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Valborgsmässoafton 1914 sitter 
en nervös ung kvinna på tåget 

mellan Stockholm och Nyköping. 
Hon är klädd i en enkel brun kappa 
och hatt med rosett. Hon har valk i 
håret och ett resolut grepp om hand-
väskan. På vänster ringfinger glänser 
en alldeles ny förlovningsring med 
”Din egen Bernhard” ingraverat. 

Kvinnan som sitter där på tåget 
heter Ester Blenda Nordström 

och är journalist. Hon är bara 23 
år gammal, men redan känd under 
signaturen Bansai och snart på väg 
att göra journalistikhistoria. Just nu 

känner hon sig dock allt annat än 
banbrytande. Hon stirrar håglöst 
ut genom det smutsiga fönstret och 
önskar sig tillbaka till Stockholm. 
Där har vännerna för en stund sedan 
vinkat av henne under skämt och 
skratt. 

Hon är på väg i dubbel bemär-
kelse. Fyra timmar med tåg och 

sedan ytterligare några med häst och 
vagn. Samtidigt reser hon från det 
moderna livet som kvinnlig journa-
list i storstadspressen till tjänstekvin-
nans slitsamma och inrutade liv på 
en traditionell bondgård.

Under sommaren och 
hösten 1914 kommer 

Svenska Dagbladet att pu-
blicera tio stort uppslagna 
artiklar skrivna av henne un-
der rubriken ”En månad som 
tjänstflicka på en bondgård i 
Södermanland”. Artiklarna 
väcker sensation. Redan i 
december samma år kom-
mer de ut i bokform med 

titeln ”En piga bland pigor” Boken 
kommer att säljas i 15 upplagor och 
cirka 35 000 exemplar.Snart blir 
den också både film och teaterpjäs. 
Ester Blenda Nordström är namnet 
på allas läppar och plötsligt centrum 
i Stockholms journalistkretsar och 
hektiska nöjesliv. 

Det moderna reportaget
Varför blev hennes texter så upp-
märksammade? Till det fanns det 
flera orsaker. En av de allra främ-
sta var hennes presentationsform. 
Artiklarna i SvD skrevs nämligen 
som moderna reportage. Det var en 
form, som vid den här tiden inte var 
vanlig i svensk press och definitivt 
ovanlig i en sådan genomarbetad och 

Iförd en enkel brun kappa, hatt 
med rosett och förlovningsring 
från ”Din egen Bernhard” reste 
Ester Blenda Nordström på 
Valborgsmässoafton 1914 till en 
sörmländsk bondgård för att skriva 
journalistikhistoria.
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konsekvent form som ”pig-reporta-
gen” hade.

Det moderna reportaget uppstod 
som så mycket i den moderna 

pressen i USA och skälldes vid 
1900-talets början för att vara ”sen-
sationellt” och ”vulgärt” av de mer 
traditionella dagstidningsläsarna, 
som i hög utsträckning var män och 
från borgarklassen. Vid den här tiden 
växte det emellertid fram en ny lä-
sekrets, som nu hade råd och behov 
av att läsa dagstidningar. Kvinnorna 
började bli en alltmer uppmärksam-
mad målgrupp och småborgarna och 
arbetarklassen hade fått ekonomiska 
möjligheter att köpa tidning. Många 
bland dem ville ha en ny typ av inne-
håll . Ett innehåll som både infor-
merade och underhöll. Det moderna 
reportaget med sin starka betoning 
på närvarokänsla, som i sin 
tur bygger på reporterns sin-
nesintryck, fungerade utmärkt 
för att fylla dessa behov. Här 

fanns någon som kunde förmedla 
känslor både över tid och rum och 
geografiska avstånd. Ester Blenda 
Nordströms reportage från tjäns-
tekvinnans slitsamma vardag hade 
det självupplevdas form och hög 
närvarokänsla. Dessutom skildrade 
hon en vardag, som knappast över 
huvud taget berörts i svensk press 
tidigare.

Hon gjorde det dessutom inifrån och 
”som en av dem”, som hon själv skri-
ver i förordet till reportageboken.

Rolljournalistik
Det var just på den punkten hon ock-
så skulle få mest kritik. För medan 
Stockholms läsekrets skrattade åt 
den i deras tycke lustiga skildringen 
av bondfolk, pigor och drängar, ra-
sade bönderna och ansåg att de blev 
förlöjligade och utskämda och att 
de som kollektiv blev nedvärderade. 
Insändarna började strömma in till 
bland annat stockholmstidningarna. 
Ingen utifrån kan komma neddim-
pande en månad i lantbefolkningens 
verklighet och ha pretentioner på 
att kunna skildra den korrekt ansåg 
man. Det mesta i reportagen måste 
därför betraktas som illvilligt förtal 
och trovärdigheten var lika med noll. 
I början av 1915 kom det också ut en 
bok, som bemötte reportagen. Den 
var skriven av bonden på den gård, 
där Ester Blenda Nordström hade 
arbetat och fick titeln ”Ett pennskaft 
som piga”. I den skildras pigan Ma-
lin (namnet bonden ger henne i sin 
bok) som en kedjerökande, karlja-

gande, lat och okunnig slarva, som 
bonden och hans fru låter stanna på 
gården på grund av välvilja.

Ester Blenda Nordströms arbets-
metod har av henne själv och av 

hennes vänner och kollegor skildrats 
som spontan och tillkommen som 
ett infall. Så ligger det emellertid 
inte riktigt till, om man betraktar 
den närmare. Att journalisten klär ut 
sig och utger sig för att vara någon 
annan än sig själv, var en metod 
som praktiserades av de moderna 
reportrarna i USA redan i slutet av 
1800-talet. Även i Sverige hade det 
dykt upp enstaka exempel på det 
man kom att kalla för stunt-journa-
lism eller roll-journalistik redan vid 
sekelskiftet 1900. Ingen i Sverige 
före Ester Blenda Nordström hade 
emellertid arbetat ut en roll så kon-
sekvent och genomfört ett så omfat-
tande uppdrag.

Familjen Nordström hade det mycket 
gott ställt, men båda föräldrarna 
hade gjort en klassresa. Här är 
familjen på utflykt ca 1910 i sin 
eleganta bil med egen chaufför. 
Ester Blenda i studentmössa.
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Hon fick hjälp med att gestalta 
pigan av sin goda vän Elin 

Wägner och framför allt av hen-
nes hushållerska Linnéa, som hade 
erfarenheter både från lantliv och 
livet som piga.Hela vintern 1913/14 
konsulterade hon regelbundet sina 
rådgivare och rollen var utarbetad 
så i detalj att till och med händerna 
var insmorda med smuts, som enligt 
henne själv ”trängt in bra i porer och 
nagelrötter.”

Ändå är hon nervös där hon sitter 
på tåget. ”Vad är jag rädd för?”, 

frågar hon sig Jo, det är att invånarna 
på bondgården ska förstå att hon inte 
är någon riktig piga, ”att de skulle 
köra iväg mig genast och skratta ut 
mig, kanske bli ursinniga”. 

Nu blir hon inte genomskådad, 
utan blir vänligt bemött både av 

”bonn”, som möter henne på statio-
nen i Nyköping och av bondmoran 
och de andra på gården, när hon 
kommer fram. Hon lyckas genom-
föra sin månad som piga på gården 
”Taninge” som den kallas i hennes 
reportage, utan att bli avslöjad och 
uppfinner till slut en sjuk släkting för 
att komma därifrån. I brev till Elin 
Wägner klagar hon på det hårda ar-
betet, som ger henne spruckna hän-
der, valkar och skavsår och värkande 
muskler överallt i kroppen. Hon har 
loppbett från småkryp i sängklä-

derna i sängen hon delar med den 
andra pigan på gården och är stän-
digt dödstrött. Arbetsdagarna börjar 
vid 5-tiden på morgonen och varar 
bortemot 16 timmar. Den fysiska 
prestationen är enorm om man tar i 
beaktande att hon är en bortskämd 
ung kvinna van vid all bekvämlighet 
och att ta sig fram med hjälp av bil 
eller motorcykel. Att hon är sportig 
och aktivt deltagit till och med i Åre-
veckan 1913 och 1914 hjälper nog 
till en hel del för orken. Att hennes 
föräldrar kom från landsbygden från 
början innan de blev välbärgade och 
att mamman antas ha arbetat som 
mjölkpiga som ung spelar säkert in 
i trovärdigheten. 

Ester Blenda Nordström har till-
bringat delar av sin barndom 

och sina sommarlov på landet. Hon 
är en ovanlig ung kvinna och fylld 
av både begåvning, fysisk styrka 
och envishet. Hon kan ses som en 
representant för ”den nya kvinnan”, 
ett kvinnoideal som växer fram i 
början av 1900-talet och som tillåter 
att kvinnor både yrkesarbetar och 
kör bil, sportar och röker cigaretter.
De kvinnliga journalisterna i stor-
stadspressen skrev mycket om det 
nya kvinnoidealet bland annat på de 
speciella sidor med kvinnomaterial, 
som växer fram under den här tiden 
och de kan också själva betraktas 
som representanter för detta ideal.

Tidiga socialreportage
Även om både bönder och pigor 
reagerade starkt negativt på hur de 
skildras i texterna, så hade Ester 
Blenda Nordström ett socialt en-
gagemang i det hon skrev. Hon tar 
ingående upp pigornas hårda slit på 
gården och diskuterar i sina texter 
till exempel varför tjänsteflickorna 
har längre arbetsdagar, mindre le-
dighet och mindre lön än drängarna 
på gården. Hon ville, enligt vad hon 
själv säger i sitt förord, skriva sin 

artikelserie för att först och främst 
uppmärksamma läsekretsen på det 
” tunga, aldrig slutande tramp, i 
samma hårda,eviga knog” och ”det 
är speciellt tjänsteflickorna och deras 
lif jag vill försöka skildra.”

Skälet till att SvD publicerade 
Ester Blenda Nordströms repor-

tageserie kan kännas förbryllande 
för en nutida läsare. Tidningen var 
emellertid ännu vid denna tid ”obe-
roende liberal” för att 1917 övergå 
till att bli ”frisinnad” och först 1922 
kalla sig ”moderat”. 

1914 hade SvD som ambition att 
vända sig till alla läsare oavsett kön 
och innehålla både stort som smått. 
Fokus skulle ligga på nyheter och 
inte minst så kallade vardagsny-
heter. 1911 hade den legendariske 
Ewald Stomberg blivit tidningens 
redaktionssekreterare och han såg 
tidigt vilka möjligheter Ester Blenda 
Nordströms journalistik innehöll. 
Hon hade kommit till SvD 1912 
från ett vikariat på DN och Ewald 
Stomberg lät henne nästan från 
starten skriva det hon var bäst på: 
texter med hög närvarokänsla som 
alltmer utvecklade sig i det moderna 
reportagets riktning. 

Att Ewald Stomberg uppmunt-
rade reportageserien och lät 

den få en sådan framträdande plats i 
sin tidning hade säkert flera skäl. Just 
vid den här tiden diskuterades till ex-
empel den så kallade tjänarinnefrå-
gan livligt i pressen. En diskussion 
som redan börjat på 1890-talet och 
som kan kopplas ihop med dåtidens 
stora emigration till USA. De som 
i första hand emigrerade var unga 
människor från landsbygden. Mellan 
1821 och 1908 hade över en miljon 
svenskar emigrerat till USA och 
under åren 1900 till och med 1910 
emigrerade cirka 25000 människor 
från Sverige varje år visade den emi-
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grationsutredning som publicerades 
1913. Emigrationen diskuterades 
ända upp i riksdagen och höger-
krafter förordade lagstiftning, som 
skulle förbjuda människor att lämna 
Sverige. Det var inte minst de unga 
kvinnorna som gav sig iväg för att 
söka bättre levnadsvillkor och de 
som inte reste ända till USA flyttade 
ofta till städerna och deras mer väl-
betalda industriarbete. Följden blev 
en skriande brist på arbetskraft. 

Ämnet för Ester Blenda Nord-
ströms reportageserie var alltså 

Under sju månader 1915 arbetade 
Ester Blenda Nordström (mitten) 
som samelärarinna i Lappland och 
skrev reportageserien ”Kåtornas 
folk. Här flankerad av Elin Wägner 
(vänster) och sin syster Hildur.

högaktuellt och i sin över-
ingress till den första texten 
i serien tar SvD upp just den 
aspekten. Något som Ester 
Blenda Nordström för övrigt 
också gör själv i sitt förord. 
Tidningen betonar att ”den 
kvinnliga arbetskraften till 
landsgöromål blir år från år 
allt svårare att erhålla”. För 
att svara på frågan vad det 
beror på, har man låtit en av 

sina reportrar själv undersöka saken 
närmare och ”under mödorna /…/ ha 
blicken öppen för företeelserna.” 

Resande reporter
Ester Blenda Nordström skulle 
komma att skriva fler uppmärksam-
made reportageserier både i SvD och 
tidningen Idun och också som med 
den sista ”Byn i vulkanens skugga” 
(1930) från dåvarande Sovjetunio-
nen publicera sig direkt i bokform. 
Efter att hon sagt upp sig på SvD 
blev hon en resande reporter och när 

första världskriget tog slut hade hon 
under ett tiotal år hela världen som 
sin arbetsplats. 

De mest berömda reportagen 
efter ”En piga bland pigor” är 

de från Lappland, som hon skrev 
under 1915 för SvD och med foton 
tagna av henne själv. Trött på all upp-
ståndelse och plötslig berömmelse 
kring signaturen Bansai, tog hon 
anställning som samelärarinna och 
reste i slutet av april till Lappland 
för att tillsammans med en grupp 
samer vandra över fjällen och in i 
Norge, där de slog läger för som-
maren. Hon skulle vara borta i nästan 
sju månader och skickade efterhand 
sina reportage per brev till tidningen. 
Åter igen engagerar hon sig socialt. 
Denna gång i en debatt angående 
samernas situation i Sverige. 
Reportageboken kom ut året därpå 
och skulle så småningom bli översatt 
både till tyska och engelska. 

Om allt detta vet dock inte den 
unga reportern på tåget ännu 

någonting. Hon sitter istället och 
grubblar på varför hon döpt den 
fiktive fästmannen till Bernhard. 
”vad i all världen hade jag fått det 
namnet ifrån /…/ varför inte Karl, 
August eller Ernst./…/ Jag satt och 
retade upp mig själv och skrattade 
litet överlägset åt min egen tydliga 
nervositet.”

Margareta Stål


