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bar förändring i den kristna förkunnelsen innehåll och 
uttryckssätt, vilket sätter spår även i här behandlade 
texter. Texttolkningar blir ofullständiga eller felaktiga på 
grund av bristande förtrogenhet med teologi och kris
ten tradition. Det finns av samma anledning en tydlig 
valhänthet, när resonemang förs om dikternas inslag av 
kristen tankevärld, influens från bibeltext och andakts
litteratur. Man kan vara tveksam till att texter verkligen 
är ”färgade av den kristna läran” eller rentav ”genomsy
rade”, när man snarare tycker sig se antikt och bibliskt 
stoff på samma nivå, kanske utan annan avsikt än att 
dekorera dikten. Olyckliga formuleringar som ”föremå
let var sprunget ur Jesu stam” speglar möjligen mer än 
den språkliga osäkerhet som alltför ofta hejdar läsningen 
av avhandlingen som helhet. Det finns ingen anledning 
att här orda om stavfel eller skämmande avskrivningsfel. 
Som regel fungerar texten ändå och ger inte upphov till 
större missförstånd. Det som ger läsaren mest att fun
dera över är kanske skillnaden mellan att känna luft av 
”Kiärleksskått” och lust!
 Ann Öhrberg tar i sin avhandling enbart upp tryckt 
material, inte handskrifter, och hon koncentrerar sig 
på kvinnor som debuterat under frihetstiden, inte före 
1720. Det innebär att 1720talets texter av Sophia Elisa
bet Brenner, som var fullt aktiv redan på 1680talet och 
en av ’fixstjärnorna’ bland tidigmoderna kvinnliga för
fattare, inte ingår i avhandlingens undersökningsma
terial. Men Hedvig Charlotta Nordenflycht finns med 
och blir i denna avhandling något av centralgestalt, även 
om inte hennes totala produktion är föremål för analys, 
enbart de ur vilka man kan utläsa en politisk tendens. 
I och med att ett så rikt material som till större delen 
tidigare varit okänt nu får en samlad presentation, ges 
hennes vittra verksamhet relief liksom hennes agerande 
och hennes kvinnopolitiska program. Nordenflychts 
plats som unik blir därmed tydligare, inte bara i det 
att hon är den produktivaste. Hon skrev fler hyllnings
dikter, åtskilliga till de kungliga, hennes bröllopsdikter 
är mer sekulariserade och hon tycks i betydligt större 
utsträckning än sina skrivande medsystrar vara influe
rad av tidens upplysningstankar. I detta författarskap 
finner vi de radikala idéerna om kvinnors rätt till kun
skap, understryker Öhrberg, och den är inte begränsad 
till vissa områden.
 Nordenflycht gjorde som författare även inlägg i poli
tiska frågor, som adlig, som hattsympatisör och som den 
som med kraft sökte slå sig in i en författarelit. Det 
blir här tydligt hur hon som ung och oetablerad sökte 
få olika beskyddares gunst och hur den politiska dikt
ningen då blev en viktig del i hennes långsiktiga age
rande för att få plats på parnassen och patronage. Hon 
blir materialets bästa exempel på att kvinnor faktiskt 
kunde skriva för att få pengar eller beskydd som förfat
tare, att patronagemotivet kunde vara en drivkraft inte 

bara för männen. Avhandlingen avser därmed att teckna 
en motbild mot den gängse av denna den mest centrala 
av 1700talets kvinnliga författare, inte så mycket bilden 
av den känslosamma personen som skriver i stundens 
iver, utan mer en medvetet arbetande person som med 
bestämdhet arbetar på framgång. Nordenflychts lång
siktiga strategi för att säkra sin försörjning liknar i hög 
grad den som manliga författare använde för ämbets
mannameritering, heter det.
 En mer allmän reflexion till näst sist. Den gäller 
frågan vad som egentligen bestämmer forskningen och 
hur forskaren förmår balansera mellan å ena sidan 
rådande forskningsideal och de styrmekanismer som 
vetenskapsråd och fonder har i sin hand och å andra 
sidan det som ett visst undersökningsmaterial kräver, 
alltså förhållande mellan de frågor man som forskare 
ställer och de frågor ett givet material vill ha besvarade. 
Nyare forskning skall med, vissa grepp skall användas, 
så är det. Och det är aktuellt med retorik just nu, liksom 
insikten att allt egentligen är en konstruktion. Men jag 
tycker ändå att det hade givit ytterligare värdefull kun
skap om den kvinnliga erfarenhetsvärldens närvaro i 
texterna undersökts, trots att det är något urmodigt i 
kvinnolitteraturforskningen. Som metod är det inte så 
långt från kartläggningen av exempla eller frågan om 
kvinnlig identifikation med rollen eller manligt respek
tive kvinnligt definierad kunskap.
 Till sist skall dock på nytt sägas att Ann Öhrberg 
skrivit en mycket läsvärd avhandling, rik på uppslag 
och nyttig dokumentation. En gedigen forskarinsats 
har resulterat i denna avhandling om vittra fruntimmer 
under svensk frihetstid.

Valborg Lindgärde

Bibi Jonsson, I den värld vi drömmer om. Utopin i Elin 
Wägners trettiotalsromaner. Werstam Media. Löderup 
2001.

Trots att Elin Wägner är en av den svenska kvin
norörelsens förgrundsfigurer har hennes position varit 
omstridd. Än har hon betraktats som bakåtsträvare, 
än som framsynt visionär. Än har hon uppfattats som 
matriarkatsivrare, som gett uttryck för tankar om ett 
svunnet modervälde á la Bachofen, än har hon uppfat
tats som stridbar feminist och rösträttsförkämpe. Inte 
minst har hennes framhävande av moderligheten och 
hennes syn på mannen inneburit en stötesten för hennes 
uttolkare. Förespråkade Wägner ett matriarkat byggt på 
kvinnomakt eller önskade hon en ordning som inbegri
per ett samarbete med det andra könet?
 Det är också denna motsägelsefullhet som är utgångs
punkten för Bibi Jonssons avhandling, I den värld vi 
drömmer om. Utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner, 
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som dels tar fasta på den ambivalenta synen på Wägners 
författarskap, dels lyfter fram det enhetsskapande möns
ter som står att finna i hennes diktning. För Wägner var 
kampen mot patriarkatet ett ständigt återkommande 
motiv. Mot bakgrund av den livliga diskussion som 
fördes i trettiotalsdebatten om kvinnans ställning, är 
syftet med avhandlingen att lyfta fram den utopi, som 
skrivs fram i Wägners romaner från detta decennium. 
Även om det visionära draget i Wägners författarskap 
framhållits tidigare, har det inte getts en så genomgri
pande belysning, och Wägners författarskap har heller 
inte tidigare blivit föremål för en avhandling av detta 
format. Men avhandlingen fyller inte bara en ansenlig 
lucka i Wägnerforskningen. Genom sin inriktning 
lämnar den också, vid sidan av Gunilla Domellöfs 
avhandling om Karin Boye, Birgitta Svanbergs avhand
ling om Agnes von Krusenstjerna och Ebba WittBratt
ströms om Moa Martinson ett viktigt bidrag till utfors
kandet av det kvinnliga trettitalet och också när det gäller 
att teckna den svenska (kvinno)litteraturhistorien.
 Med utgångspunkt från romanerna Dialogen fortsät-
ter (1932), Mannen vid min sida (1933) samt de självbi
ografiskt färgade Genomskådad och Hemlighetsfull från 
1937 respektive 1938, som har en och samma huvud
person och därför ges beteckningen ”dubbelromanen”, 
beskrivs Elin Wägners alternativ till patriarkatet. Men 
även om Wägners skönlitterära trettiotal står i centrum 
refereras också till hennes idédebatterande skrifter från 
denna tid liksom till hennes tidigare och senare förfat
tarskap. Ett uttalat syfte är också att jämföra Wägner 
med ett tjugutal romaner skrivna av några av decen
niets kvinnliga författare, såväl de mer namnkunniga 
Agnes von Krusenstjerna, Karin Boye, och Moa Mar
tinson som de mindre kända Gunhild Tegen, Alice Lytt
kens, Dagmar Edqvist och Eva Berg. Samtidigt dras 
också trådarna bakåt. Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf, 
Ellen Key är återkommande referenspunkter liksom 
de kvinnor som var verksamma med sin penna under 
1880talet, en period som uppvisar många likheter med 
trettitalet när det gäller just könsdebatten. Den tyska 
historikern Mathilde Vaertings och den österrikiska psy
koanalytikern Rosa Mayreders idéer tjänar också som 
återkommande jämförelseobjekt. I den värld vi dröm-
mer om har med andra ord stora och lovvärda ambitio
ner. Förutom att analysera Wägners trettiotalsromaner 
och se dem i relation till författarskapet i övrigt, vill den 
alltså betrakta Wägners förhållande till samtiden och 
syna författarskapet i en kvinnlig tradition. Resultatet 
har blivit en tjock och innehållsdiger bok på drygt 400 
sidor, och det är också en imponerande forskningsinsats 
som ligger till grund för arbetet. Dock innebär de stora 
ambitionerna att en viss osäkerhet ibland inställer sig 
när det gäller var själva fokus i avhandlingen ligger. Mot 
vad ska egentligen Wägners romaner vägas och mätas? 

Också i textanalyserna blir det ibland svårt att urskilja 
en klar linje, då de för avhandlingen centrala roma
nerna tenderar att skymmas av de rikhaltiga kompara
tionerna. Ibland önskar man sig därför en klarare dispo
sition kanske också en viss sovring av stoffet.
 Som helhet är avhandlingen dock klart och redigt dis
ponerad. I utforskningen av Wägners trettiotal vill Jons
son följa två linjer, nämligen förhållandet till mannen 
och kärleken å ena sidan och till kvinnan/moderligheten 
å andra sidan. Det är också dessa linjer som ger avhand
lingen dess grundläggande struktur. Inledningskapitlet, 
som förutom att presentera avhandlings mål och syfte 
och det utopibegrepp som avhandlingen vilar på, sätter 
även in Wägner i en trettiotalskontext och i en kvinno
litterär tradition. I de följande kapitlen görs en tema
tisk läsning av Wägners verk, där kapitlen ”Spelet 
mellan könen”, ”Primitivism och kamratideologi” och 
”Kärlek och mystik” huvudsakligen ägnas förhållandet 
till mannen och kärleken, medan kapitlen ”Skaparkraft 
och tradition” och ”Radikalfeminism och moderskult” 
behandlar frågan om kvinnligheten och moderligheten. 
I det sjunde och sista kapitlet, som har samma namn 
som avhandlingen huvudtitel ”I en värld vi drömmer 
om”, dras trådarna samman. Här presenteras Wägners 
utopi som ett tillstånd bortom den patriarkaliska ord
ningen, där kampen mellan könen är bilagd och där 
mannen och kvinnan i ett befruktande samarbete, till
sammans kämpar mot samma mål: att skapa ett sam
hälle som säkerställer släktets fortbestånd. Avhandling
ens övergripande syfte är med andra ord att vederlägga 
den uppfattning, som i första hand sett Wägners visio
ner som en önskan om ett mödravälde och ett avstånds
tagande från mannen. En bärande tes är också den roll 
som mystiken spelar för Wägners utopi. Mötet med den 
andra liksom begreppet ”unio mystica”, vilket ursprung
ligen betecknat individens totala förening med Gud, 
men som hos Wägner blir en benämning för den exta
tiska kärleksgemenskapen mellan kvinna och man, blir 
här centrala. Det som Karin Boye beskriver som ”det 
inre undret” är också ett återkommande motiv hos 
Wägner, som hellre än att betrakta det som ett medel 
för introvert självbetraktelse, ser det som en kraftkälla 
som leder till aktivitet. Hos Wägner leder alltså mysti
ken både mot det gudomliga och ut i världen.

En central fråga för avhandlingen är på vad sätt och i 
vad mån Wägners romaner kan betraktas som utopiska. 
Enligt avhandlingsförfattaren kan Wägners trettiotals
romaner inte betraktas som regelrätta utopier utan sna
rare som realistiska samtidsskildringar, även om den s.k. 
”dubbelromanen” i den fiktiva självbiografins form star
tar redan i det slutande 1800talet. Det utopiska står 
alltså inte att finna i en konkret skildring av ett alter
nativ till patriarkatet, utan är enligt Jonsson något som 
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”implicit skrivs fram i texterna” (s. 25). Samtidigt som 
dessa visioner om en ny och bättre ordning inte låter sig 
förverkligas inom patriarkatet, vill Jonsson se dem som 
konkreta utopier i den bemärkelse att de skulle kunna 
realiseras. Jonsson följer här en linje som blivit allt van
ligare inom den feministiska utopiforskningen, som i 
stället för att se utopin som en genre med vissa bestämda 
karaktäristiska, i högre grad riktar fokus på författarnas 
visioner om en ny och bättre värld. Med andra ord ses 
den feministiska traditionen som mer betydelsefull än 
den rent litterära och genremässiga.
 Det är också med denna utgångspunkt som Jonsson 
vill visa att Wägner ger uttryck för en utopi, som kriti
serar manssamhället och förespråkar ett alternativ som 
inte bygger på kvinnoförtryck och kvinnlig underord
ning. Betydelsefullt för den diskussion som förs är den 
åtskillnad som görs mellan feministiska och radikalfe
minstiska utopier. Till skillnad från Sylvia Määttä, som i 
sin avhandling om Charlotte Perkins Gilman menar att 
feministiska utopier är de där ”det kvinnliga är jämställt 
med, eller har högre betydelse än det manliga”, hävdar 
Jonsson att endast det jämställda alternativet är feminis
tiskt. Har det kvinnliga högre betydelse än det manliga, 
är det alltså fråga om en radikalfeministisk utopi, som 
enligt Jonsson kännetecknas av att det leder till ett för
tryck av mannen. Dock finns det flera oklarheter i detta 
resonemang. Dels kan man ifrågasätta om ett upphöj
ande av det kvinnliga med nödvändighet inbegriper att 
männen förtrycks; den upprättelse av moderskapet och 
moderligheten som Wägner strävade efter kan ju, om 
man så vill, ses som en seger för den traditionellt kvinn
liga principen. Dels finns det anledning att ifrågasätta 
de exempel som avhandlingsförfattaren ger för att finna 
stöd för sin tes. Som exempel på en radikalfeministisk 
utopi tas, på annan plats i avhandlingen, den norska 
Gerd Brantenbergs Egalias döttrar, som skildrar det som 
skulle kunna beskrivas som den ”uppochnervända
världen”, dvs ett samhälle där männen förtrycks på 
samma sätt som kvinnorna förtrycks under patriarkatet. 
Vad Jonsson dock inte noterar, är att Sylvia Määttä i sin 
avhandling tar just denna roman som ett exempel på det 
hon kallar en ”invertering av det nuvarande med kritisk 
avsikt”. Syftet med skildringar av detta slag är att fästa 
uppmärksamheten på missförhållanden i samtiden och 
samtidigt visa på patriarkatets absurditeter. I stället för 
att förespråka ett förtryck av männen vill alltså denna 
roman kritisera kvinnoförtrycket.
 Som stöd för sin definition av den feministiska 
utopin hänvisar avhandlingsförfattaren till den ameri
kanska utopiforskaren Carol Pearson, som enligt Jons
son hävdar att en feministisk utopi strävar till ”fullstän
dig jämlikhet mellan könen”, ett påstående som enligt 
min mening bygger på en feltolkning. Vad Pearson i 
den anförda ”Women’s Fantasies and Feminst Utopias” 

diskuterar är utopier av en helt annan art än Wägners. 
Föremålet för hennes studie är snarast verk av science 
fictionkaraktär, där alternativen antingen beskrivs som 
helkvinnliga samhällen eller samhällen där det över 
huvud taget inte existerar några ”sexlinked tasks or cha
racteristics”, och där alltså varken kön eller genus existe
rar. Pearson tar också upp verk som inleds med att kvin
norna gör männen till sina slavar, varefter dessa så små
ningom konverteras till ”mother consciousness”. Ingen 
av Pearsons exempel beskriver alltså någon könskom
plementär modell som bygger på en fullständig jämlik
het mellan könen. Bland de alternativ som behandlas 
hör också sådana som enligt Jonssons definition skulle 
kunna ses som radikalfeministiska i så måtto att de 
lyfter fram de kvinnliga värdena på de manligas bekost
nad. Den åtskillnad som avhandlingsförfattaren vill göra 
mellan de mer eller mindre radikala versionerna av den 
feministiska utopin framstår alltså som hennes egen.
 En fråga som hör samman med denna diskussion är 
också slutsatsen att Elin Wägner intog en särskild posi
tion i det kvinnolitterära trettitalet, bland annat genom 
att de s.k. emancipationsromanerna, dvs det tjugotal 
kvinnliga trettiotalsromaner som tjänar som jämförel
seobjekt i den fortsatta analysen, saknar de utopiska 
dimensioner som kännetecknar Wägner. Också här finns 
det anledning att sätta ett frågetecken. Som avhand
lingsförfattaren själv konstaterar i avsnittet ”Primitivism 
och kamratideologi” formulerar Alice Lyttkens Det är 
inte sant ”en utopi om en ny kamratinriktad samhälls
ordning”. Likaså innehåller, enligt min mening, den 
i avhandlingen nämnda Manhatareklubben av Sigge 
Stark, flera element som kan ses i ljuset av en feminis
tisk utopisk tradition, nämligen den som lyfter fram en 
kvinnornas gemenskap. Även om denna roman slutar 
med att denna gemenskap upplöses, tecknar den likväl 
ett alternativ som bygger på andra premisser än det 
omgivande patriarkatet.
 Men även om det går att rikta invändningar mot 
Jonssons resonemang, har hon dock en poäng då hon 
gör en distinktion mellan den feministiska och den radi
kalfeministiska utopin och också då hon vill markera 
en gräns mellan Wägner och de övriga trettiotalsförfat
tarna, eftersom hon därmed lyfter fram det specifika 
i Wägners idévärld. Övertygande argumenteras för att 
Wägner strävade efter ett samarbete mellan könen och 
inte en åtskillnad, och i de textanalyser som görs av Wäg
ners trettiotalsromaner framgår det också med önskvärd 
tydlighet att Wägner långt ifrån kan stämplas som femi
nistisk separatist, eller som Jonsson väljer att uttrycka det 
som radikalfeminist. Bland annat genom att fästa upp
märksamheten på den kärlek till mannen, som kommer 
till uttryck hos Wägner, vill Jonsson revidera den Wäg
nerbild som främst sett författaren som förespråkare för 
ett kvinnovälde och vederlägga den uppfattning som 
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hävdat att gemenskapen med kvinnorna var viktigare 
för Wägner än samarbetet med det motsatta könet.
 Emellertid anslöt sig Wägner inte till den kamratide
ologi som präglade synen på kärleken i trettiotalsdebat
ten, och som i en recension av Dagmar Edqvists Kam-
rathustru (1932) träffande betecknas som ”funkissexu
alitet”. Som Jonsson visar innebar denna ideologi en 
slags averotisering av förhållandet mellan kvinnan och 
mannen, som hamnade i strid med Wägners uppfatt
ning om kärlekspassionens betydelse som kraftkälla. Till 
skillnad från de forskare som hävdat att Wägner främst 
kan ses som den platonska kärlekens förespråkare, visar 
Jonsson inte bara att Wägner i allra högsta grad beja
kade den fysiska kärleken mellan man och kvinna, utan 
att hon också företrädde en betydligt radikalare syn 
på sexualiteten än många av de kvinnliga författarna i 
sin samtid. Också i förhållande till den manliga tret
tiotalsprimitivismen intog Wägner en avvikande stånd
punkt. Medan dessa i första hand betraktade kvinnan 
som ett kärleksobjekt, såg Wägner driftslivet som en 
förening mellan två jämbördiga parter. Detta illustreras 
bland annat i Genomskådad, där den kvinnliga protago
nisten Agnes genast är beredd att bedra sin make och så 
småningom också att lämna honom, den dag hon finner 
den man som både ber henne att tala istället för att tiga 
och som varken kysser henne som en orm, eller som ett 
nötkreatur, dvs som de män hon tidigare haft erfaren
het av. Genom att säga ja till passionen frigörs också de 
krafter inom Agnes som gör det möjligt för henne att 
ta det nödvändiga steget ut i offentligheten, och kär
leksupplevelsen blir här en förutsättning för kvinnans 
engagemang i samhällslivet. Att upphäva motsättningen 
mellan det privata och det offentliga blir alltså en viktig 
del i Wägners utopiska projekt.
 Det är också i synen på kärleken som det mystiska 
draget hos Wägner blir framträdande. Enligt Jonsson 
framträder Wägners utopiska värld är endast glimtvis, i 
korta ögonblick av gränsöverskridande. Framför allt är 
det i det Jonsson kallar ”mötet med den andra”, som 
dessa ögonblick kan förverkligas. Det fulländade och 
ickehierarkiska föreningen mellan könen beskrivs här 
med det religiösa begreppet ”unio mystica”, som här får 
beteckna en kärleksgemenskap som rymmer såväl sinn
liga som religiösa drag. Dock är denna kärlek inte möjlig 
att förverkliga inom patriarkatet, annat än momentant, 
och försoningen mellan könen måste därför, konklude
rar Jonsson, ske utanför systemets ramar.

Elin Wägners tänkande har kanske mer än något annat 
förknippats med tankar på ett modervälde, där inspira
tionen hämtats från Bachofens tankar om ett ursprung
ligt matriarkat, som alltså existerade före patriarkatet. 
Övertygande visar Jonsson hur Bachofens idéer ofta 
missuppfattats. Som rättshistoriker intresserade han sig 

i första hand för det som skulle kunna betecknas som 
en matrilinjär arvsföljd, vilket också titeln på hans infly
telserika bok Mutterrecht indikerar. Moderrätt ska alltså 
inte ses som synonymt med matriarkat, dvs kvinno
välde, och Wägner uttryckte sig också med försiktighet 
då hon föredrog att tala om en moderålder eller matri
arkala livsformer. Men även om Wägner alltså inte före
språkar ett matriarkat i betydelsen ett patriarkat med 
omvända förtecken, är moderligheten ett av de centrala 
begreppen i hennes utopi. Också här blir det mystiska 
draget i hennes tänkande framträdande, bland annat 
genom att hon lyfter fram de starka kvinnliga före
bilderna, urmödrarna, som antar den mytiska Stora 
Moderns gestalt. Mötet med denna Stora Moder, blir 
också avgörande för de kvinnliga protagonisterna och 
ger dem såväl identitet som frigör deras energi. Med vid 
sidan av urmodern manar Wägner också fram bilden av 
samhällsmodern, som här träder fram i delvis ny skep
nad. Samtidigt som Wägner betraktas som arvtagare till 
både Fredrika Bremer och Ellen Key, menar Jonsson att 
dessa främst såg samhällsmoderligheten som ett surrogat 
för det biologiska moderskapet. För Wägner däremot 
var målet att förena barnafödandet med kvinnans enga
gemang för samhällslivet. Moderskapet innebar alltså 
lika lite som kärleken till mannen ett undandragande 
från världen utan ett aktivt deltagande i samhällsut
vecklingen. Som Jonsson uttrycker det innebär Wägners 
utopi att ge modern i ny plats i samhället
 I den diskussion som förs när det gäller den tidigare 
forskningens syn på Wägner som matriarkatsföresprå
kare hänvisas bland annat till Birgitta Svanberg, som 
i sin avhandling om Krusenstjerna tar upp den syster
skapstanke och också den matriarkatstanke, som inte 
bara finns i Pahlenserien men också i Wägners första 
romaner, Norrtullsligan och Pennskaftet. Detta resone
mang avvisas dock av Jonsson med hänvisning till att de 
kvinnokonstellationer som där skildras är underställda 
patriarkatet. De är att betrakta som enklaver, där kvin
norna saknar makt så snart de lämnar sitt skyddade 
rum. Enklaven fungerar därför, menar avhandlingsför
fattaren, ”som ett begränsat utopiskt tillstånd och blir 
aldrig bestående” (s. 308). Den slutsats som Jonsson 
drar är alltså att dessa kvinnnokollektiv på grund av sin 
begränsning aldrig var att se som ideal för Wägner. Men 
en viktig fråga i detta sammanhang är vad som känne
tecknar utopiska visioner. Ska de ses som färdiga model
ler eller som ett sätt att pröva alternativa lösningar, 
d.v.s. som motbilder till den rådande ordningen? För 
även om kvinnogemenskapen i exempelvis Norrtullsli-
gan inskränker sig till de två hyresrummen på Norrtulls
gatan, och även om kvinnorna där är maktlösa så fort 
de kliver utanför dörren, presenteras likväl ett alterna
tiv till patriarkatet på samma sätt som den klassiska 
utopin presenterar ett alternativ till det rådande syste
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met genom att beskriva ett samhälle som befinner sig 
utanför detta.
 Det finns alltså en tendens hos Jonsson att tona ner, 
eller rent av ifrågasätta den kvinnogemenskap, som van
ligtvis betraktats som Wägners kännemärke. Till skill
nad från Svanberg och också Margareta Lindholm, som 
i sin avhandling om Elin Wägner och Alva Myrdal 
ser just kvinnornas gemenskap som ett bärande tema 
i Wägners tankevärld, hävdar Jonsson att den ”aldrig 
blir huvudsak i Wägners romaner från trettitalet” (s. 91). 
Men även om Jonsson med en rad exempel visar hur 
kvinnorna inte alltid är eniga eller strävar mot samma 
mål, ger de undersökta romanerna också prov på mot
satsen, framför allt när det gäller de stora och viktiga 
politiska frågorna. Ett belysande exempel är de kvinnor 
i Dialogen fortsätter, som uppvaktar en grupp manliga 
landstingspolitiker för att protestera mot den planerade 
förlossningsvården och som förenas, inte bara över klass
gränserna utan också över partigränserna. Bland annat 
sviker Anna Nöjd sin partikamrat, för att som han 
uttrycker det ”etablera solidaritet med de borgerliga 
kvinnorna”. Ett annat exempel ur samma roman är 
Signe Dufvas predikan och den därmed sammanhäng
ande debatten om kvinnliga präster. Trots att prästen 
Cronberger vill hindra henne med hänvisning till sina 
ämbetsbröder och den kristna traditionen, får Signe 
stöd såväl av Cronbergers fru som dotter. Också i den 
s.k. dubbelromanen, framstår fredsarbetet som en ange
lägenhet som i första hand rör kvinnorna och vilar på 
deras engagemang.
 Förutom de invändningar som kan riktas mot Jons
sons önskan att framhäva gemenskapen med mannen 
på bekostnad av den mellan kvinnorna, för att därmed 
leda i bevis att Wägner inte förespråkar ett radikalfemi
nistiskt alternativ, har frågan om kvinnogemenskapens 
betydelse också ett mer principiellt intresse. ”Det enda 
som gör männen benägna att lyssna på kvinnorna och 
ta dem på allvar är kvinnlig sammanhållning”, skriver 
Wägner i Väckarklocka, och lyfter därmed fram denna 
sammanhållning som en viktig motstrategi inom patri
arkatet. Även om Jonssons analys, som hon skriver i 
inledningen vill fokusera ”spänningen mellan tidsbun
den verklighetsskildring och tidlös utopi” (s. 10), saknar 
man en diskussion om hur Wägner tänkte sig själva 
vägen till målet, även om hennes romaner självklart inte 
bör läsas som någon form av bruksanvisning. Vid sidan 
av att lyfta fram den feministiska visionen och ställa den 
i motsats till patriarkatets dystopiska verklighet, hade 
bland annat frågor som fredsarbetet och den kvinnliga 
sammanhållningen kunnat ges sin rätta plats i Wägners 
utopibygge – inte som mål i sig utan som viktiga etap
per på vägen. Därmed hade också frågan om kvinnoge
menskapen kunnat nyanseras. Även om Wägners utopi 
inte innebär ett kvinnovälde där männen förtrycks, kan 

hennes tankar om kvinnogemenskapen också förstås 
som att den, lika lite som kärleken mellan könen, är 
möjlig att realisera inom systemets ramar. Ska någon 
förändring komma till stånd, och ska de män som har 
makten över huvud taget lyssna, krävs det dock att kvin
norna samarbetar.

Trots dessa invändningar är I den värld vi drömmer om 
ett imponerande och, inte bara i kraft av sitt omfång, 
ett tungt vägande arbete som ger den borgerliga tio
talsrealisten Wägner en ny plats i vår litteraturhistoria 
vid sidan av namn som Moa Martinson och Agnes von 
Krusenstjerna. En av avhandlingens stora förtjänster är 
också att den sätter in Wägners författarskap i ett nytt 
sammanhang och betraktar det utifrån ett annat per
spektiv genom att lyfta fram de utopiska visionerna. För 
den moderna feminismen har Wägners tänkande ofta 
tett sig antikverat. Hennes tankar om moderligheten har 
setts som ett uttryck för särartsfeminism, som hamnat 
i konflikt med kvinnans självklara rättigheter att delta i 
samhällslivet på samma villkor som mannen. Vad Jons
son visar är det anakronistiska felslut som blir följden av 
att läsa hennes romaner med vår tids glasögon. Även om 
den nya kvinna som träder fram i Wägners texter med 
nutidens mått kan ses som en stundtals förvirrande 
och motsägelsefull blandning av särskildhet och jämlik
het, visar Bibi Jonsson hur moderligheten, kärleken och 
samhällsengagemanget bildar en syntes i Wägners tän
kande. Därmed ger I den värld vi drömmer om inte bara 
en ny bild av Wägner utan framställer också det litterära 
trettiotalet i en klarare belysning.

Eva Heggestad
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Anna Cullheds avhandling The Language of Passion. The 
Order of Poetics and the Construction of a Lyric Genre 
1746–1806 är ett ovanligt exemplar i genren svensk littera
turvetenskaplig avhandling. Att den är skriven på engel
ska framstår som en självklarhet eftersom den gör sig till 
del av en internationell vetenskaplig diskussion. Att den 
i mycket liten utsträckning aktualiserar svensk forskning 
är också givet. Därtill skiljer avhandlingen ut sig i det 
att den bara undantagsvis behandlar skönlitteratur över 
huvud taget: ämnet är helt och hållet teorier om poesin 
som har utvecklats vid sidan av litteraturen själv. Det 
innebär inte att teorierna saknar kontakt med litteratu
ren – tvärtom. De är utvecklade under intryck av samtida 
litteratur och har utövat ett vidsträckt inflytande på litte
raturen därefter. Ämnet är således av direkt relevans också 
för förståelsen av svensk 1700 och 1800talslitteratur.


