemang: ”Det behövs inte alltid att ett råd är gott för att jag ska följa det.” ( s. 8) 

Saras handlande, liksom romanens episodiska berättarstruktur och kollagelika form, präglas 

genomgående av nyckfullhet, med drag av just det irrationella och det ologiska. Ett ytterligare 

sådant exempel är när Sara läser en roman och ”försöker att förstå den med blodet som rinner 

genom mitt hjärta […] utan hela svansen av intellektuellt begripande” (s. 83). 

 I diskussionen om irrationalitet ligger det nära till hands att också ta upp romanens 

förhållande till tid, kronologi och kausalitet. Och även här vill jag först anknyta till Antingen-

eller. I förordet till Kierkegaards verk påstår den fiktiva utgivaren (mer om honom längre 

fram) att han kommit över kapitlen som utgör boken av en slump, och ”låtit tillfälligheten 

avgöra ordningen” av dem, ”utan att kunna avgöra om denna ordning har kronologiskt 

värde”.
66

 Vidare kungör utgivaren att han vid ”sorteringen av de enskilda aforismerna […] 

låtit slumpen råda”.
67

 Och även i dessa aforismer uttrycks ett okonventionellt förhållningssätt 

till tid, till exempel i detta stycke: ”Tiden går, livet är en ström, säger människorna o.s.v. Jag 

kan inte se det, tiden står stilla och jag med.”
68

 

 Slumpen råder även i Aronsons roman, vilket berättarjaget inte är sen med att meddela: 

”Så har den här boken tillkommit: på befallning och ändå par hasard, av nödvändighet och 

ändå nyckfullt, slumpvis […].” Vad som vid en första anblick ser ut som en konstnärlig 

konflikt, en polarisering av två kreativa uttryck (”av nödvändighet och ändå nyckfullt”), vill 

jag påstå i själva verket är något annat. I övergången från realistisk till modernistisk roman 

blir ”conventional instruments of measurement […] useless” och de modernistiska författarna 

förkastar ”meaningful temporal patterns”.
69

 Därför menar jag att Aronsons roman snarare är 
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av nödvändighet nyckfullt och slumpmässigt konstruerad, i en epok där linjärt berättande och 

ett traditionellt förhållande till tid inte kan motiveras.  

Kronologi och tidsmönster saknar mycket riktigt värde i Två herrar. Att klockan i Saras 

rum, just innan dess att Sara somnar (till den drömsekvens som skall analyseras i avsnitt 3.2), 

”börjar rossla” är ett betecknande exempel på att tid är ett föråldrat begrepp (s. 48). Ett annat 

är förstås det faktum att ”dagboken”, en genre som i sin natur består av ett kronologiskt 

berättande, i det här fallet är odaterad. Och inte bara odaterad – inläggen är även i hög grad 

kausalt oberoende av varandra. Enligt Bradbury och McFarlane är en grundläggande princip i 

modernismen övergången från just kausalitet till synkronicitet. Det vill säga, händelserna 

ordnas inte längre genom orsak och verkan, utan förenas istället på exempelvis symbolisk 

grund. Det sker alltså en rörelse ”towards a logic of metaphor or form”.
70

 Detta är i stor 

utsträckning fallet i Två herrar. Visserligen är det möjligt att spåra en grovt översiktlig 

kronologi och kausalitet – miljöombytet från Norrbotten till Paris och sedan tillbaks igen – 

men de dagboksinlägg som skildrar vistelsen på respektive plats är möjliga att ordna i stort 

sett i vilken följd som helst, utan att förståelsen för (den obetydliga) historien påverkas. Den 

enda temporala orientering läsaren erbjuds är upplysningen om att Sara ska resa till Paris i 

trettio dagar (s. 8). Men väl på plats i den franska huvudstaden är det omöjligt att veta hur 

mycket tid som förlöper mellan de olika scenerna, eller om de alls inträffar i den ordning som 

de presenteras i. Faktum är att det heller inte går att försäkra sig om att resan faktiskt varar i 

trettio dagar. Den kan ju mycket väl ha fått avslutas i förtid till följd av Ellas plötsliga utbrott 

av svartsjuka (den avslutande scenen under Parisbesöket är också den enda som läsaren med 

säkerhet kan placera kronologiskt). 

Det är inte bara romanen i sin helhet som vänder sig mot kausalitet. Även Sara själv är 

uttryckligen skeptisk. När hon leker med fyraåriga Claudette beklagar hon sig över att barnet 

redan ”har sin framtid klarlagd och kan se på den lika tydligt som andra ser på sitt förflutna” 

(s. 22). Claudette ”är ämnad att göra lycka vid baletten”, det har hennes föräldrar beslutat (s. 

22). Ett förutbestämt orsakssamband som Sara endast ser som betungande: ”Claudette, varför 

har man egentligen hängt en framtid på dig redan nu?” (s. 23)  

Fler exempel som tangerar diskussionen om det irrationella och det anti-kausala kommer 

avhandlas i kapitel 3.2, som tar itu med romanens självreflekterande rörelse från realism till 

modernism. Men låt oss innan dess undersöka Stina Aronsons identitetslek, även det med 

anknytning till Antingen-eller. 
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3.1.1 Kristina, Stina, Sara, Mimmi och jag: Stina Aronsons identitetslek 

Om den tidigare forskningen i diskussionen om Aronsons modernistiska litteratur kring 1930 

undgått att ta Två herrar på allvar, så har den också, anser jag, begått en liknande 

försummelse av ett element som förekommer i alla verk under perioden: nämligen bruket av 

pseudonym. Efter Två herrar följde ytterligare tre verk som undertecknades Sara Sand.
71

 

Därefter utkom Feberboken under Mimmi Palm, och först i verket därpå återgår författaren 

till att signera sina verk Stina Aronson. Rasmusson angav två skäl för Aronsons skifte till 

pseudonymen Sara Sand – att hon ville markera den litterära nystart forskningen är överens 

om att Två herrar innebär, samt att det medförde en möjlighet till anonymitet, till att hålla 

”bekännelser av personlig karaktär” hemliga.
72

 Rasmussons initiala förklaringar har sedan 

dess stått oemotsagda och outvecklade. Den efterföljande forskningen som överhuvudtaget 

brytt sig om att ta upp motiven för namnbytet har utan undantag angett en eller båda av de av 

Rasmusson delgivna orsakerna.  

Graeske skriver att skiftet till det fingerade författarnamnet ska ses som ”en ’ny start’ 

[…], ett sökande efter nya vägar”.
73

 Domellöf formulerar det som att Aronson ”markerar sin 

nya konstnärliga inriktning med att framträda under ett nytt, självvalt namn”.
74

 Nilsson Skåve 

vill se pseudonymerna dels som ”en vilja till litterär pånyttfödelse och ett utprövande av olika 

berättarhållningar”, dels uppfattar hon dem ”som en diskretionssak”.
75

 

Vad gäller diskretionsskälet tycks det mig väga ganska lätt. Åtminstone i Två herrar, det 

verk som alltså är först med att undertecknas med pseudonym, vimlar det knappast av 

smaskiga privata detaljer.
76

 Här kan man kanske ana något av en könsdistinktion i 

litteraturhistorieskrivningen – skulle en manlig författares eventuella bruk av pseudonym ha 

diskuterats i samma termer? Den andra förklaringen, att Aronson i och med namnskiftet 

inleder en ny litterär bana, är desto mer självklar, men inte särskilt djärv.  

Att ingen föreslagit att det i själva namnbytet kan finnas ett konstnärligt uppsåt är 

förvånande. Eftersom den modernistiska litteraturens samtid präglas av en världsbild där ”all 

realities have become subjective fictions”,
77

 innebär det att inte ens det egna jaget längre kan 

betraktas som ett fast vara, utan tvärtom måste ses som splittrat. Den modernistiska författaren 
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avvisar ”the depiction of a fixed stable self”.
78

 När Aronson i sin fjärde utkomna bok, vilken 

skiljer sig radikalt från de första tre, antar ett fingerat namn, så sker bokstavligen en splittring 

av ett jag till två. 

Men det stannar inte där. Aronson glider mellan flera olika jag. Dels i författarskapet, 

där hon alltså växlar mellan Stina Aronson, Sara Sand och Mimmi Palm. Faktum är att det 

redan i Stina skett en glidning från dopnamnet. År 1918, ett par år innan debuten, slutar 

nämligen Aronson att kalla sig Ester Kristina, enligt egen utsago därför att det låter för 

”högtidligt” och ”drottninglikt”.
79

 Redan tidigt besitter Aronson alltså en uppenbar 

medvetenhet om namns konnotativa möjligheter och begränsningar. Men även inom Två 

herrar förekommer en rörlighet mellan olika identiteter. Inte minst via den performativitet jag 

redan redogjort för, men också genom det faktum att berättarjaget ett flertal gånger omtalar 

sig själv i tredje person.
80

 Effekten blir ett slags distans från det egna jaget, en förvirring kring 

och uppluckring av jaget som ett fast värde. Som allra tydligast – eller otydligast, om man så 

vill – framträder detta i följande utdrag, där ”jag” tilltalar ”Sara Sand”: ”För övrigt anser jag 

just nu om Sara Sand, att hon bör lägga sig och sova […].” (s. 120) 

Jag vill hävda att Sara Sand inte blott bör betraktas som en pseudonym, utan snarare som 

ett modernistiskt alter ego. Eller som en heteronym. Den framstående portugisiske 

modernisten Fernando Pessoa var den som myntade begreppet heteronym, som han särskiljde 

från pseudonymen på följande sätt: ”Pseudonymens verk är skapat av författaren i egen 

person, förutom namnet som signerar; heteronymens är skapat av författaren utanför hans 

person, det härrör från en individ som är fullständigt fabricerad av författaren, som vore de 

talande vilka personer som helst, i vilket som helst av hans dramer.”
81

 Pessoa gjorde bruk av 

uppemot tjugo heteronymer i sitt författarskap. Var och en av dessa fingerade författare hade 

en särpräglad stil och tematik men även varsin omfattande biografi och personlighet.
82

 Riktigt 

så långt går naturligtvis inte Aronson, men att kort och gott kalla Sara Sand för en pseudonym 

menar jag är en otillräcklig beskrivning. 

Även om Pessoa var den som myntade heteronymbegreppet och sannerligen drog bruket 

av det till sin spets, så var han inte först med förfarandet. Till exempel använder Kierkegaard 

metoden i Antingen-eller, på ett sätt som påminner om vad Aronson gör med Sara Sand. 

Antingen-eller är uppdelad i två delar, med ett gemensamt förord skrivet av en fiktiv utgivare 
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vid namn Victor Eremita. Utgivaren påstår sig ha kommit över dokumenten av en slump, och 

märker genast att skrifterna är författade av två olika personer, vilka han döper till A och B.
83

 

A:s texter består av kapitlet ”DIAPSALMATA”, samlingen av aforismer (varav en av dem 

Aronson hänvisar till, se ovan), samt ”en mängd större eller mindre estetiska avhandlingar” 

[min kursiv].
84

 Dessa texter utgör verkets första del. B:s texter å andra sidan består ”av två 

stora undersökningar och en mindre, alla med etiskt innehåll […] och i brevform” [min 

kursiv].
85

 Breven är skrivna till författare A, och bildar den andra delen av verket.  

Att närmare gå in på idéinnehållet i dessa båda delar finns det inte utrymme till, men att 

diskutera sammansättningen av verket är desto mer relevant. Fernando Pessoa använde inte 

sällan sina fingerade författare till att kommentera varandras texter, inklusive Pessoas ”egna” 

alster.
86

 Vad Kierkegaard gör, och som titeln återspeglar, är att han ställer en livsåskådning, 

den estetiska, mot en radikalt annorlunda, den etiska.
87

 I likhet med modernisten Pessoa 

utnyttjar han alltså heteronymerna A och B till att gå i polemik med varandra.
88

 Jag skall i 

nästkommande kapitel visa hur Aronson i Två herrar ritar upp ett liknande schema, i vilket 

det är möjligt att skönja en polemik med det tidigare realistiska författarskapet och de för 

tiden förhärskande traditionella kulturidealen. I Sara Sands namn ställer Aronson två litterära 

praktiker mot varandra, realismen och modernismen, och hävdar den senares överlägsenhet. 

 

3.2 Den inåtvända romanens manifest: Från realism till modernism 

Den huvudsakliga konflikten i Två herrar är obestridligen av dikotomisk natur. Dikotomin tar 

sin utgångspunkt i Saras två åtskilda herrar – i ena änden befinner sig arbetsgivaren Doktor 

Timper, ”som man beror ekonomiskt av” (s. 7), och i den andra är som bekant rösten ”inom 

en själv” med det dåraktiga diktarbehovet (s. 10). Denna struktur har även tidigare forskning 

tagit fasta på. På ytan ser Nilsson Skåve i de båda herrarna en ”konflikt mellan konventionellt 

lönearbete och konstnärskap”, men menar att romanen indirekt också illustrerar konflikten 

”mellan äktenskap och självständighet”.
89

 Hon vidgar så småningom resonemanget till att 

boken handlar om slitningen mellan individuell öppenhet och kollektiv konventionalitet.
90
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Graeske anser i sin tur att herrarna representerar ”det komplicerade förhållandet mellan 

konsten och kärleken”.
91

  

 Utan att för den skull underkänna Graeskes och Nilsson Skåves utlåtanden, menar jag att 

det finns utrymme till en mer djärv allegorisk läsning av dikotomin. En metalitterär sådan, där  

ett realistiskt eller traditionellt uttryck gång på gång utmanas av Sara Sands vilja till ett 

modernistiskt förhållningssätt. Konflikten består alltså, i en sådan läsning, inte i en slitning 

mellan konsten och kärleken eller mellan konsten och arbetet, utan mellan realistisk och 

modernistisk konst. Förutom de talrika textexempel jag skall presentera, berättigas den 

allegoriska läsningen dessutom av det faktum att karaktären Sara Sand – det är värt att 

upprepa – är en författare med en reflexiv blick på den text hon skriver. Precis som 

avståndstagandet från den realistiska litteraturen, är det reflexiva ett i hög grad modernistiskt 

kännetecken. ”One of the great themes of the Modernist novel”, skriver Fletcher och 

Bradbury, “has been […] the theme of the art of the novel itself”.
92

 Den inåtvända romanen, 

som de kallar det, utmärks av ”internal speculation about the nature of [the] art which, 

simultaneously, the artist is creating”.
93

 

 I avsnittet om performativitet gick det att läsa ett utdrag ur romanen där Sara tycks 

ifrågasätta sitt eget skapande. ”[A]tt Sara Sand ger akt på sina hugskott […] Vad tjänar 

alltsammans till?” undrar hon med spelad uppgivenhet (s. 127). Men frågan är inte retorisk, 

Sara framför nämligen ett svar:  

 
Ingenting. Rakt ingenting, om man fordrar ändamålsenlighet som en bit bröd till varje företeelse eller till 

uppfattningen av den. Men om det finns ett understucket skeende, som inte går stora vägen genom exakt 

värderade ting och begrepp utan på en skuggväg når hjärtat — ja då vill jag kanhända vara med om att 

rädda Sara Sand… (s. 127, min kursiv) 

 

Betrakta citatet som en diskussion om litteratur i den samtida kontexten. Saras hugskott är 

ingenting värda om det man fordrar är en för konventionerna ändamålsenlig litteratur, om det 

man söker är ”exakt värderade ting och begrepp”. Om det man söker är realistisk litteratur. 

Om man däremot, resonerar Sara, är mottaglig för ”ett understucket skeende”, för 

skuggvägen, för det dunkla och omedvetna – då har hennes litteratur betydelse. Ett svar som 

dessutom genljuder av inledningen till en annan av Kierkegaards aforismer: ”Vad jag duger 

till? Till ingenting eller till vadsomhelst.”
94
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Där exempelvis Nilsson Skåve menar att berättarjaget söker bryta sig loss från 

betungande samhälleliga konventioner, menar jag istället att hon vill slå sig fri från 

betungande konstnärliga konventioner. Citatet, som vid en första anblick ter sig som 

”kvinnlig” författarblygsel, kan i själva verket, och i likhet med vad både Graeske och 

Adolfsson anser om Feberboken,
95

 utläsas som något av ett modernt litterärt manifest. Saras 

hugskott är inte blott ”kvinnliga infall”, som hon ger sken av, utan ett belägg för att hon delar 

modernistens stora intresse för det omedvetna och undermedvetna.
96

 Den här uppsatsen har 

utgått från en generell modernistisk diskurs och sålunda avstått från att närma sig specifika 

modernistiska rörelser. I det här fallet finner jag det dock alltför kittlande att återge Robert 

Shorts definition av surrealisten, vilken han menar är en konstnär som är ”characterized by his 

availability to chance, to the promptings of the unconscious and internal impulses, who 

welcomed everything that occured spontaneously”.
97

  

Eller i komprimerad form (jag tror inte Short misstycker) – en konstnär som ”ger akt på 

sina hugskott”. 

 

Det främsta exemplet på Aronsons intresse för introspektion och det omedvetna är förstås den 

spektakulära drömsekvens som utspelas i kapitlet ”Dröm” (s. 48-53). Drömmen är minst sagt 

svårtydd, eller kan rättare sagt tolkas på ett otal sätt, varför jag hellre än att ge mig in i en 

gissningslek om den övergripande betydelsen väljer att ta fasta på några punkter särskilt 

intressanta för uppsatsen. 

I drömmens inledning färdas Sara på ett tåg, men skall strax kliva av till vad som 

bokstavligen är att betrakta som ett inre landskap. På perrongen blickar nämligen Sara mot 

stationshuset och finner att orten hon är på bär namnet ”Sarasand” (s. 49). Det lilla samhällets 

utmärkande inslag är ”ett svindlande högt grönt berg”, som reser upp sig bakom stationshuset 

och försätter resten av landskapet i skugga (s. 50). Berget ”går inte att resonera bort” – det 

växer sig större ”då man stirrade opp mot det, och sprang en i hälarna om man försökte 

springa ifrån det” (s. 50). Sara har inget annat val än att försöka bestiga ”det groteska berget” 

(s. 51). 
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Det är värt att nämna att även Kierkegaard lägger vikt vid det omedvetna. I flera 

aforismer framställs drömmen som något högtstående. ”[A]tt sova är den högsta 

genialiteten”,
98

 förkunnar han, varför det också tycks rimligt att han efter uppstigandet genast 

”går […] till sängs igen […] och drar täcket över huvudet”.
99

 Än mer intressant är att han vid 

ett tillfälle påstår sig vara ”bunden med en kedja som är gjord av mörka inbillningar, av 

ängslande drömmar, av oroliga tankar, av rädda aningar, av oförklarlig ångest”.
100

 Sara 

förfasas nämligen i sin dröm över upptäckten av en egen kedja ”omkring högra foten” (s. 48). 

Den ”genanta kedjan” förefaller vara gjord ”av fuktig skugga” men har åtminstone den goda 

egenskapen att i enlighet med drömmens logik avstå från att skramla (s. 48f.) 

”Delarna i detta besynnerliga landskap passade ju inte ihop”, utbrister Sara (s 50). 

Drömvärlden, tillika Saras inre, skildras som ett skrämmande område. Men också, och i 

samklang med Kierkegaard, som en upphöjd plats nödvändig att utforska. Här skänks insikter 

som inte är åtkomliga i den realistiska verkligheten. I drömmen krävs åtgärder som går 

bortom det rationella resonemanget, och här existerar till och med icke namngivna känslor – 

exempelvis den ”mitt emellan nyfikenhet och obehag” (s. 48). 

 

Med kännedom om Saras syn på drömvärlden som överlägsen verkligheten är det inte särskilt 

förvånande att hon börjar sin diktartjänst hos herre nummer två först när ”solen har gått ner” 

(s. 10). Det är då man ”sätter ihop berättelser åt honom, man gör ordlekar, […] man leker 

kanske revolution” (s. 10). På samma grunder är hon skeptisk till Doktor Timpers sätt att 

uttrycka sig, såväl i tal som i skrift. Sara reagerar på det linjära och regelmässiga i doktorns 

språk. När han ”skriver brev är det så stelt som från en hammare till en spik” (s. 7). Och han 

”talar fort fort utan att unna sig uppehåll mellan orden, vilket ger anledning till otaliga 

missförstånd” (s 7, min kursiv). Den omedelbara förståelsen av den sista meningen är förstås 

att de personer doktorn pratar med går miste om att höra vad han säger. I linje med min 

allegoriska läsart vill jag dock framkasta att det går att utläsa raden som att doktorn själv, 

genom ett alltför systematiskt språkbruk, går miste om den högre förståelse som finns 

någonstans mellan orden. 

 Sara anser nämligen att handlingar reglerade av ordning är ofria handlingar. Hennes 

granne i Paris, Monsieur kallad, har en egenhet som består i att alltid ställa sina skor utanför 
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dörren på exakt samma vis, ”den ena tätt intill dörrposten i vacker vinkel ut på golvet, och sen 

den andra kärleksfullt intill den ena” (s. 41). En egenhet som Sara inte står ut med. Hon menar 

att denna princip ”besatt honom […] vilket är det säkraste sättet att göra en kropp och en ande 

ofri”. Vidare anser hon att Monsieur ”krossats mot sin passion för ordning, åtskillnad, regler”, 

en passion som endast skänker själen ”en mycket flyktig förnimmelse av trygghet” (s. 43). 

 Av liknande orsaker blir hon föga imponerad av den tavla Ella släpar med henne till inne 

på museet.
101

 Precis som doktorns brev är skrivna ”som från en hammare till en spik” tycks 

tavlan, som är ”uppbyggd tum för tum”, vara utformad efter samma kausala ax till limpa-

modell. Saras längtan tillbaka till den ”gåtfullt mönstrade” tigern illustrerar en längtan från 

realismens lagbundenhet till modernismens gåtfullhet (s. 24). 

 Oordningen har precis som drömmen potential att frambringa en förhöjd upplevelse. När 

Sara övertalats av fru Perttu att för en stund ta av sig strumporna och visa sig barbent,
102

 det 

vill säga överträda konventionerna, inger det henne ”en skugglikt förstorad förnimmelse av att 

jag plötsligt blivit benådad med det slags djärvhet, som skapar livsåskådningar” (s. 133f., min 

kursiv). De betonade orden alluderar på den av regler besatta Monsieur. Ett okonventionellt 

tillvägagångssätt innebär alltså en förnimmelse som vida överträffar ordningens och 

realismens ”mycket flyktig[a]”.  

 

3.2.1 Det poetiska i periferin: Den kvinnliga modernistens marginaliserade utrymme 

 
En man går för fort eller för sakta. Att inte rätta sig kallas storhet — och voj att ett exempel på dålig 

anpassning har fått ett så grant namn. (s. 42f.)  

 

Även om Sara är övertygad om det modernistiska uttryckets förtjänster, ser hon samtidigt det 

djupt orättvisa i mäns och kvinnors skilda konstnärliga förutsättningar. Parisvännen Louis, 

vars klocka ”aldrig går rätt”, är om inte en modernist så i alla fall en konstnär som tryggt kan 

förhålla sig obekymrad till konventionernas krav (s. 65). I avsnittet ”Gräl (beskrivet på ort och 

ställe).” ser vi prov på detta. Vi får här veta att Louis just slagit sönder en av den förra 

ateljéinnehavarens skulpturer, vilken föreställde ett huvud – en aktion vars resultat för övrigt 

går i linje med modernismens tankegods om det splittrade jaget. Ella reagerar på handlingen 

med bestörtning, och ett gräl vidtar. Hon håller förvisso med om att huvudet var fult men 

menar att det inte är ”fråga om estetik utan om juridik […] Hade du rätt att hamra sönder detta 

fåniga huvud eller hade du inte rätt att hamra sönder det” (s. 38). Det är en frågeställning 
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Louis varken kan relatera till eller behöver ta ställning till. Han nöjer sig med att konstatera att 

han finner konstverket kort och gott ”outhärdligt” och Ella kort och gott ”oresonlig” (s. 38). 

 Sara är i egenskap av kvinnlig konstnär däremot tvungen att ”vika ihop [en idé] till 

fickformat och sedan veckla ut den storartat, när utrymmet äntligen vidgas” (s. 42, min 

kursiv). Efter hemkomsten från modernismens Paris försöker Sara finna ett utrymme för sin 

egna modernistiska praktik i Norrbotten, vilket skall visa sig svårt. Utrymmet är nämligen 

högst marginaliserat. ”[D]et poetiska” är av realismens företrädare, Doktor Timper, förvisat 

”till periferien, eller närmare bestämt till barnkammaren, därför att det inte alltid kan uttryckas 

på de vuxnas ofelbara språk” (s. 80f.). Återigen pekar Sara på det otillräckliga i ett 

regelmässigt språkbruk, och uttrycker behovet av irrationalitet i konsten. Att det poetiska är 

förvisat just till ”barnkammaren” är en tydlig anspelning på Saras rum i huset, vilket beskrivs 

som ”en liten låg kammare under gaveltaket […], en vrå att gå till botten med sig själv i, ett 

slags lekstuga” (s. 73, min kursiv). Detta rum påminner i sin tur om Madame Dollies ateljé 

som ligger på ”en liten vind” på bakgården (s. 28). Precis som Dollie får nöja sig med ett 

högst oansenligt rum för sin konstnärliga verksamhet, är Saras lilla ”lekstuga” det utrymme 

där hennes modernism kan skrivas, utrymmet i vilket hon kan gå till botten med sig själv.  

Som om det inte räckte med att vara förpassad till en liten vrå, existerar även andra 

svårigheter. När Sara återkommer från Paris upptäcker hon att den djupt kristna hushållerskan 

Laura ställt dit en blå karmstol. Det är inte särskilt underligt att tidigare forskning tagit fasta 

på stolens symboliska innebörd, eftersom Sara själv ser den som ”någonting utöver begreppet 

stol”, som ”bokstaven för det timperska själsläget” (s. 74). Graeske ser stolen som ”en bild för 

den tråkiga och stela verklighet som Doktor Timper lever i”,
103

 Domellöf som symbolen ”för 

det liv som doktor Timper och hans hushållerska vill tvinga på Sara Sand”.
104

 I denna läsart är 

det istället den konventionella konsten som tvingas på Sara. Den timperska stolen, som hon 

kallar den, är en påminnelse om kvinnans plats i den litterära kontexten. 

Sara själv är inte nådig i sin beskrivning av möbeln. Hon ser den som ett själlöst 

”tortyrredskap” och i dess närhet ”må ingen enda tanke vänta sig att bli behandlad som ett 

rörligt väsen” (s. 74). Till skillnad från den manliga konstnären Louis, som setts koppla av ”i 

en bekväm stol” (s. 17), riskerar Sara att ”låta sig ätas av maskarna” om hon provsitter den 

timperska stolen (s. 75.). 
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Låt oss återknyta till den dikotomi som presenterades i inledningen av kapitlet. Både i verkets 

titel och av Saras uttalande i romanens allra första stycke – ”Jag tror inte jag försvär mig om 

jag påstår att jag känner dem båda” (s. 7) – illustreras ett uppenbart men ack så viktigt faktum, 

vilket Graeske också tagit fasta på utifrån sin dikotomiska uppställning. Nämligen att det är 

möjligt ”att tjäna båda herrarna Timper”.
105

 Inte den ena eller den andre, utan båda herrarna 

blir nöjda. 

Herren som företräder den konventionella realistiska konsten tillfredsställs genom Saras 

performativa anpassningsstrategi. Den modernistiska herrens behov å sin sida har, som jag har 

visat, inte varit helt enkla att tillgodose. Beviset på att Aronson även gör denne herre nöjd, är 

romanens form och idéinnehåll. Eller om man så vill, den modernistiska romanen som läsaren 

håller i handen.  

 

4. Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att nyansera historieskrivningen om Stina Aronsons 

modernism. I den tidigare forskningen på ämnet har kontakten med Artur Lundkvist tilldelats 

stor betydelse för Aronsons litterära utveckling, och i flera fall angivits som den direkta 

orsaken till hennes modernistiska praktik. Mot denna bakgrund fann jag det lämpligt att 

undersöka ett i hög grad förbisett verk, och därtill oprövat i en modernistisk kontext, nämligen 

Två herrar blev nöjda från 1928. Romanen är den första Aronson ger ut under pseudonymen 

Sara Sand och utkommer innan Aronson har något samröre med Lundkvist. 

 Analysen har utgjorts av två huvuddelar. I den första har Judith Butlers 

performativitetsteori anlagts. Detta för att åskådliggöra hur berättarjaget Sara uppvisar en 

medvetenhet om kvinnans marginaliserade plats i det då rådande litterära fältet. I det 

”Allmänna Medvetandet” ser Sara en performativ struktur från vilken hon utarbetar en 

anpassningsstrategi, och spelar upp den förväntade bilden av kvinnan och den kvinnliga 

författaren. En bild som delar av den samtida kritiken svalde, och kritiserade. 

 Den andra analysdelen följer naturligt på den förra. Här har jag förfäktat att Två herrar i 

själva verket präglas av modernismens estetik och omvälvande världsuppfattning. I både form 

och innehåll uttrycks en vilja till att frångå realismens krav på rationalitet, kausalitet och 

skildringen av en yttre verklighet. Bland annat i dialog med en betydelsefull intertext, Sören 

Kierkegaards Antingen-eller, har jag visat att romanen istället lägger vikt vid det omedvetna 

och det splittrade jaget, vid det icke lagbundna språket och vid formell introspektion. 
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Det är genom dessa modernistiska inslag som motbilden, dekonstruktionen av den 

litterära könsstereotyp vi får ta del av i den första analysdelen, framträder. Sammantaget 

åstadkommer Aronson en subversiv handling, en akt av könsolydnad, i vilken hon avslöjar 

kvinnans åsidosatta position i den litterära kontexten som en konstruktion baserad på falska 

idéer om manligt och kvinnligt skrivande. 

Det finns förstås alltjämt många element att undersöka i såväl Två herrar som i 

Aronsons författarskap i stort. Den här uppsatsen har exempelvis bara antytt författarens 

förbindelse till surrealismen, och till följd av det begränsade utrymmet endast med viss 

reservation diskuterat uppsåtet bakom Aronsons bruk av pseudonymer. En mer utförlig 

undersökning inom något av dessa områden vore intressant att ta del av.  

Utan tvekan föreligger det likväl redan nu skäl att betrakta den tidigare bortglömda 

författaren som en pionjär i svensk modernistisk romankonst. För faktum är att Stina Aronson 

avfyrade moderna hugskott i Sverige så tidigt som 1928. 

Det var hon tämligen ensam om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5. Käll- och litteraturförteckning 

Tryckt material 

Adolfsson, Eva, I gränsland. Essäer om kvinnliga författarskap (Stockholm 1991) 

Aronson, Stina, Två herrar blev nöjda (Stockholm 1928) 

Bradbury, Malcolm, ”The Cities of Modernism”, Modernism. A Guide to European Literature 

1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra upplagan (London 1991), s. 

96-104 

Bradbury, Malcolm och Mcfarlane, James, ”The Name and Nature of Modernism”, 

Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James 

McFarlane, andra upplagan (London 1991), s. 19-55 

Broomans, Petra, Detta är jag. Stina Aronsons litteraturhistoriska öde (Stockholm 2001) 

Butler, Judith, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion (1990), övers. Suzanne 

Almqvist (Göteborg 2007) 

–, ”Imitation and Gender Insubordination”, The Judith Butler Reader, red. Sara Salih 

(Hoboken 2004), s. 119-137 

Childs, Peter, Modernism. The New Critical Idiom (London 2000) 

Coelho Ahndoril, Alexandra, “Fernando Pessoa och den ställföreträdande författaren”, 

Hjärnstorm, 2009:98, s. 26-29 

Domellöf, Gunilla, Mätt med främmande mått. Idéanalys av kvinnliga författares 

samtidsmottagande och romaner 1930-1935 (Hedemora 2001) 

Fletcher, John och Bradbury, Malcolm, “The Introverted Novel”, Modernism. A Guide to 

European Literature 1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra 

upplagan (London 1991), s. 394-415 

Graeske, Caroline, Bortom ödelandet. En studie i Stina Aronsons författarskap (diss. 

Stockholm 2003) 

Hollington, Michael, “Svevo, Joyce and Modernist Time”, Modernism. A Guide to European 

Literature 1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra upplagan 

(London 1991), s. 430-442 

Hörnström, Marianne, Flyktlinjer. Aningar kring språket och kvinnan (Stockholm 1994) 

Kierkegaard, Sören, Antingen-eller. Ett livsfragment. Första delen (1843), övers. Stefan Borg 

(Önneköp 2002) 

–, Kierkegaard, Søren, Samlede værker. Bind 2&3, Enten-Eller (Köpenhamn 1994) 

Klobucka, Anna M. och Sabine, Mark, ”Introduction: Pessoa’s Bodies”, Embodying Pessoa. 

Corporeality, Gender, Sexuality (Toronto, Buffalo, London 2007), s. 3-36 

Lodge, David, ”The Language of Modernist Fiction: Metaphor and Metonymy”, Modernism. 

A Guide to European Literature 1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, 

andra upplagan (London 1991), s. 481-496 

Luthersson, Peter, Modernism och individualitet. En studie i den litterära modernismens 

kvalitativa egenart (Stockholm 1993) 



31 
 

McFarlane, James, ”The Mind of Modernism”, Modernism. A Guide to European Literature 

1890-1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra upplagan (London 1991), s. 

71-93 

Millett, Kate, Sexual Politics, fjärde upplagan (Chicago 2000) 

Nilsson Skåve, Åsa, Den befriade sången. Stina Aronsons berättarkonst (diss. Växjö 2007) 

Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar m.fl., Litteraturens historia i Sverige, femte upplagan 

(Stockholm 2009) 

Rasmusson, Margit, Lång väg hem. En bok om Stina Aronson (Stockholm 1968) 

Rees, Ellen, On the Margins. Nordic Women Modernists of the 1930s (Norwich 2005) 

Short, Robert, “Dada and Surrealism”, Modernism. A Guide to European Literature 1890-

1930, red. Malcolm Bradbury och James McFarlane, andra upplagan (London 1991), s. 292-

308 

Witt-Brattström, Ebba, ”Förord”, i Stina Aronson, Feberboken (1931, nyutgåva Stockholm 

2006), s. 5-21 


