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Abstrakt 
This paper investigates the relationship between the two modernist writers Katherine 

Mansfield and Virginia Woolf. The two authors had a frail and complicated friendship 

that influenced their fiction and fictional characters more than the general public knows. 

My paper investigates how Woolf can have found her fictional story ideas direct from 

their friendship. With a comparative theory I’m finding and giving examples of how 

their friendship is reflected in their fictional stories, and I’m backing up my examples 

with citations from their own diaries, letters and notebooks.  

Another important part in my paper is the theme of masks and multiple identities. 

The two authors both expressed the need to hide behind different masks in order to 

please the society and their surroundings. This feeling, and this theme of multiple 

identities, also shines through in their fiction, and I will exemplify it with parts from 

their novels and short stories, and also develop my own thoughts on why they felt the 

need to use these false masks.
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1 Inledning 

Sedan Katherine Mansfields tidiga död har hennes noveller och ambitiösa författarliv 

fått en hel del uppmärksamhet. Med publiceringen av hennes personliga brev och 

dagböcker växte en ny förståelse för Mansfield fram, bl.a. hennes starka inflytande på 

andra mycket mer berömda författare, t.ex. Virginia Woolf.1 Trots att Mansfield var 

först ut med innovativa modernistiska författartekniker, så är Virginia Woolf den som 

har fått mest erkännande av kritiker och publiken, och det är inte många som känner till 

just Mansfields inflytande på Woolf. När Mansfield avled utvecklade Woolf sin 

karakteristiska författar stil, som gjorde att hon blev hyllad och ihågkommen över hela 

världen. Vad Mansfield hade kunnat skapa om hon fått fortsätta några decennier till går 

bara att spekulera i. Ju mer jag satte mig in i de båda författarnas privata liv, biografier, 

brev, dagböcker, noveller och romaner, så hittade jag mer och mer likheter och 

gemensamma teman i både deras berättelser och privata liv. Efter att ha studerat de 

bådas dagböcker och brev, stod det också klart för mig att Mansfield direkt inspirerade 

och hjälpte Virginia Woolf att utveckla sin modernistiska stil. Woolf fick även idéerna 

till flera av hennes mest berömda verk direkt ifrån Mansfield. De två författarnas 

vänskap var en mycket bräcklig och komplicerad vänskap, som även har blivit 

illustrerad i deras egna fiktiva noveller. I min uppsats kommer jag därför utforska just 

likheter mellan författarna, både inom deras fiktiva noveller, men också som kvinnliga 

författare med liknande tankar och åsikter om teman så som identitet, kvinnans roll i 

samhället och författardrömmar. Ett tema jag kommer fokusera på som behandlar både 

deras privata liv och noveller, är masker och självidentiteter – hur de båda uttryckte en 

känsla av att vara tvungna att gömma sig bakom olika masker, för att tillfredsställa 

samhället och alla de hade relationer med. Med närläsningar av deras fiktiva verk, 

dagböcker och brev, ska jag försöka komma fram till mina egna teorier om var vi hittar 

författarna i deras karaktärer, vad deras vänskap betydde för deras författande, och hur 

och varför de använde sig av masker och falska självidentiteter.  

                                                
1 <http://www.nzedge.com/katherine-mansfield/> (Hämtad 2015-01-07). 
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Med mina valda frågeställningar och med en komparativ metod, är mitt mål att hitta 

en djupare förståelse för två av mina mest kära författare. 

 

2 Bakgrund 

2.1.1 Modernismen 
Modernismen inom litteraturen blommade som mest mellan 1910 och 1960, och 

startade som en strävan att hitta nya sätt att förmedla konst och litteratur på. Rörelsen 

växte ur en kritisk syn på samhället och ifrågasatte utvecklingen från natur och rent 

levande till den tekniska utvecklingen i samhället. De typiska dragen för modernismen 

var ett fokus på en inre resa, istället för en extern handling med fysiska konsekvenser. 

Man använde sig av inre monologer och undersökte hur ens inre medvetande 

påverkades utav yttre rörelser, istället för tvärtom. Virginia Woolf och Katherine 

Mansfield var båda två viktiga modernistiska författare, tillsammans med andra stora 

namn så som Joseph Conrad, Ernst Hemingway, D.H. Lawrence och James Joyce.2 

 

Tekniken stream of consciousness3 kom att bli populär bland dessa författare, då det 

tillät texten att gå ifrån den konventionella uppbyggnaden av en story, till att låta tiden 

nästintill stå stilla och istället föra en långsam inre resa, utan ”verklig” tid i tanken. De 

försökte bryta ner verkligheten till små, korta stunder som kan tyckas vara mindre 

betydelsefulla, men som men hjälp av en större inre värld visar sig ha avgörande 

betydelse för karaktären. Språket och meningarna flyter som om man läser karaktärens 

tankar precis som de kommer och går. Mansfields och Wolfs noveller och romaner 

utspelar sig normalt under endast en dag, eller t.o.m. bara under en eftermiddag och 

kväll, och med deras författargåvor lyckas de frysa små stunder i karaktärernas liv. 

“Slices of life”, kom de här stunderna att kallas, och kan beskrivas som “frozen in time 

like a painting or a snapshot”.4 

 

                                                
2 <http://modernism.research.yale.edu> (Hämtad 2015-01-14). 
3 David Lodge, “The best stream-of-consciousness novels”, 

<http://www.theguardian.com/books/2009/jan/20/1000-novels-classic-novels> (Hämtad 2015-05-04). 
4 Gerri Kimber, Katherine Mansfield and the Art of the Short Story, Palgrave Macmillan, 2014, s. 10. 
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Även Mansfields och Woolfs återkommande teman om masker och ”multiple self-

identities” går att spåra tillbaka till modernismen. Daniel Schwartz skriver i 

Reconfiguring Modernism att “Modernism stressed that we lack a coherent identity and 

sought techniques to express this idea.”5 Jag kommer göra en djupare diskussion om 

just masker och självidentiteter senare i uppsatsen. 

 

2.1.2 Katherine Mansfield 
Katherine Mansfield (1888-1923), var en modernistisk novellförfattare som höll en hög 

ambitionsnivå med sitt författande genom hela sitt liv. Under sitt korta liv lyckades hon 

publicera fler böcker, artiklar och självbiografiska berättelser än många andra författare 

av sin tid. Katherine Mansfields riktiga namn var Kathleen Mansfield Beauchamp, och 

hon kom att använda sig av över 20 olika pseudonymer under sitt liv. Med varje ny 

relation, projekt eller boende, verkade det som om Mansfield ville få en ny start, och tog 

därför nya namn. Hon valde till slut Katherine Mansfield när hon började skriva för 

tidningen The New Age, och använde namnet resten av sitt liv. Temat om många olika 

identiteter, masker och ett autentiskt ”jag” blev en viktig fråga för Mansfield, och temat 

lade även grunden för många av hennes noveller och karaktärer. Både personligt och i 

hennes fiktion ser vi hur hon vill ”try all sorts of lives — one is so very small — but 

that is the satisfaction of writing ⎯ one can impersonate so many people.”6 

 

Mansfield flyttade från sitt hem i Nya Zeeland 1908, då hon var 20 år gammal. Hennes 

rötter i hemlandet och sökandet efter ett nytt hem i England och Europa blev också en 

stor del av hennes författande. Mansfield dog av tuberkulos 1923, endast 34 år gammal.  

 

2.1.3 Virginia Woolf 
Virginia Woolf (1882-1941) föddes i London och stannade där under hela sitt liv. 

Tvärtemot Mansfields vagabondsjäl, så levde Woolf ett lugnt, skyddat och privilegierat 

liv i litterära kretsar i huvudstaden. Woolf var en av de mycket berömda medlemmarna i 

den litterära gruppen The Bloomsbury Group. Precis som Mansfield led Woolf av dålig 

                                                
5 Daniel Schwarz, Reconfiguring Modernism: Explorations in the Relationship between Modern Art and 

Modern Literature, St. Martin’s Press, 1997, s.9. 
6 Katherine Mansfield, The Collected Letters of Katherine Mansfield, ed Vincent O’Sullivan och 

Margaret Scott, Clarendon Press, 1984., s. 19. 
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hälsa genom hela sitt liv, och en tung depression drev henne till slut till självmord 1941, 

vid 59 års ålder. Med betydligt fler år att utveckla sina verk än Mansfield, lyckades 

Woolf lämna bakom sig några av de mest berömda modernistiska romaner vi har idag, 

och hennes namn fortsätter att vara ett mycket populärt tema för studier och biografier. 

 

2.1.4 Mansfield och Woolf: ”An uneasy sisterhood” 
"I was jealous of her writing - the only writing I have ever been jealous of."7 Så skrev 

Virginia Woolf om Katherine Mansfield i sin dagbok, men det var inte förrän efter 

Mansfields död som Woolf vågade erkänna detta. Deras komplicerade relation och 

inflytande på varandras författande beskrivs av Ann L. McLaughlin som en “uneasy 

sisterhood,”8 då de var ambitiösa konkurrenter som båda ville bli respekterade 

författare, och såg varandras likheter. Deras liknande stilar och motiv gjorde att de ville 

nå samma publik och grupp av kritiker, men samtidigt betydde det att de förstod 

varandra privat på ett nästan systerligt sätt. De kunde relatera till varandras åsikter och 

drömmar. Trots deras mycket skilda bakgrunder – med Mansfields rötter i Nya Zeeland 

och Woolfs uppväxt i litterära kretsar i London – har de båda betydligt mer likheter och 

personlighetsdrag gemensamma än vad många vet. 

 

Förutom deras komplicerade men nära vänskap har även deras noveller och romaner en 

hel del gemensamt. De båda behandlar teman så som kvinnans plats i en relation, 

omgivningens förväntningar på individen, och hur individen bygger upp falska masker, 

eller ”multiple identities” för att framstå som den ideala karaktären i olika relationer och 

sammanhang. De letade efter en autentisk självidentitet via sina karaktärer. Precis som 

det var typiskt för modernismen, så använde sig både Mansfield och Woolf av inre 

monologer, där karaktären inser och upptäcker nya sidor av sig själv, sin omgivning och 

sitt medvetande. De låter sina karaktärer gå igenom en ofta ganska vanlig dag som leder 

till ett tillstånd av uppenbarelse, som förändrar karaktären på ett djupt och innerligt sätt. 

De brottas med hur de ska kunna hålla uppe en acceptabel utsida mot samhället, och 

samtidigt leva autentiskt och ärligt mot sig själva – både i sina noveller och i sina 
                                                
7 Virginia Woolf, The diary of Virginia Woolf, vol. 2, 1920–1024, ed. Anne Olivier Bell, Hoarth Press, 

1978, s. 227. 
8 Ann L Maclaughlin, ”An Uneasy Sisterhood: Virginia Woolf and Katherine Mansfield” från ”Virginia 

Woolf: A Feminist Slant”, University of Nebraska Press, s. 152-161. 
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privata liv. Även fast Virginia Woolf fått betydligt mer erkännande för sina noveller så 

var Mansfield innovativ med dessa stildrag redan innan Woolf publicerat sina mest 

kända verk.  

 

3 Syfte och frågeställning 

Som jag redan nämnt tidigare finns det en hel del gemensamma symboler och teman i 

Mansfields och Woolfs noveller, som blir uppenbara så fort man sätter sig in i 

författarnas verk. Jag kommer ge specifika exempel på liknande teman och motiv, men 

väljer att mest fokusera på hur dessa gemensamma drag kommit till – som en följd av 

deras vänskap och kritiska feedback till varandra. Då min tes är att Woolf var direkt 

influerad av Mansfield, kommer min första frågeställning vara vilka exempel jag kan 

hitta på hur Woolf plockade upp idéer till sina berättelser, direkt från Mansfield.  

Min andra frågeställning är hur författarnas personliga tankar, och deras 

komplicerade vänskap, framträder i deras fiktiva karaktärer. För att lyfta fram exempel 

på var jag ser deras vänskap i deras fiktiva berättelser, kommer jag med hjälp av 

närläsningar av deras privata brev, dagböcker, romaner och noveller försöka hitta 

specifika exempel på hur de använde sin fiktion för att illustrera verkliga relationer och 

händelser. Jag kommer lägga fram ett flertal exempel på likheter och scener, men har 

dock valt att lägga ett stort fokus på temat om masker och falska själv-identiteter, som 

de båda författarna använde för att leva upp till olika roller som de kände att samhället 

förväntade sig av dem. Jag kommer också ägna en längre del av min uppsats åt att 

undersöka just temat om masker och författarnas olika själv-identiteter. 

 

Syftet med dessa undersökningar är att förstå de båda författarnas inre konflikter utifrån 

dolda meningar i deras verk. Jag vill hitta de verkligt djupa intentionerna bakom 

novellerna. De valda motiven som jag kommer fokusera på är den isolerade själv-

identiteten och hur författarna framträder genom sina karaktärer och masker. De 

frågeställningar jag kommer försöka besvara är alltså: 

 

- Finns det spår av författarnas vänskap i deras fiktiva berättelser och karaktärer? 
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- Varför kände de båda författarna att de behövde gömma sig bakom masker och 

olika identiteter? Hur använde de båda författarna masker och karaktärer för att 

framstå som kvinnliga, starka karaktärer? Och slutligen hur visar sig dessa 

masker i deras karaktärer? 

- Kan vi hitta de båda författarnas egna identiteter i deras karaktärer?  

4 Teori och metod 

Jag vill i min uppsats göra en komparativ och intertextuell studie av Katherine 

Mansfield och Virginia Woolf, där jag fokuserar på mina valda motiv (se föregående 

kapitel) som är viktiga byggstenar i de båda författarnas verk. Jag kommer jämföra 

deras fiktiva noveller och romaner, och även använda mig av ett historisk-biografiska 

perspektiv för att studera deras självbiografiska brev och dagböcker, då jag vill få fram 

liknande personliga drag och visioner hos författarna, som jag sedan hittar reflekterat i 

deras fiktiva noveller. 

 

4.1 Forskningsöversikt 
Mansfields inflytande på modernismen och andra betydligt mer uppmärksammade 

författare blev inte uppmärksammat förrän efter hennes tidiga död. Sedan dess har det 

endast skrivits ett fåtal biografier och studier om hennes liv och författande. Om Woolf 

har det dock skrivits en uppsjö av verk och studier – om henne som privat person, som 

feminist, om hennes fiktiva världar etc. etc. Vad som dock inte har blivit 

uppmärksammat är att de båda författarna var nära vänner, och hade ett stort inflytande 

på varandras författande. De få studier och böcker som tar upp den här vänskapen, blir 

därför min sekundärlitteratur. Min primärlitteratur är författarnas egna skönlitterära verk 

och även deras självbiografiska brev och dagböcker, där jag kommer hitta direkta citat 

och likheter att basera min uppsats på. De skönlitterära verk av författarna jag främst 

kommer fokusera på är Katherine Mansfields “Bliss” (1918) och Miss Brill (1920), och 

Virginia Woolfs Mrs Dalloway (1925) och Kew Gardens (1919). De självbiografiska 

skrifter jag kommer använda mig av för att tolka deras teman, karaktärer och symboler 

är Mansfields The Collected Letters of Katherine Mansfield (1984), och Woolfs The 

Diary of Virginia Woolf, Vol. 1 (1979). 

 



 

 

 

9 

Som sekundärlitteratur har jag valt två böcker som jämför de båda författarna, men från 

olika vinklar. Den första boken är In the Presence of Audience: The Self in Diaries and 

Fiction (2003) av Deborah Martinson. Martinsons fokus ligger på kvinnliga författares 

dagböcker och deras personliga dokumentationer av sina liv. Jag använder mig av 

Martinsons studie för att dra paralleller mellan författarnas fiktiva världar, och deras 

egna dokumentationer av deras liv. Som det kommer visa sig i min analys, avslöjar 

dessa skrifter en hel del om både Mansfield och Woolf som får oss att förstå deras 

fiktiva karaktärer bättre.  

 

Förutom Martinsons undersökning har jag hittat en del information och fakta i Nicola 

Anne Tarrant-Hoskins avhandling "Katherine Mansfield among the moderns: her 

impact on Virginia Woolf, D. H. Lawrence, and Aldous Huxley”. Tarrant-Hoskins går 

igenom hela Mansfields liv och redovisar de tidpunkter då hon var i kontakt med de tre 

författarna som nämns i bokens titel. Förutom dessa källor har jag även läst Ah, What Is 

It? ? That I Heard: Katherine Mansfield's Wings of Wonder (2014) av Anne Mounic, 

där jag fick ytterligare information av Mansfields liv och biografi. 

 

4.1.1 Dagböckerna: ”The rewriting of selves”  
 

Både Mansfield och Woolf lämnade välskrivna dagböcker och brev efter sig som har 

hjälpt kritiker att förstå och tolka de båda författarna och deras verk. Mansfield 

dokumenterade sitt liv från den unga åldern av 15 och fortsatte ända in till sin död 1923. 

Martinson skriver ”She writes ’for’ herself, to define herself, but also as a means of 

communicating versions of selves to others in order to guide their understanding of 

her.” På liknande sätt beskriver hon Woolfs anledning till dagboksskrivandet: ”she 

wrote to experience her own sense of self,” och för att experimentera med sin bild av 

verkligheten.9 Mansfields 53 dagböcker uttrycker och presenterar alla versioner och 

olika personligheter som hon bar med sig under sitt liv. Dessa var både idealiserade, så 

som hon önskade att världen och omgivningen skulle se henne, och brutalt ärliga då hon 

gav uttryck för sin inre längtan och sina smärtor, “ … all designed to expose and hide 

the actress seeking to please the audience”.10 Både Mansfields och Woolfs dagböcker är 
                                                
9 Martinson., s. 21ff. 
10 Ibid., s. 54. 
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fyllda med dessa tankar och känslor om att vilja pröva olika personligheter, liv och val, 

vilket reflekteras fram och tillbaka mellan deras fiktion och andra anteckningar. ”Would 

you not like to try all sorts of lives — one is so very small — but that is the satisfaction 

of writing — one can impersonate so many people,”11 skrev Mansfield i ett brev till sin 

vän Sylvia Payne, år 1906, vilket reflekterar hennes vilja att pröva på dessa olika 

karaktärer. Hennes dagböcker blev ett av verktygen som lät henne göra just detta. 

 

I kapitlet “The Internal Audience: Self-Fictions, Self-Censorship” tar Martinson upp hur 

Mansfield skiftade mellan att skriva i första, andra och tredje person i sina dagböcker, 

vilket gör att det är näst intill omöjligt att skilja på hennes fiktiva och icke-fiktiva 

skrifter. Ibland tycks hon skriva om sig själv i tredje person, som att hon observerar sig 

själv, vilket också ger henne möjligheten att skapa sig själv; influera och bestämma hur 

andra kommer att läsa henne. Mansfield letar efter svar och kan möjligen hitta några 

genom att vara både “hon” och “jag”.12  

 

Det tycks dock finnas fler anledningar till att Mansfield kan ha velat skapa sig själv i 

sina dagböcker: Hon uttrycker ibland en stark medvetenhet om att hennes privata 

dagböcker kan komma att publiceras för omvärlden en dag.13 Hennes självcensur är 

tydlig framför allt i dagböckerna från år 1909. Hon skriver ingenting om sina personliga 

kaotiska tillstånd med skilsmässor, giftermål och graviditeter under hela den här tiden. 

Hon nämner endast med några få meningar sin inre smärta: “I cannot say it now. Maybe 

I shall be able to, much later”.14 Mansfield, som skrev med ambition och passion om allt 

och alla i sina dagböcker, valde att inte nämna sidor av sitt liv som hon antagligen inte 

ville att världen skulle komma ihåg henne för. Hon skriver även i februari 1922, “I am a 

shame. I am also an egoist of the deepest dye–such a one that it was very difficult to 

confess to it in case this book should be found.”15  Tomalin16 säger att Manfield vad var 

medveten om hur författaren Marie Bashkirtseffs mamma publicerade Maries dagbok 
                                                
11 The Collected Letters of Katherine Mansfield,  “Letter to Sylvia Payne, 24 April 1906”. 
12 Martinson s. 64. 
13 Ibid., s. 70. 
14 Ibid, s. 39. 
15 Ibid., s. 294. 
16 Claire Tomalin, Katherine Mansfield: A Secret Life, Penguin, 2003, s. 42. 
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efter hennes död, vilket gjorde att Mansfield ökade sin självcensur i rädslan för att även 

hennes dagböcker skulle bli offentliga efter hennes död – precis som de faktiskt blev. 

Masrtinson skriver: 
The price for revelation is too high for Mansfield. She chooses to censor her so-called 

private papers and to write more open rebellions into stories read as products of the 

imagination rather than as depictations of actual experience.17 
Jag tar upp detta, då jag läser hennes egen censur som ännu ett lager av de olika masker 

hon kom att gömma sig bakom, vilket jag tar upp senare i min studie. 

 

5 Analys 

Som jag nämnt tidigare så har Katherine Mansfields och Virginia Woolfs kvinnliga 

karaktärer många liknande personlighetsdrag, vilket blir ännu mer tydligt via de båda 

författarnas impressionistiska tekniker. Jag ska försöka visa hur dessa karaktärsdrag går 

att hitta även i författarna själva, och hur de använder karaktärerna i sina litterära 

världar för att utforska relationer och alternativa personligheter. Min diskussion går 

sedan vidare till mitt sammanfattande tema angående masker och själv-identiteter.  

Förutom deras egna personligheter, så kan vi även hitta författarnas vänskap illustrerad i 

novellerna. För att styrka min tes att Woolf var direkt influerad av Mansfield, och att 

författarna gav uttryck för sina åsikter och delar av sina identiteter genom karaktärerna i 

sina noveller, så ska jag gå in djupare i ett fåtal valda skönlitterära verk utav författarna, 

och visa hur Woolf hittade inspiration och använde direkta idéer från Mansfield. 

 

5.1 Hur författarna framträder i sina karaktärer. 
Både Mansfields och Woolfs skönlitterära huvudkaraktärer bär på en slags rastlös oro, 

och de är alla mer eller mindre medvetna om sina egna fragmenterade identiteter, något 

även författarna uttryckt i sina dagböcker att de kände. Woolfs noveller är något längre 

än Mansfields, och medan Woolf låter sina karaktärer långsamt utveckla en inre 

förståelse, så möter Mansfields karaktärer en snabb, euforisk inre förståelse. Mansfields 

karaktärer går alla igenom en kort, inre identitetskris, skapad av olika externa händelser. 

Kritikern Marvin Magalander skriver att “The imagery in ‘Bliss’ is entirely consistent 

                                                
17 Martinson, s. 72. 
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with Katherine Mansfield's own patterns of thought and feeling, not at all merely a 

device for literary exploitation,”18 och förklarar alltså att hon uttryckte sina egna 

funderingar genom sina karaktärer.  

 

5.1.1 ”Bliss” 
”Bliss” är en av Mansfields mest berömda noveller. Vi får följa huvudkaraktären Bertha 

Young, som förbereder för en stor middagsbjudning i sitt hus, tillsammans med sin man 

Harold. Bertha är genom novellen outhärdligt lycklig och verkar inte kunna handskas 

med denna euforiska känsla. (Jag går senare in på en diskussion om hur den här 

överväldigande känslan var något som både Woolf och Mansfield brottades med privat.)  

Bertha känner i början av novellen en obeskrivlig tacksamhet, då hon inser att hon har 

allt hon kan vilja ha i sitt liv: en välmenande man, ett fint hus och vänner. Novellens 

klimax är när Bertha inser att hennes gäst Pearl har en intim relation med hennes man, 

och hennes fullständiga, euforiska lycka går i kras. Via denna nya uppenbarelse får hon 

en mogen förståelse för den konstanta osäkerheten i en relation, och hur lycka endast är 

en skapad känsla i ens sinne, och aldrig något verkligt som kan bestå. 

 

Woolf och Mansfield kritiserade varandras verk med en stöttande attityd, och de var 

båda mycket medvetna om den andres framgångar. Dock var de även mycket medvetna 

om att de inte kunde separera sina åsikter gentemot den andres verk från den personliga 

vänskapen. Woolf skriver i sin dagbok angående hennes kritiska respons på ’Bliss’, “Or 

is it absurd to read all this criticism of her personally into a story?” Kritiker har tolkat 

Virginia Woolfs reaktion på ”Bliss” som att hon blev stött: hon såg sig själv i karaktären 

Pearl Fulton, och läste novellen som att den återspeglade hennes och Mansfields 

vänskap. Mansfield placerade sig själv i karaktären Bertha, och målade upp sig själv 

som ett välmenande, ovetande och oskuldsfullt “offer”, medan Pearl, eller med andra 

ord Virginia, var den manipulativa kvinnan som använde sin kropp och sexualitet för att 

få det hon ville ha. Båda författarna var gifta med män som var deras redaktörer, och de 

var båda beroende av männens acceptans och support för att komma dit de ville, vilket 

speglar de kvinnliga karaktärernas vilja att vinna över mannen i ”Bliss”. 

                                                
18 Marvin Magalander, “Traces of herself in Katherine Mansfield’s ”Bliss”, i ”Modern Fiction Studies”, 

Vol.24, No.3, 1978. 



 

 

 

13 

 

Bertha beskriver Pearl i novellen som en “beautiful wom[a]n, who ha[s] something 

strange about [her]”19. Hon känner en nära, intim kontakt med Pearl under middagen, 

och det leder till en scen där de båda står och beundrar ett päronträd i trädgården. Bertha 

känner att de båda förstår varandra fullt ut, på ett sätt som endast kvinnor kan. Hon 

tänker ängsligt att det var som om de var ”… caught in that circle of unearthly light, 

understanding each other perfectly, creatures of another world”20. Berthas reaktion på 

sina märkliga och starka känslor gentemot den andra kvinnan resulterar i att hon vill 

vara ensam och nära sin man, kanske av rädsla för att även han har denna intima känsla 

för den andra kvinnan. I slutet av novellen kommer den typiska insikt som Mansfield 

alltid låter sina karaktärer komma till: Bertha inser att vad de två kvinnorna har 

gemensamt är inte deras beundran för päronträdet, eller ens en privat intim kontakt, utan 

faktiskt en intim kontakt med hennes man.  

 

Precis som Bertha känner en inre förståelse för Pearl, så uttrycker Mansfield samma 

inre relation till Woolf. Att Mansfield använde deras vänskap som inspiration till sina 

noveller blir alltså här mycket klart, och även att Mansfield ville uttrycka sin åsikt om 

sin vän via sina karaktärer. Genom att låta Bertha gå igenom denna inre resa upp till den 

inre förståelsen för sina känslor gentemot Pearl, kunde Mansfield undersöka sina 

verkliga känslor gentemot Woolf och deras vänskap.  

Då Mansfield illustrerade deras vänskap med karaktärers relationer i hennes 

noveller, så använde Woolf deras vänskap i ett mer manipulativt sätt, precis så som är 

reflekterat i Mansfields ”Bliss”, i karaktärerna Pearl och Bertha. Woolf använde 

vänskapen till att ta Mansfields novell-idéer och utveckla dem till sina egna romaner. 

Här får vi alltså karaktären Pearls manipulativa charisma som vinner över Berthas man. 

Bertha blir förd bakom ljuset till att tro att de båda kvinnorna har en autentisk och intim 

kontakt, men det kommer alltså att visa sig att det här inte är fallet. Pearl var endast 

vänskaplig mot Bertha får att komma åt det hon ville ha. 

 

                                                
19 Mansfield, ”Bliss”, s. 342. 
20 Ibid, s. 155. 
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5.2 Mansfields inflytande på Woolfs noveller 
Som jag redan nämnt tidigare finns det en hel del gemensamma symboler och teman i 

Mansfields och Woolfs noveller som blir tydliga så fort man sätter sig in i författarnas 

verk. Jag ska nu istället fokusera på hur dessa teman och symboler kom att bli så 

centrala i författarnas verk, och argumentera för hur Woolf fick sina idéer direkt från 

Mansfield.  

 

Mansfields “Bliss” och Woolfs Mrs Dalloway påminner om varandra både genom 

karaktärerna, den modernistiska stilen, och de teman som novellerna tar upp. Både 

Mansfields huvudkaraktär Bertha Young och Woolfs karaktär Clarissa Dalloway 

förbereder sig för kvällens middagsbjudningar, och båda novellerna börjar med en inre 

monolog om vad dagen och kvällen har att erbjuda. Vad som skiljer berättelserna åt är 

att Bertha går från obeskrivligt lycklig till en upptäckt som krossar hennes lycka, medan 

Clarissa startar från en bekymrad inställning, då hon är missnöjd med sitt förhållande 

med sin man, Richard Dalloway. Då Bertha går från en obeskrivlig lycka till en 

förtvivlad insikt om hur denna lycka aldrig är äkta, så går Mrs. Dalloway från en misär 

och uttråkad attityd, till att inse att hennes olycka endast beror på hennes inställning och 

förutfattade idéer om hur hennes liv ska vara. Hon inser istället att hon har allt hon 

behöver för att vara lycklig, så länge hon har sin familj nära och kan ta vara på sin plats 

som fru och mor.  

För att reflektera detta i författarna så ser jag klara band mellan de båda 

karaktärernas slutliga insikter. Jag vill ta upp en metafor som Mansfield ofta använde i 

sina noveller och dagböcker, som jag tycker sammanfattar hennes inställning till livet, 

och även reflekterar Berthas insikt om livets bittra sanningar. Metaforen handlar om 

”The snail under the leaf”: en liknelse för hur livet består av den romantiska lyckan och 

världens bittra sanning. Lövet, menar Mansfield, ser först rent och friskt ut, fullt av liv 

men under lövet väntar snigeln. Liknelsen om snigeln under lövet återkommer i både 

brev och dagböcker.  
”Oh, it is agony to meet corruption when one thinks all is fair-the big snail under the 

leaf—the spot on the child's lung—what a wicked,wicked God! But it is more than 

useless to cry out. Hanging in our little cages on the awful wall over the gulf of eternity 

we must sing—sing.”21  
                                                
21  Mansfield, Collected letters 1, s. 344. 
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Detta skriver hon i ett brev till sin man Murry. Snigeln under lövet står för 

Mansfields inställning till livet, men också hennes attityd till att skapa, skriva, älska och 

leva trots vetskapen om att snigeln oundvikligen kommer vänta under lövet då och då.22 

Kan det alltså varit det här som hon försökte reflektera i Berthas insikt om hur det alltid 

gömmer sig en snigel någonstans, som kan stoppa hennes lycka.  

Pearls insikt som tvärtemot är att hon har allt hon behöver för att vara lycklig här 

och nu, kan reflekteras i Woolfs mer stadgade liv. Då Mansfield reste runt i Europa och 

bodde hann bo i både Tyskland, Belgien och London, så levde Woolf i London med 

samma man livet ut. Så länge Woolf hade den här tryggheten, så hade hon alltså allt hon 

behövde för att vara lycklig, och externa faktorer spelade inte så stor roll. 

 

Både Mansfield och Woolf förmedlar via sina karaktärer ett intryck av att vara 

känslomässigt begränsade av samhället och sina omgivningar. Bertha Young brottas 

med en känsla av “absolute bliss”, och verkar inte veta hur hon ska hantera denna lycka, 

denna överväldigande känslan av eufori och ren “bliss” på ett sätt som är accepterat av 

omgivningen.  
What can you do if you are thirty and, turning the corner of your own street, you are 

overcome, suddenly by a feeling of bliss –absolute bliss –as though you’d suddenly 

swallowed a bright piece of that late afternoon sun and it burned your bosom, sending out 

a little shower of sparks into every practice, into every finger and toe ?...that all her 

feeling of bliss came back again, and again she didn’t know how to express it -- what to 

do with it.23 
Bertha försöker istället att tysta ner känslan, lägger sig ner och vill få den att försvinna. 

“As though overcome, she flung down on a couch and pressed her hands to her eyes, 

‘I’m too happy - too happy,’ she murmured […] now she was so tired she could not 

drag herself upstairs to dress.” För att kunna upprätthålla sin ställning som både fru, 

värdinna och vän, och för att framstå som stabil och sansad i sina gästers och sin mans 

ögon, måste hon hitta ett sätt att tränga bort dessa starka känslor. Hon måste hitta en 

mask, en yttre personlighet, som hon kan ”sätta på” så att hon kan framstå som den 

sansade värdinna som hon vill att hennes gäster och hennes man ska se henne som. 

Samhället låter henne alltså inte leva ut sin karaktär och hennes känslor full ut – hon 

                                                
22 Eman Fathi Yahya Al-Mustansiriyah , ”Imagery in Katherine Mansfield’s short story ’Bliss’, s. 9-10. 
23 Mansfield, ”Bliss”, s. 157. 
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känner sig hoptryckt och begränsad av samhället. Det här karaktärsdraget går även att 

hitta i Woolfs karaktär Mabel Waring, i hennes novell ”The New Dress” (Woolf, 1924). 

Mabel är frustrerad på sin omgivning då hon menar att allting är så lagom. Ingenting är 

otroligt, exalterande och ambitiöst, och ingenting är heller förskräckligt eller förfärligt. 

Allting går helt enkelt an. Bertha utbrister i ’Bliss’ “Oh is there no way to express it 

without being ’drunk and disorderly’? How idiotic civilisation is! Why be given a body 

if you have to keep it shut up in a case, like a rare, rare fiddle?”24. Både Bertha och 

Mabel känner sig alltså begränsade. De får varken känna obeskrivlig lycka eller smärta. 

De utnyttjar båda detta i sina författarskap vilka präglas av insikten att de inte kan 

skrika ut sina känslor, att de alltid hålla masken uppe för att bevara sina rykten. 

 

5.2.1 Sammanfattning om Mansfields inflytande på Woolf 
Det står klart att de båda författarna såg upp till varandras författande, och med deras 

konkurrerande men förstående vänskap kunde de hitta inspiration och en kämpaglöd 

genom varandra. Mansfield uttryckte ofta hur hon inspirerades av Woolf, t.ex. i det här 

utdraget från ett av hennes brev adresserat till Woolf: 
...Virginia, I have read your article on Modern Novels. You write so damned well, so 

devilish well. There are these little others, you know, dodging & stumbling along, taking 

a sniff here and a stare there -- & there is your mind so accustomed to take the air in the 

‘grand manner’ – To tell the truth – I am proud of your writing, I read & I think ‘How she 

beats them.’25 
Virginia Woolf uttryckte inte lika klart hennes beundran för Mansfield förrän efter 

hennes rivals död, men stunderna i hennes dagböcker och brev då hon tillåter sig själv 

att svälja sin stolthet står som klara bevis.   

 

5.2.2 Kew Gardens 
En annan historia jag måste ta upp som oundvikligen påverkat Woolf och Mansfield, är 

historien bakom Woolfs Kew Gardens (1917). Mansfield hade i ett brev adresserat till 

Woolf berättat om Ottoline Mottells trädgård, där hon beskrev atmosfären som en 

möjlig inspiration till en ny novell. Hon skrev i brevet att berättelsen skulle kunna vara 

en ”conversation set to flowers”.26 Kritiker har därefter tolkat brevet som att Woolf tog 

                                                
24 Mansfield, ”Bliss”, s. 173. 
25 The Collected Letters of Katherine Mansfield. Vol. 5, s. 311. 
26 Mansfield, Collected Letters. Vol 1, s. 325. 
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Mansfields beskrivning av trädgården, och utvecklade idén till vad som kom att bli 

själva novellen Kew Gardens.27 Det har sagts att Woolf därefter visade sin idé för 

Mansfield, och fick en positiv reaktion. Kritiker tvivlar dock på om hennes positiva 

reaktion var äkta, och i ett brev till Ottoline uttrycker hon att hon hade velat ge ”the 

garden story” ett försök själv.28 Det står alltså här klart att Woolf tog själva grundidén 

till Kew Gardens direkt från Mansfield. 

 

5.3 Masker och självidentitet 
 … for Mansfield the creation of a mask - the consciously wrought presentation of a 

coherent yet artificial, self - was required in order for individuals to protect themselves 

from the constant danger of fragmentation.29 

 

Både Mansfield och Woolf menar att en människas identitet aldrig kan vara statisk och 

stabil, alltså fixerad och bestämd; en enda personlighet och identitet som han eller hon 

presenterar vid alla tillfällen i ens liv, för alla människor. Båda uttrycker i sina 

dagböcker att de kände behovet av att gömma sig bakom masker och falska “selves” för 

att framstå så som de önskade att just den personen de pratar med för tillfället skulle se 

dem. Mansfield ville t.ex. framstå som en förstående fru gentemot sin man, med alla de 

kvinnliga egenskaper som han önskade. Inför Woolf, ville hon dock framstå som en 

självständig och stark författare. De båda författarna använde därför sina noveller för att 

utforska ”the multiple self”. ”It was her other self who had written that letter. It not only 

bored but quite disgusted her real self.’ säger Beryl i slutet av Mansfields novell 

”Prelude” (1918), vilket reflekterar vad Mansfield även uttryckte i sin dagbok: “True to 

oneself! which self? Which of my many–well really, that’s what it looks like [it’s] 

coming to–hundred of selves?”30 Hon är alltså mycket medveten om sina olika masker 

och identiteter, och uttrycker att även fast hon känner att det är oundvikligt att använda 

sig av olika personligheter och masker i olika situationer, för att kunna framstå som den 

personen hon vill framstå som, så önskar hon att hon inte hade behövt spela detta 

skådespel. Hon uttrycker en känsla av att inte längre veta när hon är sitt ”riktiga” och 

                                                
27 Smith, s. 137. 
28 Mansfield, Collected letters 1, s. 325. 
29 Patrick D. Morrow, Katherine Mansfield’s Fiction, 1993, s. 12. 
30 Journal of Katherine Mansfield, ed. av John Middleton Murry, citerat från Martinsson, s. 56. 
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”autentiska” själv. 

 

Woolf och Mansfield utforskade gränserna mellan dessa olika personligheter och drag, 

eller kanske snarare om det ens fanns en tydlig gräns mellan det ”äkta” jaget och de 

”falska”. En stabil och ”färdig” identitet finns inte, utan är något man bygger, upptäcker 

och skapar livet ut, menade de.31 Man kan se deras olika masker som ett slags rollspel. 

En personlighet för ett visst tillfälle, och sedan en annan mer passande personlighet för 

ett annat tillfälle.  

 

Rollspel och masker är ett återkommande tema i alla Woolfs och Mansfields noveller, 

men jag skulle vilja presentera en hel del intressanta scener jag hittar i Mansfields 

novell ”Prelude”. Jag ska inte presentera novellen i sin enhet, utan endast hålla mig till 

de scener som är relevanta för mina argument.  

 

Först har vi paret Stanley och Linda, som Mansfield skapade som en ganska typisk 

kvinno-man relation. Stanley står för hårdhet, makt och styrka. Linda står för en 

uttröttad mamma som försöker leva upp till idealen som en bra fru. Stanley, som oftast 

är sparsam med sin varma kärlek, går under en scen och köper gåvor till sin familj. Med 

tanke på hur Mansfield i den här novellen leker med olika karaktärers rollspel, läser jag 

detta som att Stanley vill visa att han kan försörja och ta hand om sin familj, så som 

mannen enligt idealet ska. Han går alltså in i detta rollspel, som den starka och trygga 

mannen.  

Den andra komponenten var när jag kom till en scen i ”Prelude”, som återigen handlar 

om en fest, eller kanske mer en fika, där barnen i familjerna leker något som skulle 

kunna liknas vid det svenska uttrycket ”mamma, pappa, barn”. Mansfield visar genom 

barnens dialoger hur otroligt medvetna de är om hur olika relationer och sociala 

sammanhang kräver olika konversationer och attityder. Dialogen mellan barnen lyder: 
”Oh, good morning, Mrs Smith. I’m so glad to see you. Have you brought your children?” ”Yes, 

I’ve brought both my twins. I have had another baby since I saw you last, but she came so 

                                                
31 Harriett Feenstra, ”Circling the Self: the short story innovations of Katherine Mansfield and Virginia 

Woolf”, Innervate, Vol. 2, 2009-2010, s. 65 
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suddenly that I haven’t had time to make her any clothes, yet. So I left her… How is your 

husband?32 

 

För att sammanfatta alla de relationer som presenteras i novellen: Stanley ser sin roll 

som hushållets försörjare och försöker leva upp till sin roll genom att köpa gåvor. 

Kvinnan i familjen, Linda, uttrycker en förtvivlad trötthet då mannen inte verkar förstå 

att hon redan har haft ”three great lumps of children already”33 och har därmed svårt att 

leva upp till sin mans förväntningar på henne. Och barnen lär sig alltså redan vid en ung 

ålder att olika roller, karaktärer och masker används vid olika tillfällen i ens liv, 

presenterat i ovanstående citat, skådespelat av barnen.  

 

I slutet av novellen utbrister Beryl: ”Oh god, there she was, back again, playing the 

same old game. False–false as ever. False as when she’s written to Nan Pymm. False 

even when she was alone with herself, now.’34 Just det här citatet presenterar ett typiskt 

drag för Mansfield, då hon alltid låter sina karaktärer gå igenom en inre resa, ett 

problem och en vilja att förstå, för att sedan komma fram till en insikt om både sig själv 

och sin omvärld. Att Beryl kan se sin egen ”falska” identitet, hur hon leker med sin 

personlighet och lurar sig själv, är en stor innerlig upptäckt som pekar på inre förståelse 

och mognad. 

 

”But I am so made that as soon as I am with anyone, I begin to give consideration to 

their opinions and their desire…”, skrev Mansfield i sin dagbok35, och beskriver hur hon 

kände en vilja att sätta på dessa masker för att tillfredsställa den andra personen. 

Mansfield ser ens identitet som en föreställning, och världen som en scen, där alla 

spelar en roll och försöker passa in i teatern så bra de kan. ”Don’t lower your mask until 

you have another mask prepared beneath - as terrible as you like - but a mask.”36 

 

                                                
32 Katherine Mansfield, ’Prelude’ in The Collected Stories of Katherine Mansfield, s. 28. 
33 Ibid, s. 38. 
34 Ibid, s. 42. 
35 Mansfield, Journal, 1954.  
36 Letter to John Middleton Murry i juli, 1917, The Collected Letters of Katherine Mansfield, vol. I,  
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Jag måste återvända till min jämförelse av “Bliss” och Mrs. Dolloway för att komma in 

på min sammanfattande argumentation om masker och själv-identitet. Clarissa och 

Bertha verkar båda söka efter en person att inte bara dela sina fysiska liv med, utan som 

också på något sätt kompenserar dem mentalt, eller kanske spirituellt, så att de kan 

fullborda sin identitet. De vill åt något djupare än endast fysiska relationer. T.ex. hittar 

vi detta sökande i hur Bertha letar efter denna själsliga kontakt med Pearl när de står ute 

i trädgården och beundrar päronträdet. Hon känner att de förstår varandra helt och 

hållet, som endast kvinnor kan. Clarissa i Mrs. Dalloway letar efter samma kontakt 

själarna emellan med Septimus. Jag vill här knyta an till mitt tema om masker och den 

fragmenterade själv identiteten. Deras karaktärer känner gång på gång att de måste 

inträda i speciella roller för att passa in i alla olika sammanhang i sina liv, vilket ofta 

lämnar dem utmattade och förtvivlade, för en människa kan inte leva upp till alla olika 

ideal och personligheter som samhället kräver av en. Kanske är det så att författarna 

försökte utforska om den fragmenterade själv-identiteten, och alla dessa ideal, går ut på 

att på något sätt fullborda och ”laga” identiteten, med hjälp av en själsfrände. 

Karaktärerna söker alltså efter någon som kan ta över några roller, så att de kan dela på 

bördan. Här kommer jag naturligt in på en intressant observation av hur både Mansfield 

och Woolf tänker om kvinnan och mannen i en relation. Mansfield skriver i Journal 

(1921) att ”We are neither male nor female. We are compound of both. I choose the 

male who will develop and expand the male in me; he chooses one to expand the female 

in him. Being made ’whole’. Yes, but that’s, a process.”37 Hon letar alltså efter en man 

som kan ”fullborda” de delar av henne som hon inte kan leva upp till själv, vilket i 

kvinnans fall naturligt kan vara de egenskaper som mannen har naturligt, t.ex. styrka, 

hårdhet och även makt. I Mansfields och Woolfs fall blir de här splittrade, då de båda 

vill leva upp till den ideala kvinnan som vacker, artistisk och en bra fru för sin man. 

Men samtidigt är dessa två kvinnor otroligt ambitiösa och vill visa sina styrkor och 

krafter som författare, få respekt i litterära cirklar, och kunna stå på egna ben. Så hur 

kan en människa framstå som alla dessa önskvärda personligheter, för olika människor 

vid olika tillfällen, men samtidigt vara sann och ärlig mot sig själv? De kan springa 

fram och tillbaka mellan detta skådespel som händer då de sätter på masker och ”falska 

personligheter”, men det här kan aldrig leda till en sansad och lugn själ. Min tro är 

                                                
37 Mansfield, Journal, s. 259. 
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därför, att det är precis det här som författarna försöker komma fram till genom att låta 

sina karaktärer söka efter en själsfrände som kan fullborda den andra sidan av dess 

personlighet. Om man hittar ”den andra delen av sig själv” i en annan människa, så som 

kärlek ofta uttrycks i romantiserade romaner, så behöver man inte själva spela två olika 

karaktärer. 

 

I Woolfs mycket berömda novell A Room of Ones Own, där hon ger uttryck för tankar 

om en kvinnas plats som författare, skriver hon: 

It is fatal to be a man or woman pure and simple; one must be woman-

manly or man-womanly. It is fatal for a woman to lay the least stress on 

any grievance; to plead even with justice any cause; in any way to speak 

consciously as a woman. And fatal is no figure of speech; for anything 

written with that conscious bias is doomed to death. It ceases to be 

fertilized ... Some collaboration has to take place in the mind between the 

woman and the man before the art of creation can be accomplished. Some 

marriage of opposites has to be accomplished.38 
Jag tycker detta citat sammanfattar mina observationer ganska bra. De letar efter den 

delen av sig själva som kan fullborda deras vilsna och trasiga identiteter, så de inte 

behöver sätta på masker och falska jag bara för att leva upp till alla samhällets roller.  

 

En sista tanke jag vill ta upp angående masker, är Mansfields position som en ”outsider” 

i de litterära kretsarna i England. Både Woolf och Mansfield växte upp i familjer med 

en hög inkomst och hade föräldrar med högt kulturellt anseende, men då Mansfield 

begav sig av till England lämnade hon också en stor del av sina rötter bakom sig. Hon 

skriver: 

 

How I envy Virginia; no wonder she can write. There is always in her writing a 

calm freedom of expression as though she were at peace – her roof over her – 

her own possessions round her – and her man somewhere within call. Boge what 

have I done that I should have all the handicaps – plus a disease.39 

                                                
38 Virginia Woolf, A Room of Ones Own, 1929, ed Michele Barrett, Three Guineas, 1991, s. 94. 
39 The Collected Letters of Katherine Mansfield, Vol 3, s.127. 
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Kan just den här ängsliga avundsjukan som hon riktar till Woolf, vara ännu en 

anledning till att hon tog på sig dessa olika masker och själv-identiteter? Kanske att det 

gav henne en chans att låtsas som att hon var ”en av dem”, med stadgade och lugna liv, 

och för en stund få fly från henes egna ganska rotlösa och ostadgade tillvaro? På samma 

sätt uttryckte Woolf en avundsjuka gentemot Mansfields äventyrsfyllda liv och resor, i 

jämförelse med hennes egen mycket lugna tillvaro i London, så även hon hade en 

anledning till att låtsas vara en ”annan” då och då, i vissa situationer.  

 

5.4 Mansfields död och Woolfs fortsättning 
Efter flera år av dålig hälsa avled Mansfield till slut av tuberkulos, endast 34 år gammal. 

Woolfs sorg och många känslor är väl antecknade i hennes dagböcker flera år framåt, ja 

faktiskt dyker Mansfields namn upp genom hela hennes liv, tillsammans med en hel del 

tankar som bekräftar deras komplicerade vänskap.  

 

Nelly said in her sensational way at breakfast on Friday ’Mrs. Murry’s 

dead! It says so in the paper!’ At that one feels- what? A shock of relief? -

a rival the less? Then confusion at feeling so little -then, gradually, 

blankness & disappointment; then a depression which I could not rouse 

myself from all day. When I began to write, it seemed to me there was no 

point in writing. Katherine won't read it. Katherine’s my rival no longer.40 
 

En slags ånger för hur lite hon hade uppskattat Mansfield medan hon levde kunde anas i 

hennes dagböcker, och hon erkänner motvilligt hur hon försökt hitta brister och 

svagheter i Mansfield som kvinna och vän, endast för att hon var avundsjuk på hennes 

författartalang. Mansfield gav henne en motivation till att ständigt utvecklas som 

författare, och hennes ”ande” höll henne inspirerad under flera år. Många Mansfield-

kännare menar att Woolfs mest berömda verk skapades tack vare Woolfs inre minne av 

Mansfield.  

For two days I felt that I had grown middle aged, I lost some spur to 

write...yet I have the feeling that I shall think of her at intervals all through 

                                                
40 Woolf, The diary of Virginia Woolf, vol. 2, s.226. 
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my life. Probably we had something in common which I shall never find in 

anyone else...41 
 

Virginia Woolf fortsätter att bli ihågkommen som en av våra mest innovativa och 

älskade författare, och hon är flitigt studerad i både akademiska, politiska och 

feministiska kretsar. Mansfield hör man dock inte lika ofta talas om bland akademier 

och i feministstudier, fastän – som jag visat med min uppsats – Woolfs verk kan 

krediteras till Mansfield. En anledning som jag personligen ser, kan vara att medan 

Woolf och många andra modernistiska författare beskrev problem för en grupp, så 

behandlade Mansfield endast isolerade individer. Woolfs verk berör en större grupp av 

t.ex. kvinnor eller en hel klass, medan Mansfield kortare historier höll sig till en individ. 

Även fast Mansfield nog menade större grupper och använde sig av en individ som 

representant, så kan hon ha varit för tidig för sin tid, med dessa originella uttryck. 

Hennes begränsade levnadstid gav också de andra mycket mer erkända författarna en 

möjlighet att ta Mansfields idéer och utveckla dem till större verk. Vad Mansfield hade 

lyckats skapa om hon fått leva ett decennium längre får vi såklart aldrig veta, men att 

hon lämnade efter sig noveller och inspiration nog för ett flertal andra författare, är en 

gåva som alltid kommer finnas kvar. 

 

6 Avslutande diskussion och sammanfattning 

Jag har i min uppsats använt mig av en komparativ analys och närläsning för att 

exemplifiera och komma fram till likheter mellan Katherine Mansfield och Virginia 

Woolf. Jag har utgått från min tes att Woolf var direkt influerad av Mansfield, och 

därefter grundat mina observationer i mina författares dagböcker, brev, romaner och 

noveller. Jag har fört en längre diskussion om hur de båda författarna använder sig av 

temat masker och falska själv-identiteter, för att pussla ihop samhällets alla 

förväntningar på individen, och gett exempel både från deras fiktiva karaktärer, och 

verklighets baserade dagböcker och brev för att reflektera deras funderingar kring 

ämnet. Via mina undersökningar har jag presenterar mina egna teorier om hur de fiktiva 

                                                
41 Woolf, The diary of Virginia Woolf, vol. 2, s.225-227. 
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karaktärerna kan vara grundade i författarnas verkliga liv, varför de båda kände sig 

tvungna att använda sig av masker och falska själv-identiteter, och hur Woolf kan ha 

hittat sina fiktiva idéer direkt från Mansfield. 

Jag har fått en djupare förståelse för de båda författarnas fiktiva verk, liv och 

relation till varandra, och med hjälp av mina komparativa analyser har jag blivit 

tvungen till att närläsa deras texter. 
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