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Författarens tack

tack till arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek och alla dess vän-

liga och hjälpsamma människor som Stellan Andersson, Karin Englund 

och Klaus Misgeld. Mitt största tack går till Stellan Andersson som var 

den som fi ck Alva och Gunnar Myrdal att lämna ifrån sig sina kärleks-

brev och som nu ser till att de används och för att han alltid försett mig 

med nya volymer, nytt material och delat med sig av allt han kan, och det 

är inte lite. Och för att han läst igenom alltihop, vilket känns tryggt. 

Tack till Arbetslivsinstitutet som givit mig frihet att forska. 

Tack Anders Björnsson och Urban Lundberg, Ylva Waldemarsson 

och Cecilia Åse för att ni läst och funderat över hela eller delar av den-

na bok. 

Tack Claes som jag älskar för ditt intresse gentemot dessa objudna 

middagsgäster. 
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Prolog

nu föds hon. In i den kalla vintern, sista januari 1902. 

–Vad blev det? 

– Det blev en fl icka, fru Reimer. En fl icka. 

Hon föds in i den tvetydighet, den ambivalens som könet gav i dopgåva.

Hon föds till ett trångt liv, där Man (en) och Barn (många) ska utgöra 

livets hela mening för en riktig kvinna. 

Och om hon inte kommer att nöja sig med det? Om hon kommer att 

vilja handla i världen som en riktig människa? Om hon vill ha allt? Då 

kommer hon att plågas av ett alldeles särskilt dilemma, en existentiell kon-

fl ikt: Duger jag? Duger jag? kommer hon att fråga sig.

Det var sannerligen en entydigt manlig värld, därute i vintermörkret 1902, 

en värld till vilken kvinnorna fogades likt rekvisita, avkoppling, uppasser-

skor, nödvändiga barnaföderskor, spottkoppar, madonnor; en slags osyn-

liga självklarheter som gjorde männens rörelser på den stora arenan möjli-

ga. Fostran till denna underordnade självklarhet följde det sträva, svenska 

ordspråket att det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli. 

Men att vara in- och underordnad betyder inte att man inte handlar. 

Man kan handla med sitt öde, förstärka det, ”make the best of it”, som så 

många kvinnor har gjort och skapat sig liv, fyllda av både kärlek och me-

ning.

Man kan också handla mot sitt öde. Man kan handla för att förändra 

detta öde även för andra. Och det gör hon.

Ty Alva Reimer föds också in i en ny och modern tid. Ett slags ”take-off ” 

för kvinnofrigörelse och social jämlikhet. Det nya och moderna innebar 

först och främst att gamla sanningar och föreställningar kunde ifråga-

sättas. ”Skit i traditionerna”, som vi sa på 60-talet. Det moderna projektet 

drivs fram av denna vanvördighet, denna vandalism gentemot det gam-
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Albert och Lowa Reimer med sitt första barn – en fl icka som fi ck en stavelse av dem var till 

namn: Alva.
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la. Det drivs fram av den rastlösa frågan (jag kan nästan höra den ropas 

på gatorna av demonstranter mot den gamla ordningen): ”Vad kan man 

göra?” Och så svaret: ”Riv, riv, riv!”

Riv ner gamla sanningars och föreställningars fängslande, inordnan-

de, underordnande makt! Bort alla fördomar, bort all vidskepelse! som 

man sa. Riv för ljus, för luft – för rörelse!

Sen kunde det ju hända att man råkade riva ner de allra vackraste fasa-

der därför att det var unket och mögligt inomhus. Och att det som byggdes 

upp igen var präglat av sin tids osynliga fördomar, sin tids osynliga ”san-

ningar”. Därför måste vi (vi som alltjämt syns där på gatorna) ständigt på 

nytt fråga oss: ”Vad kan man nu göra?” Renovera? Bygga helt nytt?

Flickan som föds i januari 1902 föds därför både in i den unkna under-

ordningen och de ljusa möjligheterna. Sida vid sida fi nns gammalmodiga 

rörelsemönster och nyfödda tankar om frihet. Det är i denna spännings-

fyllda mittpunkt som hon lever sitt liv. Det är i detta motsägelsefulla cen-

trum jag vill placera henne:

Vem är hon? Hur gör hon med sitt genusdrama? Vad gör hon med det? 

Vad vill hon i det moderna?

Nu är det ju det att hon vill så mycket. Alva Myrdal, född Reimer, var ex-

ceptionell i sin önskan att handla i världen, att ständigt göra någonting. 

Det innebär att denna tjocka bok till trots fi nns det fl er böcker att skriva, 

med sakfrågor som skolan, fredsarbetet, u-landsarbetet i fokus.¹
Ur detta fl öde av frågor har jag koncentrerat mig på dem som hand-

lar om feminism och socialism. Och det innebär att jag återvänder till en 

rad tankar och skrifter från mitt eget förfl utna där Alva Myrdal kommit 

in i mina olika arbeten.

Första gången jag stötte på henne i min forskning var i slutet av 70-tal-

et, då jag skulle berätta om de socialdemokratiska kvinnorna och deras 

inställning till hem och hushåll. ”Den socialistiska hemmafrun” hade jag 

lite ironiskt kallat min artikel. Där framträder den radikala Alva Myr-

dal som en hjältinna som krävde kvinnors rätt till lönearbete gentemot 

de husmoderliga sossekvinnor som ville göra husmorsarbete till det enda, 

obetalda kvinnoarbetet.² Hon fi ck en något mer diskutabel position i en 

senare bok jag skrev, Att lägga livet till rätta.³ Under lupp hamnade där 

den radikala rationalistiska tanken om det bästa livet och Alva Myrdal 
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jämte Gunnar Myrdal och Sven Markelius m. fl . blev prototypen för en 

socialingenjör, den som vet hur det ska vara och lägger livet tillrätta för 

andra människor. 

Annan seriös forskning om Alva Myrdal är tämligen blygsam. Hon dyker 

upp som aktör i ett antal böcker och avhandlingar om svensk välfärdspo-

litik och svensk genushistoria.⁴ Hon har varit föremål för två sociologis-

ka avhandlingar – men inte som biografi sk person, utan som uttryck för 

en form av 30-talsfeminism och för det moderna projektet.⁵ Det biogra-

fi skt mest inträngande, analytiska arbetet om Alva Myrdal har skrivits 

av dottern Sissela Bok, Alva Myrdal – A daughters’s memoir, en bok som 

jag haft stor glädje och användning av.⁶ Ty hon har också ”kvinnofrågan” 

och det personliga livet i centrum för sin berättelse. Och hon har delvis 

använt sig av det material som jag i första hand bygger min bok på: bre-

ven mellan Alva och Gunnar Myrdal, som hon som dotter hade tillgång 

till innan de år 2000 släpptes fria för forskning. 

Eftersom dessa brev utgör stommen för min bok måste jag dröja något 

vid dem – berätta något om vilka problem man som forskare kan få med 

ett sådant svindlande rikt material. Det är en makalös brevsamling på 46 

volymer, från det första brevet den 12 juli 1919 från Gunnar till Alva, till 

det sista den 13 november 1976 från Alva till Gunnar. Brev som vi nu får 

läsa.⁷ De beslöt sig nämligen på sin ålders höst för att låta eftervärlden ta 

del av deras mest intima liv – ”goda människor har inga hemligheter”, som 

Gunnar en gång skrev till henne, när hon var orolig för att någon kunde 

läsa deras brev ... Och två så exceptionella människors kärlek, tänkte han 

– utan ironi – det vore något för eftervärlden att få veta något om.

Så där har jag suttit, på Arbetarrörelsens Arkiv och läst och gjort ut-

drag ur alla dessa brev, från den första volymen till den sista, tills hand-

lederna svullnade och ögonen rann. Jag har försökt tyda deras handstilar 

och må jag bli förlåten om jag någon gång läst fel – t. ex. läste jag en gång 

”skickelser” där det skulle stå ”skrikhalsar” ...⁸
Jag har läst och läst. Att läsa andra människors kärleksbrev är grann-

laga. Trots tillåtelsen kan man ibland känna att vissa saker bäst borde ha 

fått förbli privata angelägenheter. Tarmbesvär t. ex. Trivialiteter. Det lil-

la livets oändliga banalitet.

Men just den känslan kan man samtidigt fundera över. Jag tror att det 
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har med ämnet för en historiker att göra: Det lilla livets trivialiteter – ofta 

förknippade med kvinnor. De har förvisso inte samma tyngd som t. ex. 

utrikespolitik – nästan alltid förknippad med män. Trots att mycket hänt 

sen 70-talet, då ett ämne som kvinnohistoria – eller genushistoria – inte 

fanns, och där t. ex. historier om preventivmedel uppfattades icke värdiga 

vetenskapliga studier, vilar alltjämt något lättviktigt över den privata kär-

leken. Ändå vet alla människor, särskilt efter Freud, att det förment ”lil-

la”, det ”privata”, är det som nästan alltid styr våra öden, formar våra åsik-

ter, märker oss och gör oss till den vi är. Skulle då inte det vara föremål för 

den främsta granskningen? Om man som jag sätter det lilla ordet genus i 

centrum för sin analys – dvs. tidsbundna föreställningar om kvinnligt och 

manligt – kommer ordningen på det viktiga att ibland skifta plats. 

Nej, det fi nns en annan problematik med dessa brev. Det har med avstån-

det att göra. Som historiker ska man ju distansera sig gentemot sitt käll-

material, dissekerera det som en riktig forskare – ni vet de där i vita rock-

ar, objektiviteten personifi erade.

Men även jag är en människa. Det har hänt att jag rest mig upp, gått 

ut och runt kvarteret, muttrande för mig själv att nu får det väl ändå vara 

nog. Vad har jag med dessa människor att göra?! Då har jag skrivit av mig 

i min loggbok: 

8.5 2003

”Hennes förbannade handstil – och hans! – står mej upp i halsen. 

Det är något med dessa jävla A:n – något hoppressat, sippt, – fult – 

eller M:en!! Eller alla andra stora bokstäver. Jag kan inte rusa genom 

texten, måste koncentrera mej.”

18.6 2003

”Drömmer om små misshandlade barn, ohjälpligt misshandlade, in-

låsta i burar – jag kommer för sent –”

26.9 2003

”Tänk dej detta: skilda sovrum – skrivborden ihop.”

8.10 2003

”Något med det otroligt banala som om jag har låtit mig sugas in i 

deras självförhärligande värld – ta händelserna utan guldet och det 

är loppspott.”
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19.11 2003

”Bryter för förkylning. Hann ändå tre timmar. Går långsamt! Tar sån 

tid – börjar undra om jag verkligen ska vara så noggrann. Ok. Se på 

dom som två smarta schackspelare – (som ändå, det måste betonas, git-

ter att spela schack med varann efter 30 år – som kanske ”måste” spe-

la schack med varann?)”

17.2 2004

”Berättelsen om Nehru – ett påhitt? En dröm? Breven ger ingen be-

kräftelse, tvärtom. ’Torrt’ skulle Gunnar säga. Ok. Jag upprepar mej. 

Ser jag. Likt en annan Gunnar. Jaha? Ja, du Alva, vad ska jag göra med 

dej?” 

Mars 2004

”Hon är i Indien när jag går. Hon är fullt upptagen med att möblera 

ett hus. För vilken gång i ordningen?! Varför ska jag behöva läsa ige-

nom alla dessa detaljer och försöka tyda dessa trivialiteter! ’Förråds-

rummet exxxx’?

Det är hett och hon är nog lessen. Eller är hon? Är det bara till ho-

nom, för att ’muntra upp honom’ som hon är lessen? Hur ska jag veta? 

Bryr jag mej ens? Vad har jag med dessa människor att göra?”

Även jag är – som synes – en människa. Och kvinna tillika. Ibland har det 

känts som om jag dragits in i en slags andlig trekant. Alva är där men hon 

är sällan ensam. I stället är det Gunnar – ständigt denne Gunnar! – som 

tränger sig på och kräver min uppmärksamhet. Med sin överväldigande 

egocentricitet tar han upp all plats, också utrymmet mellan mig och Alva. 

Också mig tjusar han ibland med sina brev, det måste jag medge. Och 

jag märker en obehaglig sida hos mig, jag som ju också är ”genusskadad”, 

dvs. fostrad till någon slags ”kvinnlighet”, fostrad till en värld där män 

och manlighet utgör måttstock och värdemätare och där kvinnor är inte 

bara det andra, utan det sämre könet. Jag kommer på mig med att liksom 

smussla undan – eller inte ens se! – hans mer obehagliga sidor, samtidigt 

som jag minsann inte skonar henne. Det är det genusinfl ammerade ögat 

som läser: blicken mot det egna könet är oförsonlig, avslöjande om än in-

kännande. Blicken mot det första könet däremot beslöjad.

Då reser jag mig från stolen i arkivet, äcklad över mig själv och går och 

dricker kaff e. Trösten är att jag kommer på mig och därför kan skärpa min 
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vaksamhet. Belöningen är att också han dras in i analysen: hur gör han, 
hur handskas han med sitt genusdrama? Ty att vara född in i det överord-
nade könet är förvisso inte enbart ett lyckligt öde. 

Att breven kommit att utgöra den röda tråden betyder inte att det bara är 
kärlek och ”litet liv” som denna bok handlar om. De ramar snarare in de 
frågor som fångar Alvas tänkande hjärta om barnen, om  kvinnors plats i 
världen, om jämlikhetsfrågor, om u-landsproblematik och nedrustning. 
Och där har jag förvisso, som den historiker jag är, självfallet också an-
vänt mig av det material som bäst belyser frågan. Kombinationen av oli-
ka material har i sig givit nya bilder. Att det privata är det politiska var en 
slogan från den andra vågens kvinnorörelse under tidigt 70-tal. Att det 
privata också är det vetenskapliga är något denna bok tydligt kommer att 
belysa. Så används det också i den här boken: den blandar och ger utifrån 
brev, artiklar, böcker, översikter – ja, till och med små teckningar. 

Stockholm i februari 2006
Yvonne Hirdman
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KAPITEL 1

Underbarnet

låt oss börja från början.

Hennes barndom var djävulsk, berättar hon för sin dotter. Djävulsk. 

Hur? Slog de henne? Stängde de in henne i mörka garderober? Förned-

rade de henne? Älskade de henne inte? 

Om vi tror att barndomen gjuter en slags grundform av jaget, är det 

viktigt att försöka konkretisera detta ”djävulska”. Det är inte helt lätt. För 

denna upplysningsmänniska, som lämnat kappsäckar av material efter sig, 

som till och med tillät att hennes kärleksbrev skulle gå till forskning, ti-

ger om de första åren – och lämnar dem som en mörk hemlighet i ett an-

nars upplyst liv. Hon gör det, som vi kommer att se, för att stå ren och ny-

född för sin älskade och följaktligen bränner hon allt från det föregående 

livet, rituellt, ett brännoff er till kärleken vid 18 års ålder. 

Kunskapen om Alva Myrdals barndom får vi därför framförallt från 

hennes döttrar, främst från Sissela Bok, som också kallar boken om sin 

mor för A Daughter’s Memoir – en slags Alvas självbiografi  via den älds-

ta dottern, som blir ett lyhört, refl ekterande superego. Jag menar inte att 

den kunskapen är fel – jag menar bara precis detta: Alvas barndom kom-

mer emot oss, refl ekterad via hennes döttrar.

Och då blir det en saga – om den vackra lilla prinsessan med den elaka 

mamman – nästan som en klassisk styvmor ur en Dickensk roman och 

en älskad, men alltför undfallande pappa. 

Sagan börjar i slutet av 1800-talet när den unga Lowa Jonsson möter Al-

bert Jansson. Sverige är vid denna tid en liten, fattig, agrar nation – det är 

just under denna tid som tusen och åter tusen ständigt drar västerut till 
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Amerika för att undkomma eländet hemma. Men det är en ständigt på-

gående rörelse också inom landet. Befolkningen är ungdomlig, ekono-

min expansiv, städerna börjar svälla, bli moderna, spännande ”pesthär-

dar” för idéer och baciller, överallt pågår upphetsade diskussioner: mot 

prästvälde, mot utsugning, mot storbourgeoisin, mot sexualmoralen, för 

en ny kristendom, för socialismen, för vegetarianism, gymnastik, för all-

män rösträtt – ja, även för kvinnor – (1909 genomfördes den ”allmänna” 

rösträtten, 1919 den kvinnliga), för kvinnors frigörelse till lönearbete, för 

en ny pedagogik, för ett nytt världsspråk – esperanto, för en missioneran-

de kristendom osv. osv. Överallt skapas nya organisationer. Detta är folk-

rörelsernas stora tid i Sverige.¹ 

Pappa

Här passar fader Albert väl in, ja, han är som en prototyp för den nye 

svensk som denna omtumlande tid formar – och som formar den. Han 

var född 1876 i Västergötland. Hans mor, Alvas farmor, framstår som en 

älskansvärd person – henne till och med ljuger Alva snällt för, för att inte 

såra och hon sitter vid hennes dödsbädd sommaren 1921. Alberts far var 

smed och alkoholiserad – som många av tidens hantverkare var spriten för 

honom en självklar, vardaglig företeelse, inte bara vid helger utan i arbetet, 

som ett slags manlighetsattribut. För Albert blev följaktligen nykterhet ett 

medel för det nya bättre liv han drömde om. Det fanns andra. Socialism 

och kooperation – att dela lika, att dela rättvist. Han berättar, i det utkast 

till memoarer som fi nns bevarat bland dotterns papper, att han vaknat till 

”social insikt” 1892, då han som 16-åring var med på den politiska happe-

ning som den unga arbetarrörelsen satte i verket i sin strävan efter allmän 

rösträtt – jo också för kvinnor, fast eventuellt senare – den s. k. Folkriks-

dagen, ett dagslångt möte med tal, demonstrationer och sång. 

Han skapade sig också ett gott liv, han blev byggmästare och koopera-

tör, och var en av dessa ”skötsamma arbetare” som hade medlemskort till 

en rad olika föreningar: nykterhetsföreningen, kooperationen, socialde-

mokratin. Han var en av dem som ”bygger landet”.²
I en intervju från 1943 berättar Alva om sin far – han var den ”stramt 

moraliske”: ”Till det för mig personligen allra viktigaste hörde att min far 

genom sina olika öden i just denna brokiga värld – än som byggmästare, 

än som jordbrukare – bevarat sekelskiftets hela idealuppsättning, ännu i 
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dag lika ståndaktig i sin socialdemokratiska tro som i sin nykterism, sitt 

fritänkeri och sin omutliga lust att värdera t. o. m. regeringshandlandet 

och hela världsutvecklingen efter de ideale fordringer.”³
Och i sina egna anteckningar återger han en händelse från ungdomen 

som alltjämt gnager i honom: att han lät sig konfi rmeras, fast han inte 

längre trodde på Gud. Ja, ännu på ålderdomen minns jag denna dag, som 

den olyckligaste jag varit med om, skriver han: ”Jag ansåg nämligen att jag 

begått en synd, då jag ej var ärlig nog att modigt neka mitt deltagande.”⁴
Det är denne idealist och moralist Albert som träff ar Lowa och tycke 

uppstår och familjen Reimer bildas. 

Mamma

Bilden av Alvas mor Lowa är ytlig men kluven och här fi nns inga egna an-

teckningar bevarade. Hon föddes 1877 in i en mer välbärgad bonde familj 

än Alberts. Hennes pappa, Alvas morfar, tecknas däremot ljust. Hennes 

mor dog ifrån henne i barnsäng, när Lowa var helt liten. Vad som sen hän-

der vet vi inte, annat än att hon fi ck utbilda sig till sömmerska i den lilla 

staden Eskilstuna, att två av hennes syskon dör i TBC i vuxen ålder – nå-

got som alla krönikörer är övertygade om skapar hennes besatthet av hy-

gien, hennes skräck för de osynliga partiklar som kallades baciller som 

nu, i början av 1900-talet, blev ett faktum som började ingå i människors 

allmänna medvetande.⁵ 
Vi får också veta att hon inte tyckte om husligt arbete, att hon där-

emot älskade teater, musik och konst, att hon var ”full av sånger, histo-

rier, skarpsinnig och skicklig i allt”, att hon var besatt av kläder: ”köpte 

hon en ny hatt så skulle den invigas i kyrkan” och att hon klär sina dött-

rar som små dockor. Hon framställs som mer ”liberal”, dvs. borgerlig, än 

pappa Albert – hon bryr sig om vad folk säger – hon (men inte han) skil-

jer på folk och folk, hon är religiös till vardagsbehov.

Hon föder med jämna mellanrum fem barn – Alva 1902, Rut 1904, Fol-

ke 1906, Maj 1909, Stig 1912. Dem fostrar hon till lydnad enligt en auk-

toritär, befallande modell. Allt lade hon sig i, allt skulle hon ha kontroll 

över, ”nosade i allt, bestämde om allt”.⁶ En bild av en ytlig, dominant, ka-

pabel och, allteftersom barnaskaran växer, sängliggande kvinna som drar 

sig undan sina enda plikter, familjen, i halvdunkel melankoli. 

Bilden av mamma och pappa. Pappa den ofelbare, underbare – mamma 
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den elaka häxan. Det är inte bara genom döttrarna vi känner till den. Den 

fi nns att läsa i ett brev från 1918, från Alva Reimer till en lärare hon hade 

haft i Älvsjö innan familjen Reimer fl yttade till Eskilstuna, Per Sundberg. 

Att dessa brev fi nns kvar och undgick elden beror på att hon i sista minu-

ten ”tänkte på dig, och räddade en del”.⁷ I ett av dessa brev får vi läsa föl-

jande hämningslösa bekännelse av en 16-årig Alva: ”Det pinar mig, men 

– jag tycker alls inte om mamma. Och ingen, som känner henne, gör det. 

Men pappa, honom tycker jag alldeles för mycket om. Jag älskar i honom 

först min far, nej fadern i andra rummet, först en stor själ, en diktarsjäl. 

Om inte pappa vore gift med mamma, vet jag, att hans själsstyrka vore 

något oerhört. Men han är gift och han hålls nere med olösliga band. För 

att säga allt: jag anser visst inte, att det är min plikt på något sätt att hål-

la av en mor, som ingen mor är.”⁸

Den enda motbild som fi nns, fi nns hos syster Rut, som något nervöst skri-

vit en liten skoluppsatsliknande kria om sin barndom, på uppmaning av 

sin då så berömda storasyster Alva: ”När jag börjar skriva i den här bo-

ken, är det inte utan att jag känner mig lite högtidlig till mods. Och lik-

som tveksam därför att det är min kära syster Alva som satt det här i gång. 

Hon skulle säkert ha organiserat det hela på ett mycket fi nt sätt.”

I Ruts berättelse – en fascinerande platt berättelse om det goda hemmet 

fyllt av humor och gästfrihet – anas konstellationen mamma-Rut, pap-

pa-Alva. Ty här speglas Lowas nätta uppenbarelse och lidelsefulla kläd-

intresse genom dotter Rut, hon minns tyger och klänningar, allt är ljust 

och här fi nns inga skuggor.⁹

Hemmet

Men det fanns det nog. Sagan Alva berättar om sin barndom för sina barn 

avspeglar alldeles uppenbart en konkret verklighet. När Gunnar fyllde 23 

år fi ck han en liten ”fl ickdagbok” av sin käresta. Där, i en berättelse rakt 

upp och ner från den 24 november 1921, tas vi rakt in i det Reimerska hem-

met. Det är ingen vacker syn: 

”När jag kom hem idag, märkte jag genast friden, det glada gemytet och 

för mig en ensam vrås ledighet, allting var sig olika, mångfaldigt bättre 

än vanligt. Mamma var borta. Jag vet, att detta låter hemskt, men ingen 

kan undgå att märka det och så här hemligt djärvs jag uttala allas dolda 
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tankar: Så skönt! Vårt hems tragik är naturligtvis denna, det fi nns inte 

ett uns av hemvärme eller inbördes kärlek här. Kanske är det ofta så, men 

jag har uppfattat det som en skam, någonting brottsligt farligt ända se-

dan jag var ganska liten. De andra barnen ha väl inte fördjupat sig så i 

dessa olyckor. De ha inte som jag adderat den smärtfyllda vissheten om 

orsaken till de rena obehagen. Men genom dessa min barndoms olyck-

or har jag lärt mig mycket, och bland annat den rätta valören av alla små 

omsorger, små ord.

Jag har rotat i missförhållandena här hemma, förstorat allt för min egen 

olycklighets skull – det är sant. Men just denna min större känslighet skul-

le i motsatt fall uppvärderat vänligheterna, det hade inte varit så svårt att 

vara en god mor åt mig. Jag vet, hurudan hon skulle varit.

Gunnar tycker att detta är onaturligt, hemskt. Han menar att jag ej 

bör förneka min känsla för min mor, ehuru jag ej kan beundra henne som 

människa. Och han skulle ha rätt. Men när man i alla tider fått höra de 

hätskaste utfall för att man blivit född, när vi alltid bara varit i vägen för 

mammas trivsel, när mamma förnekar de allra minsta känslor för oss, när 

hon ingenting velat för oss, missunnat oss varje glädje, som hon icke kun-

nat dela, hon har ju förbannat oss så fort hon hunnit. Blott de sista åren 

har det varit annorlunda, men småbarnen veta vad hennes humör är. Här-

omdagen stjälpte Busseraldo* ut någonting, någon mat, och mamma blev 

rasande. Vi stod alla barnen i trappan och grät, ty vi trodde: ’Får hon tag 

i honom så slår hon ihjäl honom.’ Hon sprang och skrek och vid sådana 

tillfällen är hela klarheten borta. Vi kunde inte ha rått på henne, om vi 

med våld sökt hindra henne från att slå Busseraldo fördärvad. Maj grät 

konvulsiviskt och ropade: Gå efter pappa för mamma ska slå ihjäl lillen. 

Lillen sitter i källaren och mamma slår ihjäl honom snart. Pappa, pappa! 

Ingen hade än sagt ett ord åt mamma, men vi tänkte alla detsamma. Till 

slut, när mamma skulle ner efter Stig, fi ck Folke mål i munnen och höll 

henne tillbaka under svordomar. Under tiden smet Stig bort. Det är kan-

ske tragikomiskt för en annan men för oss är det bara det sista gemen-

samma minnet av denna akt.”¹⁰
Och ännu en titthålsbild från samma tid:

”Pappa har kommit hem och går in och stoppar om ungarna, något som 

* Alvas lillebror Stig, född 1912
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mamma väl aldrig utom på begäran gjort. Jag hör, hur han talar vänligt 

till dem, när de halvvakna vände på sig – och jag blir förtvivlad. Käre min, 

nu ville jag ha dig att gråta hos. – Varför skulle jag icke göra rätt i att skän-

ka pappa den tillgivenhet, som mamma borde ha för det hon överlåter på 

pappa att vara? Om du vill ha mig annorlunda i detta, måste du också för-

stå, att jag då vore annorlunda i så mycket annat.”

Men också mellan Alva och hennes far, som hon älskade, fanns en kon-

stig tystnad, en oerhörd blyghet, en slags tystnadens kultur: 

”I kväll ha Busseraldo och jag lekt med pappa. Man skulle således kunna 

förmoda, att den underliga tryckande (sic) och främlingskapet oss emel-

lan vore bannlyst. Dock vet jag hela följden; i morgon skola vi vid matbor-

det – enda stället där vi råkas – ivrigare än vanligt undvika att se på var-

andra och skyggare än någonsin yttra de fordrande orden. Ibland fi nner 

jag hela vårt förhållande naturvidrigt, men snart inser jag att det, som ti-

den gjort omöjligt, icke kan göras annorlunda, så länge vi ha iakttagare i 

huset. Det är inte min feghet som bär skulden.” ¹²

”Om du vill ha mig annorlunda i detta” – bakom orden fi nns Gunnars häp-

na blick över de frostiga relationerna mellan mor och dotter, över Alvas 

obönhörliga, absoluta hårdhet gentemot mamma Lowa. Du är ju missnöjd 

med mitt förhållande till mamma, skriver hon julen 1921. Det är ju det som 

varit en förbannelse som legat över hela min barndom, fortsätter hon, jag 

har lidit av att inte kunna älska som jag ville och borde – tror du inte det?! 

”Du kan aldrig förstå mig i detta – visst vet jag att det är ett lyte.”¹³

Redan som barn och ung fl icka analyserar hon således sin mor – och 

deras relation. I ännu en berättelse från vintern 1921 får vi veta att mam-

ma fått ett hysteriskt anfall och låst in sig: ”Visserligen gör hon väl in-

tet värre än gråter, men ändå – stackars pappa.” Kyligt iakttar hon sin 

mor, analyserar henne: alltför romantisk, bara ger sig hän åt en stark över-

givenhetskänsla, förmodligen något som sker i klimakteriet, ”undrar du 

på att jag vill dö när jag hunnit 45 år?”¹⁴

Jo, nog är det en tonåring som betraktar sin mamma med oförsonliga, 

torra, klara ögon. Som vuxen, i sina berättelser för sina döttrar, förstår hon 

det något annorlunda – att Lowas liv var ett exempel på förspilld kvinno-

kraft – ack, ge mamma ett arbete! – och en unken sexualmoral förstärkt av 
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skräck för graviditeter och till detta pengabekymmer – allt grund orsaker 

till barndomens ”djävulskhet”.

Men till och med i sin hårdögda ungdom kunde hon lämna bevis på 

något annat som fanns därhemma – en kärlek mellan mamma och pap-

pa. Jag var nog resultatet av allt för mycket kärlek, får vi veta, ”kanske 

älskade mina föräldrar varandra för högt”,¹⁶ – en märklig upplysning 

mot bakgrunden av Alvas svartmålning. Och den interiör som målas 

upp från påskafton 1922 behöver inte tolkas som fl ickan gjorde: ”Pappa 

är så god, att jag av pur rörelse blir tårögd många gånger om dagen. Hur 

han kan vara så omtänksamt, påhittigt god? I dag är det deras bröllops-

dag, och inte har pappa någon anledning att fi ra den. Men han skick-

ade i morse hem blommor och konfekt åt mamma, så att både Rut och 

jag lipade i full fart. Alla hans egna missräkningar döljas, han är rädd 

att såra med dem.”¹⁷

Den absoluta

Det fi nns en annan sida av detta drama som kanske inte var lika tydlig för 

Alva eller ens åtkomlig för henne i hennes självanalys. Det handlar, tänker 

jag, om en ”absolut” fl icka, en fl icka med förkärlek för det stora uttryck-

et, den stora gesten, det totala i livet. Då kan man nog föreställa sig att 

den lilla fl ickan ville ha pappa för sig själv och fylldes av bitterhet när hon 

inte alltid var nummer ett. När jag var liten, berättar hon för den ständigt 

törstigt lyssnande Gunnar som vill veta allt om henne, fi ck jag ständigt 

beröm. För allt jag gjorde och sa ”har jag skördat något mer eller mindre 

– dock alltid något – beundrande uttryck”. Nu framställdes detta knap-

past som något positivt – tvärtom längtade hon efter ”bli nedställd från 

en piedestal, som rests av de jakande, dumma människorna.”¹⁸ 
Alltid hölls jag fram, jag var till och med rädd för att bli framskickad 

som ett underbarn, koketterar hon, och menar att hon sjöng så vackert. 

En liten frisering av sanningen av skolbetygen i sång att döma – troligen 

var det andra sidor av ”under” det handlade om, sidor som mer hade med 

intellektet än känslan att göra. Men det var knappast det hon ville berät-

ta för honom, då, på hösten 1919. 

Det hon emellertid klagar över, det som skapar hennes barndoms bitt-

ra smak är förvisso utvaldhetens baksida: ensamheten, känslan av att ing-

en förstår.

Inlaga Hirdman_org_korrad.indd   23Inlaga Hirdman_org_korrad.indd   23 06-04-20   13.08.1006-04-20   13.08.10



24

En förstärkning av denna tolkning är 

vänskapen med Märta. De blir bästa 

vänner från det att Alva som 12-åring 

kommer till Eskilstuna. En stark, inten-

siv fl ickvänskap, där Alva är den tongi-

vande som behandlar sin väninna med 

nyckfull makt. Ibland skriver hon långa, 

långa brev på en 20–30 sidor, fl era gång-

er i veckan, men ibland får Märta ”vän-

ta förgäves” i långa månader.* Och Alva 

behandlar henne som kejsarinnan sin 

slav: 

”När jag ligger i skogen, skall någon 

ligga bredvid mig, till hands när jag öns-

kar säga eller höra någonting, men tyst 

och liksom försvunnen när jag föredrar 

att försjunka i outtalade tankar. Aldrig 

har jag råkat en människa, som ’passar’ 

mig så bra som Märta. Hon gör inga an-

språk utan lämpar sig efter mina önsk-

ningar. Och ändå är hon ingen lyssnar-

maskin. Vinkar jag med handen, kan jag 

få en störtfl od med ’pikanta’ meddelan-

den, tankar, förslag och erfarenheter. Inga förklaringar behöver jag hel-

ler avge. Märta är ju van vid mig sen många, långa år.”¹⁹
Men till och med för Märta är hon sluten, självbehärskad:

”Märta har varit min  enda egentliga vän, och ändå vet inte ens hon om 

mig så synnerligen mycket mer än hon med sin psykologiska skarpblick 

uppdagat, och vad jag i helt obehärskade ögonblick förrått.”²⁰
Förtjust berättar hon i ett brev till Per Sundberg om hur hon uppfattas 

av de andra fl ickorna. I den diskussionsklubb de i tidens anda startat där 

de talade om allt från fi losofi  och politik till litteratur – en direkt imita-

tion av de avundsvärda läroverkspojkarna och alla deras hemliga aktivite-

Den märkvärdiga fl ickan – ”Alva, hon 

är ju så sur av sig” som mamma Lowa 

en gång sa – ville bli diktator.

* Det är brev som Alva skriver när de inte ses, när de kanske just har skilts – i stället för 

dagens sms eller telefonsamtal mellan bästa vänner.
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ter – hade de en gång haft sig själva som studieobjekt. De andra fl ickorna 

hade karaktäriserat henne som ärlig och uppriktig till ytterlighet, självbe-

härskad samt mest av allt – sig själv. Hennes mest utpräglade egenskap – 

tyckte fl ickorna – var den att hon hyste så starka sympatier och antipati-

er. Det tycker hon stämmer och det är därför ” jag ofta är så elak hemma, 

ovänlig mot dem, som jag inte alls tycker om. Dom jag tycker om däre-

mot kan jag göra vad som helst för”.²¹ 

En liten ljushårig fl icka med gråblå forskande ögon – ett självmedvetet 

äldsta barn, storasyster, pappas tysta förtrogna, lärarnas favorit, den do-

minanta väninnan. I ett självporträtt av sig som barn – i ett brev till Gun-

nar förstås – berättar hon uppriktigt om sina barndomsdrömmar: 

”Skulle jag tala något om vad jag drömt om att bli allt? Min första hem-

liga, djärva dröm var att bli polis.” Sen ville hon bli general, så att alla 

skulle se hjältedåden, för hon trodde att poliser bara arbetade på nätterna. 

Vid nio års ålder hörde hon mycket berättas om romarriket, och ansåg då 

”diktatorn för den lyckligaste människa, som någonsin funnits. ’Diktator’ 

blev också ett bland de första konstiga ord jag kunde, och jag tyckte mig 

alltid med stolthet se, hur det imponerade, då jag som svar på den vanliga 

frågan: vad skall du bli? fi ck klämma fram med mitt: Diktator.” 

På det följde lärarinna, skådespelerska, furstinna, konditoridirektör, 

missionär, skogvaktare – eller skogvaktarhustru, redaktör för Mariefreds-

tidningen.²²
Ur dessa fragment kan man konstruera det lilla underbarnet. Flickan 

som ville läsa, som ville lära sig – allt? Som drömmer om att härska. Som 

är till ytterlighet självbehärskad. Som inte ens låter bästa vännen Märta 

komma riktigt nära. 

Kan det ”djävulska” också ligga här? Inte bara i mammas kyla och 

mammas aga – som hörde tiden till. Inte bara i någon slags freudiansk ri-

valitet gentemot mamma i sin starka kärlek till pappa, utan att det fanns 

något i henne och hennes relation till världen överhuvudtaget som var 

annorlunda. Ett överbegåvat barn – lätt till att lära, älskar att läsa – ja 

mer: fi ck hon inte läsa blev hon sjuk, skriver hon till sin lärare. Ofta be-

rättar hon i sina första brev till Gunnar om hur hon kröp upp i sin ”sto-

ra drömsoff a” som hon hade kallat ”moder naturens famn” och där fanti-

serade och drömde sig bort. Vi kan ju vifta bort det som ett litet tillgjort 

koketteri: se drömska, känsliga mej! Men vi kan också fylla det med mer 
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betydelse. En liten fl icka som kryper upp i en stor soff a, bort från värl-

den och som fyller sina tankar, sin själ med de egendomligaste berättelser 

och fragment, som ”alltid fyllt den döda omgivningen med fantasier och 

hi storier”.²³ En sådan märkvärdig, viljestark liten fl icka, att ingen visste 

riktigt hur man skulle handskas med henne och som inte själv kunde av-

läsa de andras förväntningar på henne. 

Kan det ha varit det hon kallade för det djävulska – att ha varit så oför-

stådd och ha haft sådana svårigheter att förstå, där andra tog för givet, och 

så lätt att förstå, där andra inget begrep? Jag vet inte. Men jag vill låta tan-

ken fi nnas – för att förkastas eller förstärkas.²⁴ 

Tonår i Eskilstuna 

Med detta som bakgrund kan vi återvända till de ”mörka åren” och för-

söka återskapa den värld som var barnets, fl ickans, under de första 15–16 

åren av hennes liv. 

När Albert och Lowa gift sig, fl yttade de runt och bosatte sig än här, 

än där – i hus som Albert var byggmästare för. Från Uppsala till Stock-

holm, och till Älvsjö, där Albert hade en kooperativ aff är i undervåning-

en och sin lilla familj i övervåningen. I Älvsjö upptäcks hon av Per Sund-

berg, som den remarkabla begåvning hon var. Och det är alltså för ho-

nom som hon berättar hur det är i Eskilstuna dit de fl yttar, 1914 när Alva 

är 12 år gammal och där hon kommer att bo fram till 1922. 

Eskilstuna var vid den här tiden en liten landsortsstad. Det tog när-

mare fem timmar att åka tåg till huvudstaden. I dag går det på under en 

timme.

Det var en arbetarstad, med stål- och järnindustri. Smedstan kalla-

des den, eller knivstan. 1910 var antalet invånare 28 400. Här fanns Folk-

rörelse-Sverige i landsortsstadsformat med alla de föreningar som tiden 

kunde bjuda: fackliga, frikyrkliga, socialistiska, nykterhetspolitiska, Ver-

dandi, föreläsningsföreningar m. m. Där fanns ett läroverk –  för gossar. 

Där fanns stadens revisor. Där fanns en stor å som rann fram och delade 

staden. Där fanns Folkets park och där fanns konditori. Och där fanns 

Slagsta, några kilometer utanför den lilla stadens centrum, dit familjen 

Reimer fl yttade hösten 1919. 

Och där går hon, fl ickan. Ofta med Märta. Märta, som hon tycker mer 

om än till och med sina syskon.²⁵ Märta, som hon aldrig grälat med. ”Du 
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tycker inte, att det är något märkvärdigt”, skriver hon senare till Gun-

nar, ”men fl ickor emellan – att ha kunnat vara sams med en annan i 5 år 

hålla fl ickor som lögn.”²⁶ Två vackra unga fl ickor går på de kullriga sten-

gatorna, två som förmodligen känner sig utvalda, överlägsna, inte som 

de andra, två som läser psykologi, fi losofi , matematik, astrologi, förutom 

– givetvis – tidens skönlitteratur. 

Det är med Märta hon förtjust hittar antikvariatet i Eskilstuna, där 

de kan köpa böcker billigt – fl ickorna är på jakt efter böcker på ett när-

mast maniskt sätt.

”Märta och jag ha gjort två fynd. Det första består i Torshälla lånebib-

liotek och föreläsningsförening, det andra i Eskilstuna antikvariska bok-

handel.” 

De får låna högst fem böcker var åt gången, och om de då är fem styck-

en som systerligt delar med sig åt varann, kan det ju bli en del. Vilka böck-

er det rör sig om får vi veta när hon som 14-åring skriver till Per Sundberg. 

Det är böcker av Zola och Gustav af Geijerstams Medusas huvud, Ossian-

nilssons Unga Sverige som hon ”faller i sann extas” över, Jack Londons 

Skriet från vildmarken. ”Strindberg har jag slutat läsa nu, efter att ha läst 

18–19 av hans böcker i ett kör.”

Det är vidare Ellen Key, en världsberömd svensk reformator, som med 

kraft och lidelse hävdade kvinnors särart, och som gjorde de svenska röst-

rättskvinnorna vanmäktiga med sina självsäkra yttranden om kvinnors 

plats: antingen hemma, men i goda hem, eller i samhället, men som sam-

hällsmödrar. Tyvärr får vi inte veta vad hon ansåg om ”tant Ellen”. Den-

na ganska starka kompott blandades med Schopenhauer, särskilt hans 

skrifter om döden. Han var en favorit: ”Det märks sannerligen att det är 

en framstående fi losof som skrivit den.” Det är vidare Kant, John S. Mill, 

Christopher J. Boström, Auguste Comte m. fl . 

Den hon tycker sämst om är Auguste Comte. Han är ”intet annat än 

en storskrävlare. Att han gjort astronomin en icke ringa tjänst, kan vara 

en sak, men inte behöver han väl för den skull omstörta världen. I hans 

system fi nns ej heller någon bestående kärna, intet liv. Han passar för-

resten alldeles utmärkt åt sin översättare, Anton Nyström. Det jag läst av 

honom har varit lika galet.”²⁷ 
Vi får också veta att hon och Märta läser statskunskap i stället för hi storia 

men att det inte intresserar henne, lika lite som hushållslära, eller någon 

form av husligt arbete: ”I skolköket har det varit förskräckligt tråkigt.”²⁸
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Det är Märta och hon som lyssnar på allsköns föredrag i alla upptänk-

liga ämnen. Det är Märta och hon som på kvällarna skriver ut sina ste-

nografi ska anteckningar till kompletta kompendier över alla dessa före-

drag. Det är Märta och hon som läser märkliga böcker på jakt efter kun-

skap, kan tro, om sig själva i denna värld, där deras värde – det har de nog 

insett – är systematiskt lägre än pojkarnas. När hon hade drömt om att 

bli general, eller diktator eller bara polis, hade det inte bekymrat henne 

att hon var fl icka.²⁹ Men nu, när framtiden börjar bli så oklar måste tan-

karna ha pressat sig på. Vad skulle hon ta sig till?

Hon får börja på Handelsskolan efter folkskolan. Det som verkade så 

spännande blev snart tråkigt – engelskan var enda vinsten. Våren 1917 tog 

också den skolan slut – det är då Alva försöker sig som fri skribent och 

skickar in två bidrag till olika tidningar – vilka framgår inte. Ett tas in, 

ett returneras.³⁰ Vad de handlade om vet vi inte – de blev väl också brän-

da i hennes stora reningsrit. 

Men lärarinna då? föreslår mamma och pappa. Nej nu vill hon inte det 

längre, det som hade varit en så stark dröm. 

”Nu har mamma och pappa sagt, att jag kan få börja läsa redan i höst. 

Men – jag vill ej. Jag kan ej bli lärarinna, det är inte meningen så. Men vad 

är då meningen? frågar Ni och många andra. Det vet jag inte, men något 

är det. I sinom tid får jag väl veta det. Än så länge går jag och hjälper en 

farbror Bengtson att skriva, han är stadsrevisor. Sedan – !”

Det var i november 1917 som hon hade anställts, 15 år gammal, som kontors-

biträde vid Eskilstuna Stads revisionskontor. Var det meningen med livet? 

Nej, hon är inte nöjd. ”Överhuvudtaget är jag aldrig nöjd, kan aldrig bli 

nöjd, vill ej bli nöjd. [...] Folk säger, att livet leker för en i ungdomen. Vad 

det gör se’n! Ånej, ibland då är man optimist. Men jag är i själva verket pes-

simist. Tidvis kan jag vara alldeles galen. En gång har det gått så långt, att 

jag helt lugnt gick och funderade över, hur jag skulle kunna få tag i pappas 

revolver. Och just vid den tiden kunde man tycka, hade jag så utomordent-

ligt gott och inte alls att jag har någon anledning, inte. Så leker livet.”
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Den store hunger ...

Det var vid denna tid, 1917–1918, som hon försökte bli kristen. Hemmet 

var närmast ateistiskt – med en konventionellt religiös Lowa och en prin-

cipfast ateistisk Albert. Man kan undra vad Albert visste om dotterns re-

ligiösa kris – om han alls förstod vad som rörde sig bakom den ljusa pan-

nan. Ty trots att Alva älskade sin pappa, trots att de samtalade som för-

trogna, fanns tystnaden där, som vi såg, och när de talade var det som män 

emellan – dvs. sakligt, utan kel och smek. Med pappa kunde hon disku-

tera bostadspolitik – men Gud?! Vad hade pappa att säga om att hon ville 

ägna hela den tomma vintern 1917 åt att begrunda och tänka igenom sitt 

beslut att konfi rmera sig till våren? 

Det vet vi inte. Vi vet att hon åter väljer Per Sundberg till sin förtrogne. 

Och vi kan följa hennes lidelsefulla religiösa kris i brevbikten till honom. 

Det börjar med att hon redan på hösten 1917 berättat att hon tänkt gå 

med i en ”kyrklig ungdomskrets” för att konfi rmeras våren därpå.

Vid jultiden 1917 förklarar hon emellertid att hon är fritänkare. Hon tror 

inte att Gud fi nns. Däremot en skapande världsande, den första moleky-

len, Gud – det är ett och detsamma. Ingen existerande religion är sann, 

bara den som kan smälta samman allt till ett harmoniskt helt kan påstå 

att han känner sanningen. Nu kan hon börja läsa fi losofi  igen, ”ty jag kan 

vederlägga många saker, och de övriga står mig fritt att hylla, något som 

är raka motsatsen till vad religionen förut tillät mig.”³³
Så börjar den religiösa krisen, under den kalla vintern och våren för att 

kulminera under påsken 1918. 

Den börjar i trots och uppror. Hon vräker sina argument och sin van-

tro över sin gamle, religiöse lärare: ”Kyrkan är lögn eller rättare, lögnen 

är kyrka.”

Hennes ord öppnar en dörr och det är som att komma rakt in i en av 

fl ickklubbens diskussioner. Jag hör deras ljusa, arga röster, ser de röda 

fl äckarna av upprördhet på hals och kinder. Har ni hört min mammas 

motto? säger Alva, jo så här säger hon: Varför vi när ingen annan?! Mitt 

är tvärtom: Varför inte jag när ingen annan! 

Men till vad?!

Vad är det för ett mål, vad är det för en mening med alltihop, jag vet ju 

inte, ja nu lever jag men varför. Men jag ska väl göra det så drägligt som 

möjligt. Leva för att äta, äta för att leva. Det är i alla fall de fl estas livs-
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innehåll ... Å, säg inte som en av mina väninnor, att livet är en nådatid, 

som människan fått för att ångra sina synder! Vilken dum väninna som 

samtidigt förnekar att man har haft en föregående existens! Men hon får 

väl bli salig på sin tro.

”Inte kan väl Gud begära, att man ska leva ett gott liv, dvs. ett liv med 

innehåll, om man ej vet, varför man lever, ej vet detta innehåll?”

En grym Gud, en gud att hata. 

Hon är arg, fl ickan. Hon är rasande. Här har hon gjort allt som stått i 

hennes makt, med hänförelse, trott att det bara var en ”förgård till trons 

tempel”, och sen kommer tron. Men den kom inte.

”Hälsningar från en ’hemlös’”, avslutar hon patetiskt.³⁴ Om två veck-

or ska hon fylla 16 år.

Vilken vinter! Där försöker hon tvinga fram en tro på Gud och Jesus, fylld 

av hänförelse och fri från förnuft. Men det är det sista som inte går. Som 

hon varken kan, eller vill. Hon vill inte avsäga sig ”titeln av adelsman i an-

dens rike”. Hon är för stolt för det, ”för mycket Herakleitos lärjunge”.

Vad är det, detta förnuft? Har hon läst för mycket? Är det denna glupska 

läsning som skapat hennes elände, frågar hon retoriskt – troligen helt 

medveten om tidstypiska teorier om att fl ickors konstitution inte klara-

de av för mycket intellektuell verksamhet.³⁵ Men hon måste ju läsa – hon 

minns hur hon för sex år sen blev sjuk om hon inte fi ck läsa. Nej, hon har 

diagnosen klar: ”Det är nog det absoluta, för att uttrycka mig neutralt. Det 

är alltid, direkt eller indirekt, det som åstadkommer all oro, all strid all 

förtvivlan.” Hon berättar hur hon lyckas lura sig att tro att hon tror och blir 

lugn och lycklig ett kort tag, men sen ”blir jag mig själv igen. Och jag själv 

är mycket sämre. Jag hatar, avskyr, föraktar mig själv – för det mesta.” 

Hänförelse! Det är det hon vill ha. ”Jag har verkligen en känsla av, att 

något fi nnes, och att synen på detta något, skall ge mig livet igen. Hjälp 

mig!”³⁶
En – troligen – ganska förfärad lärare svarar och ger henne – ingen-

ting:

Ack att jag kunde lägga en mild, svalkande hand på Din heta pan-

na, börjar han, och ordinerar därefter pliktarbete (och vi ska minnas att 

Alva arbetar heltid på Eskilstuna stads revisionskontor, att hon samtidigt 

ibland har ansvaret för småsyskonen, för vilka hon kan hoppa in som ex-

tra mamma och därtill har den intensiva vänskapen med Märta), ett prak-
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tiskt arbete, välsignelse över arbetet! ”Du har psykisk feber och måste hål-
la själslig diet. Du borde blott få tänka på dina lediga stunder.”³⁷

Men flickan ger sig inte – hon har nog arbetat, men det har bara blivit värre. 
”Jag längtar efter tro. Inte efter Gud eller något dylikt, men att få sjunka 
och drunkna i ett bottenlöst hav av tro, tro. Lycklig den som får tillbedja.” 
Hon vill inget annat än att offra sig, ge sig hän, men hålls alltid tillbaka 
av den anskrämliga bilden av den gud som de kristna dyrkar.

Ånej, hon begär verkligen inte att få se Guds sanna ansikte, en sån Gud 
som låter det ske är döden värd, förklarar hon frankt. Men, är det nu för 
mycket?! – jag begär att få svar på den enda frågan: Är Gud Djävulen, el-
ler är Djävulen Gud?

För vem har skapat synden? Det har ju skaparen gjort! Och så begära 
att man ska ”hata skon och älska skomakaren”!

Är det hädelse? Jaha, då är det Guds fel, för han har skapat mig, det 
är hans verk alltigenom!³⁸ Sida upp och sida ner till den – förmodligen – 
alltmer förfärade Per Sundberg. Vad var detta för en flicka?! 

Hennes ofantliga äregirighet, och i grunden ofantliga tillit till sig själv, 
kommer också fram i detta ”hysteriska” brev. Jag vet nog, skriver hon, att 
jag har fel som inte kan beundra storheten i det lilla. Mitt förnuft säger 
mig att där finns storhet. Men mina känslor ”gå oberörda”. Och åter – ”jag 
kan inte t. ex. vara lärarinna, ty jag kvävs och kväver”. Missionär?! Hur? 
Göra nytta? Hur?

Ett utbrott på vilket Per Sundberg svarar lamt att han lever med och 
tänker på ”Dig i Din tunga tid” och minns att ”og efter vinter kommer 
vaer ogsaa i andens rige”.*³⁹

Det var på långfredagen 98 som krisen kulminerade i den 6-åriga flick-
ans själ. På långfredagen har hon försatt sig i ”överväldigande frid”, vil-
ken dessvärre inte varar längre än ett par rader, fast hon försöker fin-
na frid i sin otro. Men hon kämpar på, och drar in sin lärare som allt-
mer förvandlas till ”förtrogna”, till ”vän” i kampen – de har ju båda Gud 
som mål? ”Fram mot honom! Fram på den oländigaste väg, som vi ock-

* ”Och efter vinter kommer vår också i andens rike.” Ur en psalm av N. F. S Grundtvig
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så sargas till döds; döden är li-

vet. Fram mot Gud!” Hennes 

enorma kraft, vrede och själv-

tillit på samma gång känner 

inga gränser – ”jag släpper icke 

Gud, med mindre han välsig-

nar mig!”⁴⁰
Man kan ju undra vad Per 

tyckte om dessa överhettade 

brev – han sitter vid sin mors 

sjukbädd, i vart fall är det det 

han skriver tillbaka, och håller 

sin andliga hand på unga Alvas 

feberheta panna. Lite smickrad 

är han nog, när hon i sin upp-

hetsning kallat honom ”För-

trogna!”. Men mer än ett löf-

te om att sipporna kommer att 

bryta fram ur myllan när vår-

solen kallar, blir det inte.⁴¹ 

Men nu har Alva övergivit kam-

pen på den extatiska, förnufts-

lösa kristendomen, ja, förmodligen på en gudstro överhuvudtaget. Anled-

ningen är givetvis den avgörande frågan om synden: Varifrån kommer den 

om Gud har skapat allt? Frågan som ingen kan svara på, inte ens hon själv: 

”Jag har givit olika svar på den frågan. Gud; Guds fi ende djävulen; synd är 

endast ofullkomlighet; synd existerar ej, endast olycka, Men svaret är ej där. 

Har någon för övrigt någonsin erhållit ett tillfredställande svar på någon 

dylik fråga?” Och hennes slutsats är klar: ”Jag tror ej på Gud.” 

Hon undertecknar sitt sista brev till sin gamle lärare den 29 april 1918 

med Alva. Inget mer.

Per Sundberg måtte ha blivit omskakad. I november får Alva en liten, för-

modligen blyg hälsning . ”Hur har det gått med planerna på att komma 

till Stockholm? Låt mig få veta något därom. Ofta ha mina tankar de se-

naste dagarna gått till dig.”⁴²

Den ”absoluta” –  tonåringen  som läste Schopen-

hauer och utmanade Gud.
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Vad – eller om – Alva svarar vet vi inte. Bara att hon hade brevväxling-

en i sin ägo när hon några år senare gör upp med sitt tidigare liv. Och att 

hon behåller den.

Flickan

Att Gud upphörde att vara det ”absoluta” innebar naturligtvis inte att 

”det absoluta” förminskades eller försvann. Jag tror inte det någonsin för-

svann. 

I stället väntade det.

Det är vår och sommar 1918. Alva arbetar på den lilla stadens revisions-

kontor hela dagarna. Kanske far hon till farmor i Munktorp för att vila 

upp sig. Annars är det inte mycket som vi vet om det sista året innan Gun-

nar fyller rymden och världen blir – i vart fall ett par år – ”absolut”. Hon 

brevväxlar med en ung norrman, Andreas Arnesson. Självklart har just 

de breven eldats upp med största beslutsamhet. Man kan som forskare 

vara ganska glad för det. Ty ett par brev som Andreas skriver till Alva 

långt senare andas en högspänd, extatisk ton – en närmast barock skriv-

stil, som, vill jag hävda, Alva starkt infl ueras av och som går igen i de för-

sta breven hon skriver till Gunnar. Unge Andreas och unga Alva måste 

ha skrivit sida upp och sida ner om ”den store hunger” – just denna läng-

tan efter det absoluta, och om inte till Gud så till vad då?⁴³

Världen utanför verkar inte fi nnas. Ändå är 1918 det år då det stora kriget 

går mot sitt slut. Denna systematiska slakt av unga män som det innebar, 

denna regelrätta europeiska tragedi går henne inte djupt till sinnes. Det 

kan bero på frånvaro av bilder, frånvaro av krigsfi lmer, frånvaro av den 

ständiga mediala närvaro som inom bara några år ska bli den moderna ti-

dens främsta kännetecken. En medievärld som pockar på ständig nyhets-

uppkoppling. Men inte 1918. Erich Maria Remarques bok På västfronten 

intet nytt är ännu oskriven. Ännu tycks ingen utanför skyttegravarna ha 

förstått att en katastrof ägt rum. 

I Eskilstuna är världen en mer drömsk plats. Det man märker av kriget är 

krisen: livsmedels- och bränslekrisen. Det var brist på mycket i det avstäng-

da Sverige. Framförallt var vår och försommar svåra för folkhushållningen 
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att klara, eftersom de gamla förråden av potatis och mjöl var slut och nya 

skördar ännu inte bärgade. Dessutom försökte sig en ovan kristidsbyråkrati 

på att skaff a fram mat genom den metod som inte heller lyckats under fran-

ska revolutionen: med hjälp av maximipriser. Resultatet blev att bönderna, 

som fi ck mer betalt för griskött än potatis, lät potatisen gå till grisfoder och 

så blev det än värre med brist på själva bukfödan. Albert sitter i styrelsen 

för stadens livsmedelsbyrå och försöker vara rättvis och när han får veta att 

Lowa försett hushållet med varor som undgått ransoneringen – den första 

och ganska klumpiga i Sveriges historia – reagerar han med all den konse-

kvens som den ”omutlige” besatt. Lowa fi ck bannor, maten försvann, hans 

hushåll skulle sannerligen inte berika sig när folket ”svalt”. 

Konkret nöd som lätt smittar till social oro märks också i det kalla lil-

la landet – det började ringla köer framför aff ärerna i städerna, kraven på 

kvinnors rösträtt blir allt högljuddare: användes kanske inte kvinnor i den 

växande kristidshushållningen? De organiserade rösträttskvinnorna ut-

nyttjar givetvis läget och det ser ut som om kvinnofrågan – rätt att välja, 

rätt att bli valbar, rätt att bli myndig fast man gifte sig, rätt att lönearbe-

ta – äntligen rör sig framåt. 

1919/1920 går beslutet igenom och 1921 blev kvinnor valbara och fi ck 

rösta för första gången.⁴⁴ 

Man kan just undra hur diskussionerna gick i den Eskilstunska fl ick-

klubben – att en sådan stor fråga som rösträtt för kvinnor självklart dis-

kuterades vid deras ”bolagsstämmor”, det kan vi ta för givet.⁴⁵ Men de 

diskuterade också rätten till utbildning. Den frågan låg säkert Alva var-

mast om hjärtat. Hennes ”stora hunger” mättades knappast på Eskilstu-

na stads revisionskontor. Tvärtom berättar lillasyster Rut att Alva börja-

de avsky kontorsarbetet och belägra pappa med krav och böner på att få 

ta studenten. Hon förklarade, skriver Rut, att hon skulle dö om hon inte 

fi ck börja studera. Och det är nu som pappa Albert ger med sig. Alva ska 

få ta studenten som privatist, tillsammans med en handfull andra unga 

fl ickor. Elva fl ickor hyr in sig i KFUK:s lokaler och får betala sina lärare 

– de som pojkarna fi ck gratis.⁴⁶ 

Några år senare har Alva kastat ner argumenten för och emot fl ickors och 

pojkars gemensamma gymnasieundervisning. Kanske är det för sig själv, 

kanske är det för ett föredrag i skolan. Jag vet att det är några år senare, 
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för jag kan urskilja Gunnars röst i anteckningarna. Hon inledde med ett 

svep över ”tidens allmänna tendens att släppa fram kvinnorna”. Hon fort-

satte med att först behandla samskolans eff ekt utifrån fl ickornas synvin-

kel. Det var enbart positiva konsekvenser:

a) Kamratandan skulle förbättras. 

b) Det hade ekonomiska fördelar – dvs. de studiebegåvade fl ickorna 

skulle inte längre behöva gå i dyra privata skolor.

c) Det skulle innebära att fl ickorna skulle få förståelse för ”det ve-

tenskapliga arbetssättet”, de skulle ”tvingas att umgås ärligare med 

männen in the struggle for life”. 

d) Och, skriver hon, som ett eko i Eskilstuna av Mary Wollstonecraft, 

”kvinnorna, som i världen skänktes allt utan att äga rättigheter”, och 

fortsätter som ett eko av Gunnar, de ”ge sig med sina fordringar på 

likställighet in i strid där de äro underlägsna”.

Ty det är ingen tvekan om att för Alva – och hur skulle något annat ha 

varit möjligt – är det mannen som är människan.⁴⁷ Samskolan, fortsätter 

hon, som skulle få så fördelaktiga verkningar för fl ickorna, var emeller-

tid ett mer riskabelt projekt för pojkarna:

a) Deras förtroendefulla umgänge med varandra skulle hämmas, de-

ras utveckling skulle infl ueras i feministisk anda (sic), ”på deras lo-

giska tänkande kan icke inympas kvinnornas sentimentala utan att 

allt blir fuskverk, [...] deras naturliga ärlighetspatos undertryckas 

och lämnar rum för en mera feminin fördelsberäkning”.

b) Och – här hörs Gunnars röst klar och hög: ”De tvingas att läsa läx-

or för att icke skymmas undan av de kunniga fl ickorna, vilkas am-

bition får dem att plugga mera men förstå mindre.”

c) Staten, fortsätter den unga fl ickan, har ingen plikt att bekosta fl ick-

ornas allmänbildning, ”det är tillräckligt svårt att skapa möjligheten 

för de andra som dock skola något uträtta med sina kunskaper”.

Återger hon bara två sidor i en diskussion, lidelsefritt, vetenskapligt? De 

sista, urskiljbara orden tyder knappast på det, mera på att hon integrerat 

”pojkarnas” synvinkel i sig: ”Vi fl ickor vinner i längden mera på att bli ...”. 

Där har pappret gått sönder och texten försvunnit.⁴⁸ 
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