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gick via ett nytänkande beträffande genus- och könsre- 
lationer.

I kapitel tre, som inleder den närmare granskningen 
av skrift och genus kring sekelskiftet, belyser Pykett 
hur texter av och om »den nya kvinnan» problematise- 
rar och dekonstruerar konventionella föreställningar om 
kvinnlig identitet, om romanens handling, och om 
narrativ form. Med exempel ur verk av författare som 
Mona Caird och George Egerton visar Pykett hur alter
nativen mångfaldigas; och redan i mitten av 1890-talet, 
framhåller hon, varnade kritiker för det »förkvinn- 
ligande» som de såg som ett hot mot konsten. I själva 
verket kan redan den manliga äventyrsberättelsen från 
1880-talet (Rider Haggard, Robert Louis Stevenson, 
Rudyard Kipling) betraktas som en reaktion emot 
»feminiseringen» av litteraturen och ett försök att 
återerövra en populär romangenre från de kvinnliga 
författarna och läsarna.

Lyn Pyketts analyser av enskilda författarskap i 
bokens andra hälft går knappast in i detalj men är före
dömligt tydliga och koncentrerade i sin klarläggning av 
övergripande mönster relaterade till de problemställ
ningar som tidigare har preciserats. Illustrationerna och 
citaten är genomgående påfallande välvalda. Här av
tecknar sig de tretton volymerna i Dorothy Richardsons 
Pilgrimage i en kontext som är betydligt mera utförlig 
och ter sig betydligt mera övertygande än den som 
specialstudiema av hennes verk brukar tillhandahålla; 
och Pykett visar hur Richardsons djärva behandling av 
genre, handling och språk blir hörnstenar i projektet att 
utforska »another way of thinking the feminine». Vir
ginia Woolfs insatser diskuteras inte bara utifrån roma
nerna utan också med hänvisningar till essäer som »Mr 
Bennett and Mrs Brown» och »Modem Fiction»; och 
Pykett demonstrerar hur brytningen med konventioner
na hos Woolf, till exempel ifråga om gestalter och 
handling, faktiskt samsas med en påfallande kontinui
tet. Woolf utnyttjade de etablerade kategorierna men 
arbetade om dem för sina egna syften, och det är skälet 
till att till och med den viktorianska familjekrönikan 
återfinns hos henne, då i provokativt nya former. Den 
relativisering av verkligheten som Woolf sökte gestalta, 
frågorna om inre och yttre verklighet, om mäns verkl- 
lighet och kvinnors, har enligt Pykett sina rötter i 1800- 
talets feministiska debatter -  debatter som Woolf 
»replays in her own terms in her novels and essays».

Analyserna av manliga författarskap -  Ford Madox 
Ford, E.M. Förster, D.H. Lawrence och andra -  har inte 
riktigt samma tyngd som de föregående analyserna av 
Dorothy Richardson och Virginia Woolf, men också 
här kan Pykett lyfta fram nya mönster och samband. 
Särskilt belysande ter sig parallellerna mellan E.M. 
Förster och D.H. Lawrence, två författare som vanligt
vis brukar diskuteras med avseende på olikheter snarare 
än likheter; och Pykett visar hur den samhällskritik som 
är så väsentlig i flera av dessa författarskap kan spåras 
tillbaka inte minst till den feministiska prosan och 
texterna om »the New Woman» från 1800-talets slut.

I sitt pedagogiska nit kan Lyn Pykett någon gång bli 
en smula övertydlig, men det är en obetydlig invänd
ning emot en så innehållsrik och användbar bok. Efter 
Gilbert och Gubars pionjärinsats har det inte kunnat
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råda någon tvekan om genusrelationemas roll för den 
litterära modernismen. Pykett lyckas visa att dessa 
relationer är ännu mycket mera genomgripande och 
komplicerade än de tedde sig vid första anblicken. Här 
väntar nya utmaningar, och Pyketts bok kommer till allt 
annat att erbjuda en ovärderllig utgångspunkt för detta 
fortsatta arbete.

Helena Forsås-Scott

Karin Johannisson: Den mörka kontinenten. Kvinnan, 
medicinen och fin-de siècle. Norstedts 1994.

Karin Johannisson har betitlat sin bok Den mörka 
kontinenten med ett uttryck hämtat från Sigmund 
Freud. »När Freud kallade kvinnan en mörk kontinent, 
ett gåtfullt landskap där själ och kropp möttes i osedda 
inre spår, bekräftade han sekelskiftets spruckna kvin
nobild.» Jag tar del av hennes lärda och fängslande 
undersökning som litteraturhistoriker och redogör inte 
närmare för hennes många medicinhistoriska översik
ter. Men må det med en gång vara sagt att Karin Jo
hannissons idéhistoriska verk vidgar ramarna för vår 
kunskap om fm-de-siècle-kulturen och därmed för »en 
period präglad av starka inre spänningar och en intensiv 
medikalisering av kvinnokroppen».

»I Sverige utgjorde Anton Nyström ett märkligt un
dantag», påpekar Karin Johnnisson; »auktoritativt och 
passionerat utvecklade han kvinnans rätt till njutning.» 
Att han influerat Ellen Keys kvinnosyn skulle lätt 
kunna påvisas. »Ellen Key skapade bilder av kvinnlig 
sexualitet och erotisk gemenskap med stark genom- 
slagskraft bland många kvinnor», konstaterar Karin 
Johannisson. Hon inriktar sig helt och fullt på kvinnans 
sjuklighet och sjukdomar och framhåller hur »en be
satthet vid kvinnans underliv» präglade det sena 1800- 
talet. Den gynekologiska kvinnobehandlingen ställs i 
fokus i ett av bokens fyra kapitel. Följsamt till den 
medicinska verkligheten lär Turgenev sin hjälte Baza- 
rov fantisera om den sköna kvinnan på dissektionsbor- 
det. »Det råder ingen tvekan», resonerar Karin Johan
nisson, »om att den gynekologiska kirurgin, framförallt 
under 1880- och 90-talen, är sällsynt användbar för att 
diskutera sammanväxningen mellan vetenskap och 
kulturell kontext.»

Från kvinnoläkarens yrkesroll och erövring av nya 
arbetsfält går Karin Johannisson i slutkapitlet över till 
den kvinnliga sjukrollen. Åt »bilder av kvinnans sjuk
lighet» och åt kvinnans sjukdomar ägnas de båda första 
kapitlen, åt kvinnomedicin det tredje; nu i slutkapitlet 
kompletteras, som Karin Johannisson säger, utifrånbil- 
den med inifrånbilden. En fråga som hon ur det per
spektivet ställer blir hur kvinnans självbild kom att 
styra sjukdomsupplevelse och sjukroll. Hon noterar att 
Bror Gadelius, Sveriges främste psykiatriker i seklets 
begynnelse, var uppmärksam just på kvinnans självbild. 
En synpunkt som hon själv anlägger är den att sjukrol
len kan tolkas som en aktiv reaktion, en strategi för 
synliggörande och protest. Det sena 1800-talets kvin- 
nolitteratur var emancitorisk, påminner Karin Johannis
son, och beskrev gärna starka kvinnor som fann initia
tiv. Men för de allra flesta kvinnor i levande livet blev
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frigörelsen en utopi, ett förhållande som avspeglas i 
brev, dagböcker och memoarer men också i skönlittera
tur. Karin Johannisson med sin inriktning på den 
kvinnliga sjukligheten erkänner att det rör sig om en 
dokumentation som är begränsad till individuella erfa
renheter men förklarar samtidigt att den på samma gång 
ger bättre möjligheter att förstå den kvinnliga sjukrol
len än samtidens medicinska vetenskap. I Elaine 
Showalters efterföljd granskar hon Florence Nightin- 
gales essä Cassandra och hon framhåller däijämte hur 
1800-talets svenska kvinnolitteratur förstod att beskriva 
svidande kvinnolängtan omdefinierad som nervsjuk
dom, som hon säger. Hon åberopar Stella Cleve 
(Pyrrhussegrar) och Augusta Braunerhielm (Bikten) 
och uppmärksammar läkaren Seved Ribbings uppsats 
Om den samtida dikten och dess förkärlek för sjuk- 
domsskildring (Ny Svensk Tidskrift 1885).

En text i detta sammanhang som Karin Johannisson 
värderar högt är Laura Marholms skrift Till kvinnans 
psykologi (1895); hon betecknar den som ett lidelse
fullt tidsdokument som i anlysen av den borgerliga 
kulturens inre spänningar känns förbluffande aktuell. 
Den kvinnliga sjukligheten kartläggs här i en mängd 
olika yttringar. Den sysslolösa, otillfredsställda kvinnan 
är gärna sjuklig, framhåller Marhom, medan arbetar
kvinnan inte har någon tid att vara sjuk. Tuberkulosen 
kunde te sig som en utvald sjukdom för de drabbade, 
därom föreligger, som Karin Johannisson konstaterar, 
en rik dokumentation. Hon knyter alltsom oftast an till 
internationell feministisk forskning och hon erinrar om 
en feministisk pionjär som Charlotte Perkins Gilman, 
som i novellen Den gula tapeten (1890) gav en skakan
de beskrivning av den kvinnliga patientens utsatthet.

Vad gäller sjukdomen som instrument för att hantera 
olika livskriser erbjuder överhuvud litteraturen en upp
sjö av exempel, sammanfattar Karin Johannisson; 
»överallt finner man kvinnan som valt sjukdom som 
identitet». Det hysteriska beteendet kommer därmed 
givetvis i blickfånget i hennes framställning; av Char- 
cots kliniska föreläsningar och patientdemonstrationer 
vid Salpétriére-hospitalet i Paris gav som hon påminner 
Axel Munthe en livfull skildring. Det hysteriska bete
endet kan av en kvinna användas just som protest, som 
spricka i den höga muren omkring henne, förklarar 
Karin Johannisson. Hennes studie bärs genomgående 
av ett starkt engagemang liksom den präglas av hennes 
sakkunskap på det medicinhistoriska fält hon beträder. 
Det rika illustrationsmaterialet förhöjer ytterligare 
bokens värde.

Ulf Wittrock

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade 
Verk Presentation och redigeringsprinciper. Särtryck 
ur del 1 (Ungdomsdramer I)
15. Dikter på vers och prosa Sömngångarnätter på 
vakna dagar och strödda tidiga dikter. Norstedts 1995. 
20. Tjänstekvinnans son I-II. Norstedts 1989.
37. Inferno. Norstedts 1994.
57. Svarta Fanor. Norstedts 1995.

Det är dags att uppmärksamma Nationalupplagan av 
August Strindbergs Samlade Verk på Samlarens recen- 
sionsavdelning och jag granskar här några av de senast 
utgivna volymerna. I en presentation av nationaluppla
gan som finns i del 1 heter det att den förenar höga 
vetenskapliga ambitioner med ett populärt syfte. Det är 
i främsta rummet satsningen på fylliga ordlistor i text- 
volymerna som syftar till att göra Strindberg tillgänglig 
för olika kategorier av läsare och åstadkomma en i 
bästa mening populär utgåva. Utgivningen regleras från 
1986 i avtal mellan Stockholms universitet, humanis- 
tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, statens 
kulturråd och Norstedts förlag.

Som en viktig skillnad i förhållande till John Land
quists upplaga av Samlade Skrifter (1912-20) framhålls 
i presentationen att redaktionskommittén haft en betyd
ligt mer manusinriktad praxis. Redan det faktum att 
utgivarna av nationalupplagan förfogar över betydligt 
fler originalmanuskript än vad John Landquist gjorde 
på sin tid borgar för att den nya upplagan tillhandahål
ler många texter av vida högre kvalitet, heter det. Sam
tidigt medges att den manuscentrerade etableringstek- 
nik som används i nationalupplagan inte varit utan 
problem. Överhuvud framhävs i presentationen av »den 
största satsningen hittills i landet på en utgåva av en 
enskild författare», i princip fullständig, de många 
svårigheter som utgivarna har ställts inför vid texteta- 
bleringen. Inte minst har det berett bekymmer att kom
ma tillrätta med en så tillsynes trivial faktor som inter- 
punktionen. Den nystavning som har genomförts har 
likaså ställt redaktionskommittén inför svårbemästrade 
problem.

Jag uppehåller mig i min recension framför allt vid 
textvolymemas kommentarer med deras redovisning av 
»Tillkomst och mottagande» för vaije enskilt verk. 
Hänvisningar sker genomgående i de olika delarna till 
ännu ej föreliggande separata kommentarvolymer med 
redogörelser för det textkritiska förfarandet. Dateringen 
av verkens tillkomst utgör ett viktigt inslag i textvoly
memas kommentarer, som enligt presentationen syftar 
till en allsidig belysning av Strindbergs texter, onekli
gen en nog så krävande uppgift på det begränsade 
utrymme som står till buds i varje enskilt fall. Litteratu
ranvisningar görs i första hand till lättåtkomliga stan
dardarbeten om Strindberg, men också mer specialin- 
riktade studier visar sig mycket ofta komma i beaktande 
i textvolymens kommentarer. Eftersom Strindbergs- 
forskningen oavbrutet fortgår i Sverige och på olika 
håll i världen såsom USA löper dessa kommentarer 
onekligen risk att efterhand inte te sig fullt up to date.

Texten i den volym som rymmer Strindbergs lyriska 
produktion före Infemokrisen är redigerad och kom
menterad av Erik Spens. Kommentardelen är nog så 
omfattande och likaså avsnittet med ordförklaringar. 
Förutom Dikter på vers och prosa och Sömngångamät- 
ter på vakna dagar innehåller del 15 ett antal »strödda 
dikter» från den aktuella perioden. Ett trevligt inslag 
blir de återgivna bilderna från illustrerade tidskrifter till 
vilka Strindberg kan antas ha varit den som skrivit 
verserna. Här är rubriken »Övriga dikter m.m.». Över
sikten av lyriken före Infemokrisen inleds med en
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