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Inledning 

Hösten 2011 inleddes med en stormig debatt på tidningarnas debatt- och kultursidor om boken 

Happy, happy. I boken skriver tio kända svenska kvinnor om sina erfarenheter av skilsmässa, 

och det uttalade syftet med boken är att göra upp med bilden av en skilsmässa som en tragedi 

och istället lyfta fram att det också kan vara en ”positiv och berikande erfarenhet”.
1
 

Samtidigt som jag följde debatten om Happy, happy läste jag om Alexandra Kollontajs 

Arbetsbiens kärlek. Jag slogs då återigen av hur aktuell den boken känns, trots att det snart 

gått hundra år sedan den skrevs. Jag funderade också på vad Kollontaj skulle ha tänkt om att 

det fortfarande kan behöva debatteras ifall man kan bli lycklig av en skilsmässa. Hon som 

förälskade sig, gifte sig och skiljde sig många gånger i sitt liv, och gav ut essäer, böcker och 

romaner om kvinnors möjlighet, eller omöjlighet, att förena kärlek och arbete.  

Vissa av de saker Kollontaj pläderade för är idag verklighet i Sverige sedan länge, 

såsom utbyggd förskola, mödrahälsovård och rätt till skilsmässa. Annat känns ännu aktuellt 

att kämpa för; fortfarande möter kvinnor svårigheter med att kombinera kärlek, familjeliv och 

arbete, och hennes tankar om de olika villkoren för män och kvinnor i arbetsliv, politik och 

kärlek kan nog av många fortfarande uppfattas som relevanta. Ytterligare annat kan 

fortfarande uppfattas som kontroversiellt eller främmande.  

Arbetsbiens kärlek, skrevs i början av 1920-talet, strax efter den ryska revolutionen. I 

boken finns många motsägelsefulla men också kontroversiella teman och jag tycker att det är 

spännande att möta en bok som är nästan 100 år gammal men ändå fortfarande kan väcka så 

många känslor. Utifrån det blev jag intresserad av att ta reda på hur boken bemöttes när den 

kom ut på svenska första gången. Vad sa den till 1920-talets människor? Hur infogades den 

då i en debatt om kärlek, sexualitet och relationen mellan män och kvinnor? Hur uppfattades 

Kollontajs budskap i Sverige under tiden före första världskriget fram till andra världskriget? 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i receptionen av Alexandra Kollontajs 

novellsamling Arbetsbiens kärlek, undersöka hur hennes texter i svensk press infogades i den 

svenska mellankrigstidens debatt om kvinnofrågor. Som bakgrund används också Kollontajs 

teoretiska verk Den nya moralen och arbetarklassen (1923) samt Kvinnans ställning i den 

ekonomiska samhällsutvecklingen (1926), de två verk av Kollontaj som fanns tillgängliga på 

svenska vid denna tid. 

                                                 

1
 http://www.bokforlagetatlas.se/bok/happy-happy-en-bok-om-skilsmassa/ Avläst 2011-11-11 

http://www.bokforlagetatlas.se/bok/happy-happy-en-bok-om-skilsmassa/
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Arbetsbiens kärlek domineras av fyra sammanlänkade teman - arbete, kärlek, sexualitet 

samt relationen mellan man och kvinna - och det är också teman som Kollontaj återkommer 

till i sina artiklar i svensk press. Det övergripande syftet sönderfaller därför i två delar med 

följande frågeställningar:  

 Vilka är förutsättningarna för utgivningen av Arbetsbiens kärlek i Sverige? Hur 

lanserades Kollontaj av förlaget? Vilket mottagande fick novellsamlingen? 

 Hur förhåller sig Kollontajs föreställningar om relationen mellan kärlek och 

sexualitet, kritik av relationen mellan man och kvinna samt föreställningar om 

kvinnors arbete till samtida svensk debatt?  

Metod 

Med utgångspunkt i den bibliografi som finns i Barbara Clements Evans’ Kollontajbiografi 

från 1979 har jag läst alla de texter som Kollontaj skrivit i svenska tidningar.
2
 I denna 

bibliografi saknades dock alla Kollontajs texter ifrån Frisinnade kvinnors riksförbunds 

tidskrift Tidevarvet, och jag har därför lagt till dem.
3
 Kollontaj publicerades under början av 

1900-talet i arbetarrörelsetidningarna Socialdemokraten, Stormklockan och Morgonbris, och 

senare alltså även i Tidevarvet. Även Hertha, Fredrika Bremer-förbundets tidskrift, har nämnt 

Kollontaj kort och kommer att användas i uppsatsen. Jag har studerat material från alla dessa 

tidningar, men har främst använt mig av materialet från Tidevarvet, då det är här hon aktivt 

deltar i debatt om de frågor som rör mina frågeställningar. 

Av Kollontaj kommer jag att, utöver Arbetsbiens kärlek, använda mig av de två böcker 

av henne som fanns utgivna på svenska vid denna tid: Den nya moralen och arbetarklassen 

(1923) och Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen (1926), alla utgivna av 

kommunistiska Frams förlag. För att studera hur förlaget såg på och presenterade Kollontaj 

har jag undersökt förlagets arkivmaterial från Arbetarrörelsens arkiv. Tyvärr var det 

arkivmaterial som fanns ganska tunt, men jag ska ändå försöka mig på att dra några slutsatser 

utifrån det material jag fann. Jag kommer också att använda mig av material som beskriver 

hur Kollontajs novellsamling uppfattades i Sverige. Det material jag använt är en recension 

skriven av konservative litteraturvetaren Fredrik Böök, en anmälan i tidningen 

Biblioteksbladet samt en notis ifrån konservativa tidningen Svensk tidskrift. 

                                                 

2
 Barbara Clements Evans, Bolshevik Feminist – The Life of Aleksandra Kollontai, Bloomington & London 

1979, s. 315ff. 
3
 En komplett bibliografi över Kollontajs svenska produktion återfinns i slutet av uppsatsen på s.28. 
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Som utgångspunkt för bakgrunden om Tidevarvsgruppen och svensk debatt om 

sexualpolitik har jag använt mig av Hjördis Levins böcker Kvinnorna på barrikaden : 

Sexualpolitik och sociala frågor 1923-1936 (1997) samt Testiklarnas herravälde : 

Sexualmoralens historia (1989). För bakgrunden om kvinnorna inom svensk arbetarrörelse 

Yvonne Hirdmans Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (1992) och för 

utvecklingen i Sovjetunionen samt den svenska debatten om detta har jag använt Helene 

Carlbäcks text ”Vision och verklighet. Kvinnan, familjen och staten i det tidiga 

Sovjetryssland” i Kommunismen – hot och löfte : Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 

1917-1991 (2003). 

Den ursprungliga tanken med denna uppsats var att studera mottagandet i Sverige av 

första utgåvan av Arbetsbiens kärlek genom att studera recensioner av boken från några olika 

tidningar eller tidskrifter. Litteraturvetaren Johan Svedjedal skriver intressant, och kritiskt, om 

receptionsanalys i Tidskrift för litteraturvetenskap: "Studier av hur tidningsrecensenter mottar 

en författares böcker brukar ofta rubriceras ’receptionen’. Det är naturligtvis fel. Att 

undersöka kritiken är inte att analysera receptionen, bara att ta upp en del av den." 
4
 Dock 

konstaterar Svedjedal att det av praktiska skäl ofta är svårt att studera något annat än just 

tidningsrecensioner eftersom andra källor kan vara svåra att finna. Möjliga sådana källor där 

människor skildrat sin läsning skulle kunna vara brev, dagböcker eller studiecirkelprotokoll. 

Inom ramen för denna uppsats har jag tyvärr inte haft möjlighet att leta efter något material av 

den typen, men det skulle ha kunnat vara intressant att undersöka om det finns skrivet 

material som skildrar enskilda människors läsupplevelse av Arbetsbiens kärlek.  

Flera texter jag läst beskriver Arbetsbiens kärlek som en bok som provocerade enormt 

när den kom ut, och att den fick mycket uppmärksamhet. Bland annat Kollontajs 

levnadstecknare Vera Michelsen skriver om novellen ”Tre generationers kärlek” att ”[den] har 

kommit all världens hysteriska män att tjuta av förbittring och raseri. Det är synd att inte 

Strindberg också lever!”
5
 Michelsen konstaterar alltså att boken blivit väldigt känd, men 

också att dess innehåll i sin samtid var radikalt och provocerande, särskilt för män. Den 

amerikanska historikern Barbara Evans Clements som skrivit den mest omfattande biografin 

om Kollontaj skriver att Arbetsbiens kärlek spreds över hela världen och mot slutet av 1920-

talet var känd till och med i Kina. Clements beklagar dock att novellsamlingen kommit att 

                                                 

4
 Johan Svedjedal, ”Kritiska tankar om litteraturkritiken och det litterära systemet”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap 1998:1, s. 49. 
5
 Vera Michelsen, Sju kvinnor ur den ryska revolutionens historia, Stockholm, 1932, s. 169. Se även Isabel de 

Palencia, Alexandra Michailovna Kollontay : kvinnan – kämpen – diplomaten, sv. översättning Ingrid Påhlman, 

Stockholm, 1946, s. 131ff. 
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representera Kollontajs syn på kärlek, sexualitet och relationer och menar att detta utvecklas 

bättre i böcker som Den nya moralen.
6
 Den norske litteraturvetaren Martin Nag har beskrivit 

och analyserat mottagandet av Arbetsbiens kärlek i Norge, och min tanke var att göra något 

liknande, men utifrån svenskt material.
7
 Jag har använt Nags studie för att jämföra 

förutsättningarna för utgivningen av boken i Norge med situationen i Sverige. 

Jag letade recensioner i tidningarna Hertha, Tidevarvet, Morgonbris och 

Arbetarkvinnornas tidning samt i Clarté, Dagens Nyheter, Norrskensflamman, 

Socialdemokraten och Stormklockan. Då jag redan funnit material från konservativa 

debattörer valdes dessa tidningar för att representera andra politiska inriktningar under denna 

tid. Arbetsbiens kärlek kom ut i Sverige sista veckan i december 1925.
8
 Jag har därför då jag 

letat recensioner tittat i tidningar från de två första månaderna av 1926. Det går därför inte att 

utesluta att det kan finnas recensioner senare i tidningarna. I tidningarna Hertha, Tidevarvet, 

Morgonbris och Arbetarkvinnornas tidning har jag dock letat igenom hela år 1926, i Hertha 

och Tidevarvet alla utgivna årgångar eftersom de finns digitaliserade genom Göteborgs 

universitetsbibliotek. Trots att boken uppenbarligen provocerade i sin samtid och väckte 

mycket uppmärksamhet då den kom ut visade det sig betydligt svårare att hitta recensioner av 

Arbetsbiens kärlek än jag först trott och jag valde därför att bredda min analys och plocka in 

mer material. 

Jag har inte letat recensionsmaterial från någon av de två övriga böcker av Kollontaj 

som gavs ut under 1920-talet, men det skulle kunna vara intressant att undersöka i en annan 

uppsats. I Clarté finns i oktober 1926 en recension av Kvinnans ställning i den ekonomiska 

samhällsutvecklingen men den har inte medtagits i denna analys eftersom det låg utanför 

ramen för min analys. 

Tidigare forskning 

Om Kollontaj finns, internationellt, stora mängder forskning. Främst ifrån 1970-talet då 

hennes texter om kvinnans ställning i samhället uppmärksammades av feminister i väst. 

Redan medan Kollontaj levde var hon en person som fascinerade och ett flertal biografier 

gavs ut under hennes livstid. Kollontaj var också själv högst medveten om sin historiska roll 

och skrev regelbundet dagböcker. Delar av dessa dagböcker finns idag utgivna på svenska.
9
 

                                                 

6
 Clements, 1979, s. 230. 

7
 Martin Nag, Sovjetlitteraturen i Norge i mellomkrigsårene, Oslo, 1987, s. 84ff. 

8
 Svensk bokförteckning 1925. 

9 Alexandra Kollontaj, Aleksandra Kollontajs dagböcker 1930-1940, sv. översättning Lars Olsson, Stockholm, 

2008. 
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Dessutom finns bevarat en lång rad brev som Kollontaj skrivit till olika internationella och 

svenska personer.
10

 De flesta som skrivit om Kollontaj har dock inte analyserat henne som 

skönlitterär författare, utan snarare hennes insatser som marxistisk och feministisk teoretiker, 

politiker och diplomat. 

I Yngvild Sørbyes bok Revolusjon, Kjærlighet, Diplomati : Alexandra Kollontaj og 

Norden sammanfattas mycket av den aktuella forskning som finns om Kollontaj i Norden.
11

 

Där finns bidrag från norska, svenska, finska och ryska forskare som ur olika perspektiv 

belyser Kollontajs förhållande till Norden. Den rysk-svenske historikern Aleksander Kan 

konstaterar dock i sitt bidrag att: ”[e]n systematisk undersökning av Kollontajs svenska period 

fattas fortfarande inom Kollontajforskningen”.
12

 Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till 

att peka på några nya aspekter och lyfta fram sådant som vore intressant att studera vidare. 

Kollontaj har främst studerats som marxistisk och feministisk teoretiker, men mindre 

uppmärksamhet har ägnats åt hennes skönlitterära verk.
13

 Amerikanske litteraturvetaren Eric 

Naiman är en av dem som gjort det, och han har bland annat skrivit en intressant analys av 

novellen ”Vasilisa Malygina”, där han beskriver den som en gotisk novell och menar att 

Kollontaj skriver fram en fientlig hållning gentemot kvinnokroppen.
14

 Anna Rotkirch skriver i 

sitt bidrag i Revolusjon, Kjærlighet, Diplomati att ”Naimans tes har […] mött stor förståelse 

och rentav färgat de senaste årens sparsamma diskussion om Kollontaj i västlig forskning.”
15

 

Eva Adolfsson är en av dem som inspirerats av Naiman när hon skriver om Kollontaj i boken 

Hör, jag talar! Essäer om litteraturens skäl.
16

 Rotkirch är däremot inte särskilt enig med 

Naiman och lyfter, om än med vissa invändningar, istället fram Kollontaj som feministisk 

föregångare och bejakare av kvinnlig sexualitet. Ytterligare en forskare som studerat 

Arbetsbiens kärlek är Birgitta Ingemansson som analyserar den som en politisk allegori över 

utvecklingen i Sovjetunionen.
17

 Även Agneta Pleijel gör i sitt efterord till Arbetsbiens kärlek 

                                                 

10
 Se exempelvis Kollontay, Alexandra, Kära kamrat! Allra käraste vän! : brev i urval, övers. och komment. och 

med en biografisk essä av Britta Stövling, Stockholm, 1977. 
11

 Yngvild Sørbye (red.), Revolusjon, Kjærlighet, Diplomati : Alexandra Kollontaj og Norden, Oslo, 2008. 
12

 Aleksander Kan, ”Kollontajs privata vänkrets under de diplomatiska tjänsteåren”, Revolusjon, Kjærlighet, 

Diplomati, red. Yngvild Sørbye, Oslo, 2008, s. 258. 
13

 Se exempelvis Jinee Lokaneeta, ”Alexandra Kollontai and Marxist Feminism”, Economic and Political 

Weekly Vol. 36 No. 17 2001, s.1406-1412, eller Christine Sypnowich,, ”Alexandra Kollontai and the Fate of 

Bolshevik Feminism” Labour / Le Travail, vol. 32, 1993. 
14

 Eric Naiman,, “When a Communist Writes Gothic: Aleksandra Kollontai and the Politics of Disgust”, Signs, 

vol. 22, no. 1 1996. 
15

 Anna Rotkirch, “Rakare, friare, friskare. Kollontajs vision för kvinnokroppen”, Revolusjon, Kjærlighet, 

Diplomati, red. Yngvild Sørbye, Oslo, 2008, s. 89. 
16

 Eva Adolfsson, Hör jag talar! Essäer om litteraturens skäl, Stockholm, 2003, s.56ff. 
17

 Birgitta Ingemansson, ”The function of Domestic Objects in the Fiction of Aleksandra Kollontai” Slavic 

Review, vol. 48 no 1 1989, s. 71-82. 
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från 1976 en liknande tolkning.
18

 Ingen av dessa forskare/skribenter har dock skrivit om 

Kollontaj och Sverige varför de inte kommer att diskuteras i uppsatsen. 

Kollontaj, liv och verk 

Även om Kollontaj var en mycket känd person i Sverige under sin livstid, är hon det knappast 

idag. För att bättre förstå Kollontajs verk och den tid hon levde i, ges därför i det följande 

stycket en kort presentation av hennes liv och verk och en introduktion till novellsamlingen 

Arbetsbiens kärlek.  

Alexandra Kollontaj var en av de mest kända ryska revolutionärerna. Hon blev världens 

första kvinnliga minister, och senare även världens första kvinnliga ambassadör, först i Norge, 

därefter i Sverige. Kollontaj producerade under sin livstid främst politiska essäer, artiklar och 

böcker, men skrev också flera skönlitterära verk. Hon är mest känd som marxistisk 

feministisk teoretiker, även om hon själv aldrig kallade sig feminist, eftersom hon såg det som 

ett begrepp för den borgerliga kvinnorörelsen.
19

 

Alexandra Kollontaj föddes 1872 i Finland, då en del av det ryska storfurstendömet. 

Hennes familj var adlig och hon växte upp under välbärgade förhållanden. Hon blev dock 

tidigt intresserad av marxismen och anslöt sig till arbetarrörelsen. Hon publicerade verk om 

de finländska arbetarnas situation men började också intressera sig för kvinnofrågan. Till följd 

av Kollontajs politiska engagemang tvingades hon i exil och tillbringade början av 1900-talet 

i olika delar av Europa. Vid flera tillfällen besökte hon också Sverige och hade nära kontakter 

med vänsteroppositionen och ungdomsförbundet inom det socialdemokratiska partiet. Hon 

talade vid ett möte för SAP i Malmö 1910 och vid första maj-demonstrationen i Stockholm 

1912. Samma år reste hon också på en 14 dagars föredragsturné runt om i Sverige, på 

inbjudan av socialdemokratiska ungdomsförbundet.
20

 Hösten 1914 levde Kollontaj en kort 

period i Sverige, och hann då utmärka sig som agitator och skribent mot det pågående 

världskriget och nationalismen, något som ledde till att hon i november samma år utvisades ur 

landet, trots protester från bland andra Hjalmar Branting.
21

  

Efter ryska revolutionen 1917 återvände hon till Ryssland och utsågs till 

folkkommissarie för välfärdsfrågor i den första bolsjevikregeringen. Kollontaj genomdrev där 

flera viktiga reformer för att stärka kvinnors rättigheter såsom rätten till skilsmässa, mödra- 

                                                 

18
 Agneta Pleijel, ”Alexandra Kollontay, kvinnofrigörelsen och realpolitiken i Sovjet”, efterskrift i Kollontay, 

Alexandra, Arbetsbiens kärlek, Stockholm, 1976, s. 281. 
19

 Biografiska fakta baseras, om inget annat anges, på Yngvild Sørbyes förord och inledning i Revolusjon, 

Kjærlighet, Diplomati, Oslo, 2008, s. 5ff. 
20

 ”Alexandra Kollontay”, Stormklockan, 6 april 1912 s. 2. 
21

 Hjalmar Branting, ”Alexandra Kollontay utvisad!”, Socialdemokraten, 21 nov 1914 s.3.  
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och havandeskapspenning, legalisering av aborter och rätten att själv förfoga över sina 

inkomster inom äktenskapet, reformer av vilka flera inte genomfördes förrän decennier efter 

andra världskriget i många västeuropeiska länder.
22

 

Kollontaj anslöt sig i början av 1920-talet till den så kallade Arbetaroppositionen, som 

kritiserade de ledande bolsjevikerna kring frågor som fackföreningarnas roll, 

byråkratiseringen av partiet och bristen på yttrandefrihet och fri kritik.
23

 Efter detta blev 

Kollontaj fråntagen alla sina politiska uppdrag och hösten 1922 skickades hon istället till 

Kristiania (nuvarande Oslo) som Sovjetunionens diplomat. Där förblev hon till 1930, med ett 

kort avbrott som ambassadör i Mexiko 1926 – 1927. 1930 utsågs hon istället till ambassadör i 

Stockholm, en post som hon behöll fram till 1945. Kollontaj blev under sin tid i Sverige en 

känd person i svensk offentlighet och hade omfattande kontakter med svenska politiker och 

kulturpersonligheter som Per Albin Hansson, Moa Martinson och Karl Gerhard.
24

 Hon hade 

också nära kontakter med Fogelstadgruppen och Frisinnade kvinnors riksförbund och 

föreläste vid deras kvinnliga medborgarskola och intervjuades och skrev själv i deras tidning 

Tidevarvet.
25

 Hon kom också att bli mycket nära vän med tidningens ansvarige utgivare, 

läkaren Ada Nilsson.
26

 Kollontaj återvände efter tiden i Sverige till Sovjetunionen där hon 

levde fram till sin död 1952. 

Kollontaj publicerades tidigt på svenska, i den socialdemokratiska och 

vänstersocialistiska/kommunistiska pressen. Av hennes verk gavs tre ut på 1920-talet: Den 

nya moralen och arbetarklassen (1923), Arbetsbiens kärlek (1925 och 1931), samt Kvinnans 

plats i den ekonomiska utvecklingen (1926 och 1928). Samtliga gavs ut på kommunistiska 

Frams förlag. Större delen av Kollontajs produktion blev dock inte tillgänglig på svenska 

förrän på 1970-talet. 

Arbetsbiens kärlek 

Arbetsbiens kärlek skrevs under Kollontajs första tid i Norge, och gavs ut i Ryssland 1923.
27

 

På svenska kom den 1925, på danska 1926 och på norska först 1928.
28

 Den första svenska 

                                                 

22
 Helene Carlbäck, ”Vision och verklighet. Kvinnan, familjen och staten i det tidiga Sovjetryssland” 

Kommunismen hot och löfte. Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917-1991, s.77; red. Håkan 

Blomqvist & Lars Ekdahl; Yngvild Sørbye, ”Innledning. Aleksandra Kollontaj og Norden”, Revolusjon, 

Kjærlighet, Diplomati, red. Yngvild Sørbye, Oslo, 2008, s. 25. 
23

 Pleijel, 1976,  s. 292. 
24

 Ulrika Knutson, Kvinnor på gränsen till genombrott, grupporträtt av Tidevarvets kvinnor, Stockholm, 2004. 
25

 Kan, 2008, s. 278. 
26

 Ada Nilsson skriver om Kollontaj i Glimtar ur mitt liv som läkare, Stockholm, 1963, s. 129ff. 
27

Yngvild Sørbye, ”Forfatter, feminist og diplomat. Kollontaj og den nye moralen”, Revolusjon, Kjærlighet, 

Diplomati, red. Yngvild Sørbye, Oslo, 2008, s. 319. 
28

 Ibid. s. 332. 
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upplagan är utgiven på kommunistiska Frams förlag. På svenska kom därefter ännu en 

upplaga ut 1931, utgiven av Tryckeri Boken. Under 1970-talets feministiska våg väcktes 

intresset för Kollontaj igen och Arbetsbiens kärlek gavs ut igen 1976 (Gidlunds förlag) samt 

1981 (En bok för alla/Litteraturfrämjandet). 

Arbetsbiens kärlek består av tre olika noveller, ”Tre generationers kärlek”, ”Systrarna” 

samt ”Wasilisa Malygina”.
29

 ”Tre generationers kärlek” handlar om tre generationers ryska 

kvinnor, som på olika sätt får symbolisera utvecklingen i Ryssland. Huvudpersonen är 

mamman, som skriver brev till författaren för att få råd. I novellen diskuteras bland annat 

relationer, sexualitet och kärlek. Dottern har flera sexuella relationer utan några djupare 

känslor inblandade, och mamman brottas med hur hon ska förhålla sig till detta och vad som 

är den rätta moralen i den nya tiden. De tre kvinnorna, mormodern, mamman och dottern får 

representera olika inställningar och novellen beskriver den omvälvande tiden strax efter ryska 

revolutionen, och den revolution som också skedde i inställningen till relationer och 

sexualitet. ”Systrarna” är en skildring av kvinnligt systerskap, och hur en kvinna vars man 

bedrar henne med en prostituerad ändå förmår solidarisera sig med den fattiga, utnyttjade 

kvinnan. Kvinnan lämnar sin man för att leva ensam med sitt barn, och där finns inget enkelt 

lyckligt svar på hur det ska gå för henne. ”Wasilisa Malygina” slutligen är den längsta 

novellen i boken och skildrar den unga kommunisten Wasilisa och hennes äktenskap med en 

man som tar sig upp i den nya Sovjetbyråkratin och bedrar henne med en kvinna ur den gamla 

överklassen. Novellen slutar med att Wasilisa beslutar sig för att klara sig utan sin man, och 

försörja sig och det barn hon väntar själv. 

Analys 

Utgivningen av Kollontaj i Sverige 1920-1931 

I följande stycken analyseras de praktiska omständigheterna kring utgivningen av Kollontajs 

verk i Sverige under 1920- och 1930-talet. Här introduceras kort förlaget som gav ut hennes 

böcker och jag analyserar hur de väljer att presentera och marknadsföra henne både som 

skönlitterär författare och som politisk teoretiker/debattör. Därefter följer en diskussion om 

översättningen av verken samt en jämförelse med studien av utgivningen i Norge. 

                                                 

29
 I den svenska upplagan från 1925 har det ryska namnet transkriberats som ”Wasilisa”. I senare upplagor och 

även i referenslitteraturen används ”Vasilisa”. Beroende på om referensen syftar på originalöversättningen eller 

referenslitteraturen växlar därför namnet i denna uppsats.  
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Frams förlag 

För att förstå den kontext i vilken Kollontajs texter ges ut i Sverige, är det värt att säga några 

ord om det bokförlag som valde att ge ut dem.
 
Frams förlag grundades 1903 av Sveriges 

Socialdemokratiska Ungdomsförbund.
30

 1917 bildade Sveriges Socialdemokratiska 

Vänsterparti, en utbrytning ur socialdemokratin främst bestående av medlemmar ur 

ungdomsförbundet, och de tog då över Frams förlagsverksamhet. 1921 ombildades detta parti 

till Sveriges Kommunistiska Parti (sektion av Kommunistiska Internationalen). 1924 lämnade 

en minoritet partiet efter kritik mot den ökade centraliseringen inom Komintern, och flera av 

de som lämnade återgick till socialdemokraterna, däribland Kollontajs vänner Fredrik Ström 

och Zeth Höglund.
31

 1929 splittrades partiet återigen och en majoritet av partimedlemmarna 

följde med Karl Kilbom och Nils Flyg till ett nytt parti. Förlaget överlevde alla dessa 

partisprängningar fram till 1929 då det upphörde. Därefter distribuerade Kilbomsfalangen 

under en tid böcker från förlaget under namnet BOKLAGRET, men enligt Johan Svedjedal 

hade förlaget då i praktiken upphört.  

Frams förlag gav under 1920- och början av 1930-talet ut tre böcker av Kollontaj, Den 

nya moralen och arbetarklassen (1923), Arbetsbiens kärlek (1925 och 1931) och Kvinnans 

ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen (1926 och 1928) Båda de senare böckerna 

kommer ut i två upplagor, varför man kan anta att de köptes och lästes av en bredare publik. 

1930 utses Kollontaj till ambassadör i Stockholm, och troligtvis ges Arbetsbiens kärlek ut 

igen 1931 med anledning av detta. Kanske hoppades man att uppmärksamheten kring 

ambassadörsutnämningen skulle göra att man kunde sälja några fler exemplar av boken. 

Frams förlag och kritiken av Kollontaj i Sovjet 

1925 publicerades i Sovjetunionen en intervju med Lenin av Clara Zetkin från 1919, där 

Lenin bland annat fördömer Kollontajs tankar om friare sexualmoral och större öppenhet 

kring dessa frågor. Kollontaj sammankopplas också med den så kallade ”vattenglasteorin”, 

tanken att sexualitet bör vara ett behov lika naturligt som att dricka vatten. Detta var en teori 

som Kollontaj inte formulerat, men som förknippades med hennes namn.
32

 

Frams förlag var säkerligen medvetna om att Arbetsbiens kärlek och Kollontajs tankar 

blivit debatterade och väckt uppmärksamhet i de länder där den givits ut tidigare, men också 

                                                 

30
 Svedjedal, Johan, Bokens samhälle : Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887 – 1943 

Volym II, Stockholm, 1993 s. 717ff. 
31

 Kan, 2008, s. 259. 
32

 Elina Katainen, ”Kollontaj sett med finske øyne”, Revolusjon, Kjærlighet, Diplomati, red. Yngvild Sørbye, 

Oslo, 2008, s. 238. 
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att Kollontaj fått en hel del kritik i sitt eget hemland. Redaktör för förlaget vid den tid då 

Kollontaj ges ut är Nils Flyg.
33

 Historikern Håkan Blomqvist skriver i sin bok om Nils Flyg 

att Flyg fick intern kritik för utgivningen av en anonym broschyr med titeln ”Den nya 

kvinnan”. Partikamraten Arvid Vretling skrev i ett brev: ”Den nya kvinnan är parodi, overklig 

och borgerlig radikalism. Ingenting för arbetare utan för borgare och bohämer”.
34

 Visserligen 

var kritiken främst riktad mot den som trodde att den nya kvinnan kunde förverkligas inom 

ramen för det borgerliga samhället, men kritiken mot ämnesvalet kanske även kunde riktas 

mot publiceringen av Kollontajs texter? Som Yvonne Hirdman visar i Den socialistiska 

hemmafrun fanns inom den socialistiska rörelsen i Europa ett motstånd mot den borgerliga 

kvinnorörelsen och de frågor de kämpade för och diskuterade. Man menade att det inte 

behövdes någon särskild kvinnofråga, allt skulle ju lösa sig med ett nytt samhällssystem.
35

 

Det fanns alltså, som brevet från Arvid Vretling visar, även kritik inom det svenska 

kommunistpartiet mot att ta upp detta tema. Det är därför intressant att förlaget ändå väljer att 

ge ut hennes böcker, och dessutom i två upplagor. Inom ramen för denna uppsats fanns inte 

möjlighet att studera debatten inom den vänstersocialistiska/kommunistiska rörelsen under 

denna tid, men det hade varit intressant att få svar på varför man väljer att ge ut Kollontaj och 

i vilken mån beslutet och de åsikter Kollontaj ger uttryck för i böckerna gav upphov till 

debatt. 

Förlagets marknadsföring av Kollontaj 

I följande stycke ska jag visa hur förlaget väljer att presentera Kollontajs böcker och vilka 

olika kanaler som används för de olika böckerna. I ett cirkulär från Frams förlag som gått ut 

till ”Herrar bokhandlare!”, skriver förlaget att de för första gången vänder sig till bokhandeln, 

och att de hoppas på ett gott samarbete. Som argument för de fram att deras teoretiska arbeten 

säkert kan vara intressanta för en bredare krets än den de själva kan nå och att ”ju all 

affärsverksamhet [är] politiskt neutral”. Ett påstående som kan tyckas lite förvånande från ett 

kommunistiskt bokförlag, men som antagligen skrevs för att man försökte anpassa sig till de 

borgerliga affärsidkare man vände sig till. Man hoppades väl att bokhandlarna skulle kunna se 

den kommersiella potentialen i deras böcker och därför kunna ha överseende med det radikala 

budskapet. Förlaget försöker här ta sig in i bokhandeln, tidigare har man endast förmedlat och 

sålt böcker genom partiets egna kanaler. Det är därför intressant att titta på vilka verk de tror 

                                                 

33
 Svedjedal, 1993, s. 717. 

34
 Håkan Blomqvist, Gåtan Nils Flyg och nazismen, Stockholm, 1999, s. 77. 

35
 Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm, 1992, s. 14ff. 
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att en publik utanför de egna kan vara intresserade av. Och det verk de väljer att lyfta fram är 

just Kollontajs Arbetsbiens kärlek som de sammanfattar så här: 

Författarinnan som är Sovjet-Unionens minister i Oslo, behandlar i detta arbete på ett mästerligt sätt 

och med fin psykologisk blick kärleksproblemet i dagens Ryssland. Figurerna och händelserna är 

gripna ur revolutionslandets levande liv bland så väl de intellektuella som bland arbetarna. Det är en 

sann och stark bild av den ryska kvinnan i arbete och kärlek som denna bok ger sin läsare. Vi tror oss 

kunna säga att detta arbete kommer att bli föremål för stor uppmärksamhet i litterära kretsar. 

Förlaget väljer alltså att presentera boken som en sann skildring av utvecklingen i Sovjet, trots 

att man rimligtvis var medveten om att den mött kritik i hemlandet, och trots att den bild av 

utvecklingen i landet som presenteras är långt ifrån någon idyllisk skildring. 

Därefter följer en presentation av romanen Den Nya Kvinnan av Märta Björlingsson 

samt även Kollontajs Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen, om vilken 

man skriver: ”Det är såsom av titeln framgår ett teoretiskt vetenskapligt arbete, men det berör 

ett problem som helt säkert garanterar boken en vidsträckt spridning.” Kanske tänker sig 

förlaget att frågan om kvinnans ställning i samhället är ett tema som kan intressera även 

borgerliga läsare.  

Därutöver fanns bland materialet från Frams förlag också en rad cirkulär ”Att behandlas 

av Styrelserna och kommissionärerna”. Där framhävs i ett cirkulär Kvinnans ställning i den 

ekonomiska samhällsutvecklingen och man skriver: ”Denna bok är en mycket intressant 

framställning av det problem som titeln angiver. Den kommer att bli föremål för mycken 

uppmärksamhet. För kamraternas studium av socialismens historia är denna bok av stort 

värde.” Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen är också del av Frams 

”Socialistiskt bibliotek” från 1927. Här vänder man sig alltså till de egna, till kamraterna i 

partiet. Boken lyfts fram som ett viktigt teoretiskt verk, och ges också ut i samlingsverket 

”Socialistiskt bibliotek” tillsammans med texter av Marx, Engels och Lenin.
 36 

Jag hittade 

dock inget bland arkivmaterialet från förlaget som pekar på att Arbetsbiens kärlek lyfts fram 

som en viktig bok att läsa för partimedlemmarna. 
 

Arbetsbiens kärlek, spridning 

Jag har tyvärr inte hittat några uppgifter om upplagan på Arbetsbiens kärlek och det går därför 

inte att veta hur många som köpte och läste den. Det finns dock en recension ifrån tidningen 

Biblioteksbladet från 1926 som antyder att den nog inte köptes in av särskilt många 

folkbibliotek: 

                                                 

36
 Arkivmaterial från Frams förlag, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 



13 

 

Detta arbete hör till de tryckalster som vär[l]den utan avsaknad skulle kunna undvara. Varken 

författarnamnet eller den lovande titeln med dess upplysande underrubrik bör locka någon till det 

tröttsamma och mycket litet givande arbetet att läsa igenom volymen. I våra folkbibliotek har boken 

ingen som helst uppgift att fylla. 
37

 

Tyvärr är inte anmälan längre än så här, så författaren Sigurd Lindeborg får inte utrymme att 

utveckla vad i boken det är som är så förskräckligt, men det säger oss i alla fall att det var en 

bok som förmådde väcka starka känslor när den gavs ut. Dock säger rimligen det faktum att 

den trycktes i en ny utgåva trots att förlaget var på väg att läggas ned, att boken ändå såldes 

och lästes av en relativt stor krets av människor vid denna tid. Även uppgifterna om hur boken 

upprörde i sin samtid från Kollontajs biografier stödjer detta. 

Om översättningen  

Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen har en uppgift om att den är 

översatt av Mauritz Persson under redaktion av Hannes Sköld. Hannes Sköld är även den som 

tolkar Kollontajs första maj-tal i Stockholm 1912.
38

 I varken Arbetsbiens kärlek eller Den nya 

moralen och arbetarklassen finns någon uppgift om översättare, i den senare endast 

”Auktoriserad översättning från tyskan.” Aleksander Kan skriver om Sköld att han under 

Kollontajs turné i Sverige 1912 blev hennes ”impressario, tolk och beundrare.”
39

 Kan 

beskriver också Sköld som en av få bland de ledande vänstersocialisterna som hade någon 

högskoleutbildning.
40

 Det är utifrån detta troligt att Sköld är den som står för översättningen 

av Kollontajs texter från denna tid. 

Jämförelse med mottagandet i Norge av Arbetsbiens kärlek 

Den norske litteraturvetaren Martin Nag beskriver i Sovjetlitteraturen i Norge i 

mellomkrigsårene mottagandet av Veien til kjærlighet (Arbetsbiens kärlek) i Norge 1928. I 

Norge ges den, till skillnad från i Sverige, inte ut på något politiskt förlag utan på det mer 

etablerade Steenske forlag.
41

 Situationen i Norge var mycket annorlunda mot då den gavs ut i 

Sverige. Dels var Kollontaj i Norge redan en etablerad och känd person i offentligheten, då 

hon varit ambassadör där sedan 1922. Nag menar också att Kollontaj i Norge uppfattades som 

en representant för den nya ryska skönlitteraturen, till skillnad från i hemlandet där detta att 

hon producerade annat än politiska texter inte togs på särskilt stort allvar. Nag visar att boken 

                                                 

37
 Sigurd Lindeborg (S.L.), ”Kollontay, Alexandra. Arbetsbiens kärlek. Sedeskildringar från revolutionens 

Ryssland.” Biblioteksbladet, elfte årgången 1926. 
38

 Alexandra Kollontaj ”Den internationella arbetarklassen och kriget” Socialdemokraten, 2 maj 1912. 
39

 Aleksander Kan, Hemmabolsjevikerna : den svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker och mensjeviker 

under världskriget och revolutionsåren 1914-1920, Stockholm, 2005, s. 52. 
40

 Ibid. s. 45. 
41

 Sørbye, 2008, s.343. 
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recenserades och diskuterades i en lång rad norska tidningar och av i dåtiden kända 

litteraturskribenter. Inte förvånande kritiserades den i borgerlig press för det man uppfattade 

som ett omoraliskt budskap i boken och den användes också politiskt som del av kritiken mot 

utvecklingen i Sovjet. Men Nag har även ett exempel på hur den kritiserades för det politiska 

innehållet i Norges Kommunistblad. I Norge anmäldes den även av en kvinna ur den 

borgerliga kvinnorörelsen, som var den enda som var klart positiv till boken. 
42

  

Krister Wahlbäck skriver i Revolusjon, kjærlighet, diplomati om skillnaden mellan 

Norge och Sverige i synen på Ryssland, och hur det påverkade Kollontajs arbete som 

diplomat i de olika länderna. Han menar att det till skillnad från i Sverige inte fanns någon 

”antirysk tradition” i Norge.
43

 Detta kan säkert också ha påverkat mottagandet av Kollontaj 

som skönlitterär författare och gjort att den fick en bredare spridning i Norge än i Sverige. I 

Norge ges den också ut på ett större, etablerat förlag, medan den i Sverige ges ut av ett litet, 

politiskt förlag långt ut på vänsterkanten utan större möjligheter att marknadsföra och sprida 

den.  

Arbetsbiens kärlek och svensk debatt 

Kollontajs bok landar i ett Sverige som under och efter första världskriget upplevt stora 

förändringar. Sverige har skakats av storstrejk, arbetarrörelsen har formerats och på allvar 

börjat kräva samhällsförändring, rösträtten har slutligen blivit verklighet utan begränsningar 

av inkomst eller kön och första världskriget och revolutionen i Ryssland är stora händelser i 

omvärlden som även påverkar utvecklingen i Sverige. 

Alla dessa omvälvande händelser inverkade också på sexualmoralen, relationen mellan 

män och kvinnor och kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Under 1920 och 1930-talet 

pågår en lång rad debatter i Sverige om frågor som sexualundervisning i skolorna, 

preventivmedel, aborträtt, prostitution, mödra- och barnhälsovård och moderskapspenning där 

kvinno- och arbetarrörelsen aktivt deltar och driver på för förändring. Jag ska nu undersöka 

hur Kollontajs syn på kärlek och sexualitet, relationen mellan män och kvinnor samt kvinnors 

arbete placerar sig i svenska debatter om sexualmoral, prostitution och abort samt kvinnors 

yrkesarbete. 
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43
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Sexualmoral 

Varför kunna vi leva tillsammans, glädjas tillsammans, men icke kyssas?44 

    Jenia i ”Tre generationers kärlek” 

Citatet ovan är från novellen ”Tre generationers kärlek”, Kollontajs kanske allra mest 

skandalomsusade text. Den har lästs som en uppmaning till promiskuitet och som vi sett 

tidigare tycks den ha upprört enormt när den gavs ut. I Sverige recenseras den av konservative 

litteraturkritikern Fredrik Böök, och hans läsning utgår från den upprördhet han känner över 

det han uppfattar som uppmaningar till omoral. För Böök är Kollontaj självklart en 

representant för den nya sovjetstaten, och hennes noveller ett sanningsdokument som skildrar 

den nya moralen bland bolsjevikerna. För Böök finns ingen tvekan om att Kollontaj med ”Tre 

generationers kärlek” tar ställning för den yngsta generationen.
45

 Även i borgerliga Svensk 

tidskrift tar man fasta på boken som en verklig skildring av situationen i Sovjet, och upprörs 

över det man uppfattar som uppmaningar till lössläppthet och omoral: 

På ett område, det sexuella, har Ryssland låtit alla spärrhakar släppa och glidit uti den rena 

förvildningen. […] [F]örhållandet mellan könen [har] efter revolutionen inträtt en brutalisering, som 

man tidigare över huvud taget icke trott vara möjlig bland människor. Den nyaste ryska 

skönlitteraturen återger upprörande bilder av hur man uppfattar kvinnan och kärleken inom de 

revolutionära ungdomssammanslutningarna. […] [K]var står blott den obehärskade animala driften. 

Någon avgörande roll spelar den emellertid knappast. Dess yttringar falla, som fru Kollontay i sin 

bekanta bok Arbetsbiens kärlek skildrat det, mellan sammanträdena i kommittéerna och uppfattas 

blott som ett slags tidsfördriv, vilket för individerna djupare sett saknar varje egentlig betydelse. 46 

De borgerliga kritikerna tycks här inte uppfatta någon nyansskillnad mellan att förespråka 

friare sexualmoral och en tillåtande attityd till sex före äktenskapet och att helt frikoppla 

sexualiteten ifrån kärlek, känslor eller moralbegrepp. Dock är det inte helt obegripligt att 

Böök och andra tolkade det som att Kollontajs sexualmoral var den som representeras av 

Jenia i novellen ”Tre generationers kärlek”, då novellen egentligen inte ger något entydigt 

svar på vilken som är författarens ståndpunkt.  

Hjördis Levin skriver om denna tid att ”[u]nder världskriget bröt den ’fria kärleken’ 

igenom och föräktenskapligt samlag blev accepterat i allt vidare sociala kretsar.”
47

 Även 

Hirdman beskriver det som en omvälvande tid och skriver: ”Kriget hade fullständigt vräkt 

undan moralföreställningar och invanda tankebanor.”
48

 När Kollontaj själv presenterar sin syn 

på sexualmoral, i boken Den nya moralen och arbetarklassen, är hon mycket optimistisk över 
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utvecklingen av den nya moralen och uppgörelsen med gammaldags dubbelmoral och 

inskränkthet. Hon beskriver hur snabbt utvecklingen gått och skriver:  

I vår psykologi har redan utan att ens märkas av oss själva denna utveckling till utformande av en ny 

moral fortgått, och vad som för kvinnans eller flickans rykte för femtio år sedan ansågs som ett 

outplånligt brännmärke, betrakta vi nu som en företeelse, som varken behöver rättfärdigas eller 

urskuldas.49  

Kollontaj syftar här på att även kvinnor har sexuella relationer före äktenskapet, och tycks 

mena att detta redan var något som var helt accepterat i Europa efter första världskriget. Som 

reaktionerna från Böök, Svensk tidskrift och Biblioteksbladet visar, var det dock något som då 

ännu debatterades och upprörde i svensk debatt, och tyvärr är det ju knappt sant ens idag att 

kvinnor och män döms efter samma sexualmoral. Jag tolkar det snarast som ett sätt för 

Kollontaj att skriva fram verkligheten så som hon önskar att den skulle se ut, och det är ett 

inte ovanligt kännetecken i Kollontajs texter. Det är som att hon hoppas att hennes ord fästa 

på papper kunde påskynda att det faktiskt blir sant. Intressant nog tycks översättaren av Den 

nya moralen och arbetarklassen inte helt övertygad om att svenska läsare var redo för 

Kollontaj och har därför känt behov av att något dämpa radikaliteten i Kollontajs tankar. I en 

fotnot i avsnittet om äktenskapet kan man läsa:  

Det förtjänar betonas, att förf. till ordet ”äktenskap” alltid förenar begreppet ”oupplöslig”. Hennes 

kritik genom hela boken av det legala äktenskapet kan alltså endast tillämpas på de länder, där den 

katolska kyrkans äktenskapsform är regel, men kan naturligtvis absolut icke tillämpas på de länder, 

t.ex. Sver[i]ge, där rätten till skilsmässa är lagfästad.50 

Läser man Kollontajs kritik av äktenskapet är det dock svårt att tolka det som att kritiken 

endast skulle gälla de länder där man inte tillåter skilsmässa och att den ”absolut icke” även 

kunde ha bäring på svenska förhållanden. Kollontajs tankar om nya sätt att leva och kritik av 

sådant som dubbelmoral, svartsjuka och kvinnors ofrihet gäller ju oavsett om det finns 

möjlighet till skilsmässa eller ej. 

I en text i Tidevarvet från 1928, ett utdrag ur hennes korta självbiografi ur boken 

Führende Frauen Europa är hon antagligen närmare sanningen när hon skriver öppet om 

konflikterna inom bolsjevikerna kring frågor om sexualmoral och konstaterar att det även i 

Sovjetunionen fortfarande existerar mycket hyckleri kring frågan om rättigheter för barn 

födda utom äktenskapet. Hon slår också fast: ”I dessa frågor stod jag själv på partiets 

radikalflygel och min åskådning på den sexuella moralens område blev bittert bekämpad.” 
51
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När man läser vad Kollontaj själv skriver om sexualmoral i hennes teoretiska verk, är 

det svårt att riktigt sätta fingret på vad hon menar. Kollontaj argumenterar klart emot den 

gamla viktorianska moralen, men tycks fortfarande mena att idealet är att sexualitet och 

kärlek bör följas åt. I Den nya moralen och arbetarklassen kritiserar hon de som förespråkar 

det hon betecknar ”den fria kärleken” och menar att helt fria kärleksrelationer inte är möjliga i 

ett samhälle så indränkt i gammaldags moraliska föreställningar och präglat av prostitution. 

Hennes ideal beskriver hon så här: ”Den könsliga föreningen är […] en förening på 

grundvalen av djupare ömsesidigt inträngande i varandra, harmonisk samklang till kropp och 

själ”52 Kollontaj betonar alltså att både kropp och själ ska förenas, och det är utifrån det svårt 

att se det som att hon skulle se Jenia i ”Tre generationers kärlek” som något ideal. 

Hjördis Levin karakteriserar sexualupplysningsrörelsen i början av 1900-talet som 

bestående av två olika inriktningar, där den större rörelsen var olika delar av kvinnorörelsen, 

däribland kretsen kring de kvinnor som sedan skulle bilda Tidevarvsgruppen. Där låg fokus 

på sexualundervisning, att förmå män att förändra sitt sexuella beteende och man uppmanade 

till sexuell självbehärskning. Den mindre rörelsen menar Levin bestod inledningsvis främst av 

män och hade sina rötter i vänsterliberalism och anarkism. De pläderade bland annat för 

preventivupplysning och fri abort och ville främja fri sexualitet.
53

  

Kollontaj är inte helt enkel att placera in någonstans i denna debatt. Hon är som visats i 

hennes teoretiska texter ingen förespråkare av att sexualiteten helt kan frikopplas från 

kärleken. Istället drömmer hon om ett nytt sätt för män och kvinnor att leva tillsammans, som 

hon menar endast kommer att kunna förverkligas med ett annat samhällssystem. Å andra 

sidan är Kollontajs tankar i Den nya moralen och arbetarklassen inte alldeles lätta att fånga, 

och hon ägnar ett långt stycke i boken åt det hon kallar ”kärleksleken”.
54

 Här konstaterar hon 

att den stora kärleken visserligen är idealet, men att människor i brist på denna inte bör 

avhålla sig från att ha sexuella relationer. Eller som Kollontaj krasst skriver: ”En utväg måste 

skapas för den naturliga driften.”
55

 Vad kärleksleken mer exakt innebär är inte Kollontaj 

särskilt tydlig med, och vad som ska ske med de eventuella barn som skulle kunna bli 

resultatet av den, i en tid när preventivmedel ännu inte var lika effektiva och spridda som idag 

och aborter inte tillåtna, det ges inget svar på. Dock understryker hon att denna lek inte var 

möjlig då utan det är snarast en skildring av ett idealt samhälle längre fram. Hon skriver: 
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”[F]örutsatt att man har en rad sociala reformer […] vad skulle det då ligga för ett brott i att 

den erotiska extasen driver två människor i en kärleksomfamning?”
56

 Hon tycks också tänka 

sig att en relation mycket väl kan inledas med sex för att därefter övergå till en kärleksrelation 

när hon skriver:  

Slutligen låter den ’erotiska vänskapens’ ram alltjämt utvidga sig. Det är fullkomligt möjligt att 

människor, vilka givit sig åt varann på basis av en lätt förälskelse i fri sympati, ömsesidigt kan finna 

varan[n] och att ur leken uppväxer den stora kärleken.57 

1931 ger sig Kollontaj in i en debatt i Tidevarvet med den finlandssvenska författaren Hagar 

Olsson, som skrivit två debattartiklar under rubriken ”Den upproriska kvinnan”, som väckt 

enorm uppståndelse och gett många svar, både i Tidevarvet och i andra tidningar. Hagar 

Olssons tankar är uppenbart mycket kontroversiella, och tidningen tycks också ha varit helt på 

det klara med vilken storm av reaktioner den skulle åstadkomma. Artikelserien används till 

och med i marknadsföringen av tidningen, i en notis i anslutning till första delen av 

artikelserien finns en annons där man uppmanas att inte missa fortsättningen eller ”dess effekt 

på omvärlden”.
58

  

Hagar Olsson slår i sin text rätt hårt åt alla håll, hon är trött på att tidens kvinnorörelse 

är så lite radikal och slår fast: ”En kvinna som inte är upprorisk är inte en kvinna – endast ett 

manligt bihang.”
59

 Olsson gör därefter en parallell till arbetarrörelsen, som hon menar blivit 

framgångsrik först när den blivit vetenskaplig, marxistisk, och revolutionär. På samma sätt 

menar hon, bör kvinnorörelsen använda vetenskap samt bli revolutionär. Där arbetarrörelsen 

talar om klasskampen bör kvinnorörelsen tala om könskampen. Exakt vad det ska innebära är 

inte Hagar Olsson helt tydlig med, och hon kastar sig mellan snarast särartsfeministiska 

ståndpunkter om kvinnors egenart och överlägsenhet till mer likhetsfeministiska angrepp. 

Men det spännande med Hagar Olssons artikelserie är kanske inte så mycket hennes 

egen text, utan snarare de reaktioner den får, och vilka argument som förs fram emot hennes 

tankar. Det som upprör är å ena sidan hennes uppmaningar till ”könskamp” och angreppen på 

manligheten, men också hennes syn på mäns och kvinnors sexualitet och hennes krav på även 

sexuell jämställdhet. Ett citat som sammanfattar kritiken mot henne är detta, från Doktor 

Gunnar Beskow: 

Det borde inte vara alldeles obekant, att den fundamentala regeln inom hela djurvärlden är, att den 

maskulina parten är sexuellt aktiv och den feminina passiv, d.v.s. hanen den initiativtagande, rörliga, 
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uppsökande, och honan den passivt mottagande (ehuru hon väl förstår att underlätta uppsökandet 

genom mer eller mindre listiga lockmedel).60 

Här presenteras tidens freudianskt inspirerade teori om könens olikhet som något givet av 

biologin. Att män och kvinnor har helt olika sexuella behov tas för självklart. Man är 

visserligen naturligtvis för jämställdhet, men det finns ändå gränser som naturen sätter upp 

som man inte kan gå emot.  

Kollontaj däremot, är klart positiv till Hagar Olssons artikelserie. Hon skriver att hon 

visserligen inte är helt enig med Olssons förklaringsmodell, men att hon ändå uppskattar 

initiativet till debatt. Man anar att Kollontaj tycker att det är lite uppfriskande med någon som 

vågar sticka ut hakan när hon skriver: ”Det är på tiden att de idéer som Hagar Olsson givit 

uttryck åt, kommer fram.” Kollontaj kräver, liksom Olsson, jämställdhet även på det sexuella 

planet. För Kollontaj är dock, som ofta, lösningen på problemen enkel: ”När generation efter 

generation växt upp och kvinnan först vunnit full likställighet i arbetet [förf. kursivering], 

kommer kamratskapet och likaberättigandet på det sexuella området av sig självt.”
 
Det behövs 

alltså ingen särskild kvinnokamp, vilket ju är det Olsson pläderat för, utan allt kommer att 

lösa sig med det nya samhällssystemet där kvinnor och män är likvärdiga i arbetet. Men 

därefter är det som att Kollontaj ändå inser att problemet möjligtvis är lite mer komplicerat än 

så, när ett litet ”kanske” smyger in i den annars så övertygade Kollontajs text, och hon 

skriver: ”Kanske skulle kvinnorna uppfostras att inte ge så mycket i kärleken men männen att 

ge mera. Och mannen lära sig att kunna vara en spegel och en resonans för den kvinna han 

älskar.”
 61

 Jag anar här en tvekan hos Kollontaj som är spännande. Kanske är hon egentligen 

inte så övertygad om att det nya samhällssystemet kommer att lösa alla problem? Som hon ju 

själv skildrat litterärt så finns ju kvinnoförtrycket och orättvisorna kvar även i Sovjet, trots att 

man där ju, åtminstone på pappret, infört just ”likställighet i arbetet”. Kollontaj snuddar här 

vid tankar om hur vi uppfostras att bli man och kvinna, tankar som inte enkelt låter sig infogas 

i den sorts marxism Kollontaj förespråkade. 

Prostitution 

När jag låg på min bädd under natten kokade vreden mot henne inom mig, men nu riktade sig hela 

min vrede mot min man. Hur vågade han utnyttja en sådan kvinnas förfärliga läge … han är ju en 

ansvarsmedveten arbetare. Istället för att hjälpa en arbetslös kamrat köper han henne. Köper 

kamratens kropp för att tillfredsställa sig. Detta var så vedervärdigt för mig, att jag genast sade till 

mig själv: Med en sådan mänska vill jag icke längre leva tillsammans. 62  

Hustrun i ”Systrarna” 
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Under 1920-talet och 1930-talet deltar gruppen kring Tidevarvet aktivt i arbetet mot 

”lösdriverilagen” – en lag som bland annat användes mot prostituerade kvinnor. Tidigare hade 

prostitutionen varit tillåten under reglerade former, den s.k. reglementeringen, Kvinnorörelsen 

hade bekämpat reglementeringen då man ansåg att den tvingade kvinnor kvar i prostitution 

och vidmakthöll vad man menade var en ansvarslös inställning till sexualitet från männens 

sida. Att lagen avskaffats sågs därför som en framgång, men man oroades för att 

lösdriverilagen i praktiken innebar ungefär detsamma som reglementeringen. Kvinnorna kring 

Tidevarvet ville bekämpa prostitutionen men vände sig mot vad de såg som en dubbelmoral – 

det var endast de prostituerade kvinnorna som straffades, inte köparna. Man menade att man 

borde fokusera på efterfrågan, och intar här en hållning som liknar dagens svenska politik, där 

man betraktar prostitutionen ur ett maktperspektiv. De hade också ett socialt perspektiv och 

underströk betydelsen av låga kvinnolöner och dåliga bostadsförhållanden för att kvinnor 

drevs till prostitution.
63

  

När Kollontaj i Den nya moralen och arbetarklassen argumenterar mot prostitution är 

hennes argument delvis liknande de som den svenska kvinnorörelsen använder, men hon 

väljer också att fokusera på de effekter som prostitutionen har för relationen mellan kvinnor 

och män.
64

 Hennes huvudargument är att prostitutionen leder till att männen förråas, att de 

förleds att tänka endast på sin egen driftstillfredsställelse och glömmer bort kärleken. Hon 

menar att män som går ofta till prostituerade vänjer sig vid en undergiven kvinna utan egna 

krav och därför inte lär sig vad en kvinna behöver för att kunna njuta sexuellt, eller som hon 

själv poetiskt skriver: ”Den förgiftar obarmhärtigt de kvinnors kärleksfröjder, som i könsakten 

söka slutackordet av den klingande, harmoniska, allt förtärande lidelsen.”
65

 

Något argument av denna typ har jag inte återfunnit alls i Levins skildring av den 

svenska kvinnorörelsens kamp mot prostitutionen, och det är svårt att föreställa sig att någon 

vid denna tid skulle ha vågat lyfta ett argument som har sin utgångspunkt i kvinnors rätt till 

sexuell njutning. I ett samhällsklimat där detta var långt ifrån självklart skulle nog ett sådant 

argument mest ha framstått som provocerande och fallit platt till marken. 
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Abort 

”Det är bara det, att man vid fosterfördrivning blir tvungen att avbryta arbetet under två till tre veckor. 

Det är ledsamt naturligtvis” 66 

Jenia i ”Tre generationers kärlek” 

Hösten 1920, med Kollontaj som folkkommissarie i den nya regeringen, införs rätt till fri 

abort i Sovjetunionen. Lagen tillkom som ett resultat av att de illegala aborterna ökat kraftigt 

och att många kvinnor skadat sig själva eller till och med dött. Abort sågs dock som en 

lösning i ett nödläge; den nya staten kunde inte ge tillräckligt stöd för alla kvinnor för att vilja 

föda barn och måste därför tillåta kvinnor abort. Kollontaj menade också att aborter inte går 

att lagstifta bort: ”Aborten existerar och blomstrar i alla länder och kan icke utrotas genom 

några lagar eller bestraffningsåtgärder. Alltid finns något sätt att kringgå lagen.”
 67

 I ett 

framtida samhälle med andra villkor för kvinnor tänker hon sig dock att aborter inte längre 

skulle vara nödvändiga.  

Även i Sverige diskuterades vid denna tid om det skulle vara tillåtet med abort. 

Debatten och argumenten var dock väldigt annorlunda mot de som idag förekommer. En 

avgörande skillnad som Hjördis Levin lyfter fram är att det medicinska läget då var sådant att 

en abort innebar en betydligt större hälsorisk än idag, och Levin skriver: ”[Ä]ven på en 

universitetsklinik [var] dödligheten i abort för kvinnan ännu 1935 så hög som 1 %. […] Att 

tala om abortingreppet som skadligt för kvinnan var inte ett utslag av moralism och 

sexualfientlighet.”
68

 

För kvinnorna i Fogelstadsgruppen var inte frågan om rätten till abort enkel. Man 

konstaterade att de illegala aborterna var ett stort problem och att något måste göras, men 

oroades över vad den fria aborten skulle kunna få för konsekvenser för sexualmoralen, främst 

hos män. Att män skulle utöva påtryckning på kvinnor att genomföra abort sågs också som en 

stor fara. Även inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen fanns enligt Carlbäck en 

liknande oro för att aborträtten skulle leda till sexuell exploatering av kvinnan.
69

 Hos de 

kommunistiska kvinnorna däremot försvarades inte förvånande lagstiftningen i 

Sovjetunionen. Det som förvånar är kanske ändå vilka argument man använder. Carlbäck 

citerar kommunistiska Arbetarkvinnornas tidning som 1933 för fram argumentet ”kvinnans 
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rätt att själv bestämma över sin kropp.”
70

 Argument som inte förekommer hos Kollontaj där 

rätten till abort snarast ses som ett nödvändigt ont. 

1936 har dock politiken i Sovjetunionen, under Stalins ledning, svängt helt och hållet. 

Abort blir åter förbjudet och även många av de andra reformer som genomfördes under 

Kollontajs tid som minister försvinner. I Tidevarvet försvarar dock ambassadören Kollontaj 

troget den nya politiken när hon blir intervjuad.
 71

 Även Arbetarkvinnornas tidning är enligt 

Carlbäck snabba att byta åsikt.
72

  

Vid denna tid har dock Ada Nilsson och kvinnorna kring Tidevarvet landat i 

ståndpunkten att en legaliserad abort är att föredra framför de illegala och verkar aktivt för 

detta. Begränsad aborträtt införs också i Sverige 1938. Ada Nilsson sammanfattar deras 

ståndpunkt: ”[S]traffrihet är ingalunda detsamma som ett gillande från samhällets sida av 

abortföreteelsen. Vad samhället ska göra är att ta bort anledningarna till aborterna.”
73

 När 

Kollontaj nu ska försvara den nya lagen måste hon alltså delvis argumentera mot 

ståndpunkten hos hennes vänner i Fogelstadgruppen. Kollontaj lyfter fram att den nya lagen 

innebär stora satsningar på mödra- och barnhälsovård och ekonomiskt stöd till mödrar. 

Kollontaj sköter här sitt jobb som diplomat och hävdar att ”[n]umera lever befolkningen i 

Sovjet under helt andra gynnsammare och lyckligare omständigheter.”
74

 De svenska 

kvinnorna behöver därmed, enligt Kollontaj, inte vara oroliga för att den nya sovjetiska 

lagstiftningen ska göra det svårare för dem att kämpa för rätten till fri abort. Frågan är om 

Kollontaj här endast sköter sitt jobb som diplomat eller om hon är övertygad om att den nya 

politiken är den riktiga. Klart är ju att hon aldrig förespråkat rätt till abort med argument som 

kvinnans rätt till sin egen kropp, och hon tänkte sig ju när aborträtten infördes att det var 

något som så småningom inte skulle behövas. Å andra sidan har Kollontaj gett uttryck för att 

hon är medveten om att illegala aborter var mycket värre för kvinnorna än de legala, och hon 

borde rimligtvis ha insett att förbudet skulle leda till att ryska kvinnor skulle riskera sina liv 

för att avbryta graviditeter, trots de nya stöden till kvinnorna. En viktig aspekt i 

sammanhanget är dock att Kollontaj tycks betrakta barnafödande som en social plikt för 

kvinnor gentemot samhället. I en artikel i Tidevarvet 1934 skriver hon om moderskapet i 
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framtiden och menar att i framtiden kommer ”alla friska och sunda kvinnor att föda barn.”
75

 I 

Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen utvecklar hon detta och skriver att 

kvinnan har två uppgifter i samhället, att arbeta samt att ”skänka samhället en ny frisk och 

livskraftig medlem.”
76

 Samhället måste på olika sätt avlasta kvinnor och underlätta för dem 

att kombinera moderskap och arbete, och då tycks Kollontaj mena, kommer alla kvinnor 

självklart göra valet att föda barn. Men samtidigt är det också ett slags krav, och en tankegång 

där människorna finns till för samhället, snarare än tvärtom. 

I Bööks recension av Arbetsbiens kärlek berörs också temat abort, och Böök upprörs 

över den lättvindiga attityd som Jenia uppvisar. Böök hänvisar till tio Guds bud, men gör 

ingen längre utläggning om varför han tycker att abort är fel, det förutsätts troligen Bööks 

läsare redan hålla med om.
77

 

Kvinnors yrkesarbete 

Hur bra man än har det, när man är tillsammans, så är man dock friare, när man är ensam. Så länge 

den älskade finns här, har man dubbelt så mycket att tänka på, arbetet går icke framåt. Men nu är hon 

åter sig själv och helt inne i arbetet. Nu finns det arbete och vila, tillsammans med mannen blev det ju 

ingen ordentlig sömn.78 

”Wasilisa Malygina” 

Som vi sett tidigare har Kollontaj gett uttryck för att kvinnans deltagande i arbetslivet var 

svaret på alla de problem som kvinnor mötte. Samhället ska på olika sätt underlätta för 

kvinnor att kombinera moderskap och arbete och när väl full likställighet i arbetslivet 

fullbordats kommer det inte längre att finnas någon ”kvinnofråga”. När Kollontaj själv 

skildrar utvecklingen vad gäller kvinnors arbete i Europa återkommer hennes optimistiska 

drag och hon vill gärna skriva fram en bild av den nya världen som kanske ännu inte riktigt är 

sann, när hon skriver: 

För ett halvt århundrade sedan ansåg man kvinnans deltagande i förvärvslivet som en avvikelse från 

normen, som ett störande av tingens naturliga ordning. Till och med radikala andar, till och med 

socialister sökte efter medel att återföra kvinnan till hemmet. Idag återupprepas dessa för länge sedan 

övervunna och föråldrade åsikter på sin höjd av några i fördomar och slö världsfrånvändhet 

förtorkade reaktionärer.79 

Kollontaj är som ofta slagkraftig i sina formuleringar, men verkligheten var ju den att frågan 

om kvinnors deltagande i arbetslivet fortsatte att vara en fråga som hela arbetarrörelsen, både 

den reformistiska och den revolutionära, hade svårt att hantera. Yvonne Hirdman beskriver i 

Den socialistiska hemmafrun hur debatten i Sverige, och i Europa, präglades av en ambivalent 
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hållning till kvinnors arbete. Å enda sidan fanns de som stödde tanken att kvinnor deltog i 

arbetslivet och på så sätt mer självklart blev en del av arbetarklassen och solidariserade sig 

med arbetarrörelsen. Å andra sidan fanns också en riktning som såg kvinnors insteg på 

arbetsmarknaden som ett hot, och det var också ett reellt faktum att konkurrens från kvinnor 

drev lönerna nedåt i många branscher.
80

 Fördelen för de som förespråkade den senare teorin 

var att de inte behövde ge någon lösning på problemet arbete-hem-barn som uppstår då 

kvinnor ska delta i arbetslivet på samma sätt som män. Om kvinnors uppgift var att stanna 

hemma och sköta hushållet och stödja kampen genom att stödja sin man, behövs ingen teori 

om detta. För de som, likt Kollontaj, istället tänkte sig att kvinnors plikt var både att arbeta 

och att föda barn, behövs istället en lösning på problemet med barnen och hushållet. Kollontaj 

tänker sig att detta skall lösas med den tekniska utvecklingen och kollektiv hushållning, som 

hon beskriver detaljerat i avsnittet ”Revolutionen inom levnadssättet” i Kvinnans ställning i 

den ekonomiska samhällsutvecklingen.
81

 Där lanserar Kollontaj också parollen ”[k]ökets 

avskiljande från äktenskapet” som hon menar ”är en stor reform och lika viktig som kyrkans 

avskiljande från staten”.
82

 Men så länge dessa reformer för kvinnans befrielse från 

hushållsarbetet inte är genomförda kvarstår ju fortfarande problemet att det uppstår konflikter 

inom arbetarfamiljerna där båda yrkesarbetar. Kvinnan upptäcker att hon fortfarande förutom 

att yrkesarbeta också förväntas ta ansvar för barn och hushåll, och börjar ställa krav på att 

även mannen ska ta sin del av hemarbetet. Kollontaj berör inte den här typen av väldigt 

konkreta konflikter i relationen mellan man och hustru i de teoretiska verken, men i 

skönlitterär form beskriver hon ändå hur just detta att förena yrkesarbete, politisk aktivism 

och ansvar för hemmet blir en ekvation som är svår att lösa. Kollontajs egen teori har inga 

svar, eftersom den förutsätter att det inte existerar några konflikter mellan män och kvinnor, 

endast mellan arbete och kapital, men det är intressant att hon ändå i skönlitterär form pekar 

på problemet. Och som vi sett i debatten med Hagar Olsson, tycks hon ändå inte helt 

främmande för tankar om att det trots allt kan existera konflikter mellan könen som kanske 

den marxistiska teorin inte förmår förklara. 

För den borgerliga kvinnorörelsen i Sverige, som ju inte sympatiserar med det 

sovjetiska projektet, framstår detta med kvinnors yrkesarbete i Sovjet och Kollontaj som 

person ändå som något intressant och spännande. När Carin Hermeline från Tidevarvet 

intervjuar Kollontaj 1930 är det snarast ett idolporträtt som skrivs fram:  
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Madame Kollontay ger själv det intryck av klar och samlad kraft, av strålande och värmande 

personlighet, som man älskar att föreställa sig hos den nya kvinnan. Hennes lysande grå ögon, som 

plötsligt fyllas av ljus, när hon talar, hennes bågiga ögonbryn och vackert leende mun ge åt ansiktet 

ett skiftande spel av klokhet, humor och ett litet vänligt drag av ömhet.83 

Hermeline slår också fast som sant att: ”[i] Ryssland finnas ju inga lagar eller bestämmelser 

som inskränka den gifta kvinnans fria möjligheter. Lyckas eller misslyckas i arbetet beror på 

henne själv.”
84

 För den som läste Tidevarvet måste det alltså stå klart att projektet att föra ut 

kvinnorna i arbetslivet i Sovjetunionen redan är genomfört och att detta lett till kvinnors 

frigörelse. Man lyfter också fram som ett föredöme kollektiviseringen av hushållsarbetet. Att 

det skulle kunna uppstå konflikter och slitningar kring hushållsarbetet, eller att det kan finnas 

gamla normer och värderingar som ställer sig i vägen när kvinnor går ut i arbetslivet tycks 

inte Carin Hermeline, åtminstone i denna text, fundera över. 

I tidskriften Hertha, organ för borgerliga Fredrik Bremer-förbundet, lyfts också de 

arbetande ryska kvinnorna fram som ett föredöme i ett resereportage från 1935. Och även de 

tycks imponerade av Kollontaj, när författaren skriver: ”[a]tt Sovjet inte tvekar att sätta 

kvinnor på de viktigaste platser, t.ex. som sitt lands representant i utlandet, därpå har vi ju det 

mest närliggande exempel.”
85

  

Även Böök kommenterar i sin recension det faktum att kvinnorna i novellerna 

yrkesarbetar. Men för honom är det snarast en sedelärande skildring av vad konsekvenserna 

kan bli om en kvinna ägnar allt för mycket tid åt arbete och politik – hennes make kommer att 

tröttna och bli otrogen, liksom Vasilisas man i novellen. Och det är uppenbart var Böök menar 

att ansvaret faller – inte på den otrogne mannen, utan på Vasilisa, som ”försummar […] både 

hushåll och kärlek”.
86

  

Slutord - sammanfattning 

Arbetsbiens kärlek var en bok som provocerade i sin samtid. Det var också en bok vars teman 

var högaktuella i 1920 och 1930-talets svenska debatter. Förlaget, kommunistiska Frams 

förlag, presenterar det som en sann skildring av utvecklingen i Sovjetunionen efter 

revolutionen, en läsning som även delas av en borgerlig kritiker som Fredrik Böök. Varför ett 

förlag knutet till ett kommunistparti som vid denna tid alltmer inordnade sig under det 

sovjetiska partiets ståndpunkter väljer att ge ut denna bok, trots den kritik den mött i 
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hemlandet, har jag inte i denna uppsats lyckats få några svar på, men det är en intressant 

fråga, väl värd att studera vidare.  

En av de anledningarna till att det kan vara intressant och spännande att idag läsa 

Kollontaj är att hon så självklart utgår ifrån att kvinnors och mäns sexuella behov är lika stora, 

och att hon betonar sexualiteten som en viktig del av ett lyckligt liv. Också det att hon så 

självklart slår fast att en förutsättning för harmoniska sexuella relationer är att man 

åstadkommer jämställdhet mellan kvinnor och män, känns modernt och radikalt. På tvärs mot 

tidens freudianskt inspirerade teorier om kvinnors och mäns diametralt olika sexualitet och 

nödvändigheten av att kvinnan underordnar sig för att kunna njuta lyfter hon fram den 

självständiga kvinnan som ideal. Hon är både å ena sidan högtflygande idealist och närmast 

utopisk och å andra sidan jordnära reformpolitiker, och hon svingar sig mellan dessa båda 

punkter i sitt skrivande, något som gör att det ibland blir otydligt, men också roligt och 

spännande att hänga med.  

Kollontaj som person lyfts fram som ett föredöme av delar av den borgerliga 

kvinnorörelsen i Sverige, och de är också uppenbart imponerade av Sovjetunionens politik för 

att stödja kvinnors yrkesarbete och det faktum att man utsett en kvinna till minister och 

ambassadör. I tidningen Tidevarvet deltar Kollontaj i debatt om sexualitet och relationen 

mellan män och kvinnor och ger här uttryck för en viss förståelse för de som önskar sig en 

mer konfrontativ kvinnorörelse, som inte räds att också diskutera de konflikter som kan 

uppstå mellan män och kvinnor i det nya samhället. Även skönlitterärt tycks Kollontaj vilja 

ställa frågor om i vilken mån det nya samhällssystemet verkligen kommer att lösa alla 

problem för kvinnorna, så som teorierna förutspått. I sina teoretiska verk, och även i en 

intervju med Tidevarvet från 1930, är hon dock på den rådande marxistiska linjen, det finns 

ingen särskilt kvinnofråga, och kvinnors deltagande i arbetslivet är svaret på alla 

kvinnoproblem. 

Slutligen är Kollontaj en person som inte enkelt låter sig fångas och som både å ena 

sidan inspirerar och fascinerar och å andra sidan känns väldigt främmande. För samtidigt som 

Kollontaj förespråkade kvinnors rätt till sin sexualitet och ett nytt sätt för män och kvinnor att 

leva tillsammans och också genomdrev en lång rad viktiga reformer som också inspirerade 

kvinnorörelsen i Sverige, så var hon också försvarare av en syn där kvinnokroppen görs till ett 

redskap för samhället och moderskapet blir till en plikt, snarare än ett val, för varje kvinna. 

Och trots sina oppositionella ståndpunkter valde hon ändå under slutet av sitt liv att som 

Sovjetunionens ambassadör inordna sig under den nya repressiva regimens ståndpunkter och 

försvara dem, åtminstone offentligt. Kollontajs insats som feministisk teoretiker begränsas 
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också av att hon aldrig, åtminstone officiellt, accepterade att det även mellan kvinnor och män 

kan finnas konflikter som inte självklart löses med socialismen. 

 

 



28 

 

Alexandra Kollontaj: Svensk bibliografi 

”Den internationella arbetarklassen och kriget” Socialdemokraten, 2 maj 1912 

”Fosterlandsförsvar eller internationell solidaritet” Stormklockan, 26 dec 1914 s.6-7 

”Till de socialistiska kvinnorna i alla länder”, Stormklockan, 15 nov 1914, s.2 

”Jean Jaurés – minnesord”, Julfacklan, SAP:s jultidning, december 1914 

”Kriget och våra närmaste uppgifter”, Försvarsnihilisten, nr 11 1914 

”Den socialistiska kvinnointernationalen och kriget”, Morgonbris, nr 1 1915 s.3-5 

”Statlig moderskapsförsäkring” Morgonbris, nr 6 1915 s. 2-3 nr 7 1915 s. 2 

”Genom krig mot det bestående samhället fram till kvinnornas likaberättigande med 

männen!” Morgonbris, nr 5 1917 s. 6-7 

”Varför bolsjevikerna bör segra” Revolt, no. 12 (1917). Revolt 1 maj 1918, s.5-6 

”Alexandra Kollontay ”, Tidevarvet, 1928:29 s. 4 

”Alexandra Kollontay om problemet yrke-äktenskap” Tidevarvet, 1930 nr 18 s.1, intervju 

skriven av signaturen CH (Carin Hermeline, redaktör för Tidevarvet 1927-1936)  

”Kvinnans uppror – mot mannen eller med? – Aktivitet är den nya kvinnans lösen” Debatt 

med Hagar Olsson, Tidevarvet, 1931:30/31 s. 4 

”Alexandra Kollontay uttalar sig om den goda skörden i Ukraina” Tidevarvet, 1933:39 s. 3 

”Moderskapet och dess evolution i framtiden del 1” Tidevarvet, 1934:46 s. 1 

”Moderskapet och dess evolution i framtiden del 2” Tidevarvet, 1934: 47 s. 5 

”Minister Alexandra Kollontay uttalar sig om den nya lagen angående moderskapsunderstöd 

och abort” Tidevarvet, 1936:27 s.1 

  



29 

 

Litteraturförteckning 

Arkivmaterial från Frams förlag, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm 

Adolfsson, Eva, Hör jag talar! : essäer om litteraturens skäl, Stockholm, 2003 

Beskow, Gunnar, ”Kvinnlig frigörelse, dock utan könskamp” Tidevarvet 1931:29 

Blomqvist, Håkan, Gåtan Nils Flyg och nazismen, Stockholm, 1999 

Branting, Hjalmar, ”Alexandra Kollontay utvisad!”, Socialdemokraten, 21 nov 1914 

Böök, Fredrik, Ögonvittnen : kulturhistoriska kåserier, Stockholm, 1926 

Carlbäck, Helene, ”Vision och verklighet. Kvinnan, familjen och staten i det tidiga 

Sovjetryssland”, Kommunismen – hot och löfte. Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 

1917-1991, red. Blomqvist, Håkan & Ekdahl, Lars, Stockholm, 2003 

Clements, Barbara Evans, BOLSHEVIK FEMINIST – The Life of Aleksandra Kollontai, 

Bloomington and London, 1979 

Hermeline, Carin, ”Alexandra Kollontay om problemet yrke-äktenskap” Tidevarvet, 1930:18  

Hirdman, Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm, 1992 

Ingemanson, Birgitta, ”The function of Domestic Objects in the Fiction of Aleksandra 

Kollontai”, Slavic Review, vol. 48 no 1 s. 71-82, 1989 

Kan, Aleksander, Hemmabolsjevikerna : Den svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker och 

mensjeviker under världskriget och revolutionsåren 1914–1920, Stockholm, 2005  

—,”Kollontajs privata vänkrets under de diplomatiska tjänsteåren,” Revolusjon, Kjærlighet, 

Diplomati : Aleksandra Kollontaj og Norden, red. Yngvild Sørbye, Oslo, 2008 

Katainen, Elina,”Kollontaj sett med finske øyne”, Revolusjon, Kjærlighet, Diplomati : 

Aleksandra Kollontaj og Norden, red. Yngvild Sørbye, Oslo, 2008 

Knutson Ulrika, Kvinnor på gränsen till genombrott – grupporträtt av Tidevarvets kvinnor, 

Stockholm, 2004 

Kollontaj, Aleksandra, Aleksandra Kollontajs dagböcker 1930-1940, sv. översättning Lars 

Olsson, Stockholm, 2008 

Kollontaj, Alexandra, Arbetsbiens kärlek : [sedeskildringar från revolutionens Ryssland], 

Stockholm, 1925 

—, Den nya moralen och arbetarklassen, Stockholm, 1923 

—, ”Den internationella arbetarklassen och kriget” Socialdemokraten, 2 maj 1912. 

Kollontay, Alexandra,”Alexandra Kollontay”, Tidevarvet, 1928:29 



30 

 

—, Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen : föreläsningar vid Sverdlov-

universitetet, sv. översättning Mauritz Persson under red. av Hannes Sköld, Stockholm, 1926 

—,”Kvinnans uppror – mot mannen eller med? – Aktivitet är den nya kvinnans lösen” Debatt 

med Hagar Olsson Tidevarvet, 1931:30/31 

—, Kära kamrat! Allra käraste vän! : brev i urval, övers. och komment. och med en 

biografisk essä av Britta Stövling, Stockholm, 1977 

—, ”Minister Alexandra Kollontay uttalar sig om den nya lagen angående 

moderskapsunderstöd och abort.” Tidevarvet, 1936:27  

—, ”Moderskapet och dess evolution i framtiden del 1” Tidevarvet, 1934:46 

Levin, Hjördis, Kvinnorna på barrikaden : sexualpolitik och sociala frågor 1923-36, 

Stockholm, 1997 

—, Testiklarnas herravälde : sexualmoralens historia, Stockholm, 1989 

Lindeborg Sigurd (S.L.), ”Kollontay, Alexandra. Arbetsbiens kärlek. Sedeskildringar från 

revolutionens Ryssland.” Biblioteksbladet, elfte årgången 1926 

Lokaneeta, Jinee, ”Alexandra Kollontai and Marxist Feminism”, Economic and Political 

Weekly, Vol. 36 No. 17, s.1406-1412, 2001 

Michelsen, Ellen, Sju kvinnor ur den ryska revolutionens historia, Stockholm, 1932 

Nag, Martin, Sovjetlitteraturen i Norge i mellomkrigsåren, Oslo, 1987 

Naiman, Eric, “When a Communist Writes Gothic: Aleksandra Kollontai and the Politics of 

Disgust”, Signs, vol. 22, no. 1, 1996 

Nilsson, Ada, Glimtar ur mitt liv som läkare, Stockholm, 1963 

Olsson, Hagar, ”Den upproriska kvinnan. Icke följeslagerska men självständig 

upptäcktsresande. Del 1”, Tidevarvet, 1931:27 

Olsson, Hagar, ”Den upproriska kvinnan. Icke följeslagerska men självständig 

upptäcktsresande. Del 2”, Tidevarvet, 1931:28 

Palencia, Isabel de, Alexandra Michailovna Kollontay : kvinnan – kämpen – diplomaten, sv. 

översättning Ingrid Påhlman, Stockholm, 1946 

Pleijel, Agneta, ”Alexandra Kollontay, kvinnofrigörelsen och realpolitiken i Sovjet”, 

efterskrift i Kollontay, Alexandra, Arbetsbiens kärlek, Stockholm, 1976 

Rotkirch, Anna, “Rakare, friare, friskare. Kollontajs vision för kvinnokroppen”, Revolusjon, 

Kjærlighet, Diplomati : Aleksandra Kollontaj og Norden, red. Yngvild Sørbye, Oslo, 2008 

Rydh, Hanna ”Ryskornas rätt att arbeta” Hertha, november 1935, häfte 9 s. 14ff 

Svensk bokförteckning, 1925 



31 

 

Sypnowich, Christine, ”Alexandra Kollontai and the Fate of Bolshevik Feminism” Labour / 

Le Travail, vol. 32 1993 

Svedjedal, Johan, Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk 

bokmarknad 1887-1943 Volym II, Stockholm, 1993 

—, ”Kritiska tankar om litteraturkritiken och det litterära systemet”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap, 1998:1 

Sørbye, Yngvild (red), Revolusjon, Kjærlighet, Diplomati : Aleksandra Kollontaj og Norden, 

Oslo, 2008 

Utan signatur, ”Den unga generationen i Ryssland”, Svensk tidskrift, Adertonde årgången 

1928 

Utan signatur, ”Alexandra Kollontay”, Stormklockan, 6 april 1912 

Utan signatur, annons i Tidevarvet, 1931:27 

Wahlbäck, Krister, ”Aleksandra Kollontaj i Sverige 1930-1945”, Revolusjon, Kjærlighet, 

Diplomati : Aleksandra Kollontaj og Norden, red.Yngvild Sørbye, Oslo, 2008 

Internetkälla 

http://www.bokforlagetatlas.se/bok/happy-happy-en-bok-om-skilsmassa/ Avläst 2011-11-11 

 

 

 

 

 

 

http://www.bokforlagetatlas.se/bok/happy-happy-en-bok-om-skilsmassa/

