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Kvinnovänskap med komplikationer

Om Lydia Wahlström, Klara Johanson och andra 

Av ULF WITTROCK

Vid Pontus Wikner och victorianismens sexual- 
tabun uppehöll jag mig i en uppsats i Samlaren 
1971. Den var föranledd av publiceringen samma 
år i bokform av Wikners Psykologiska självbe
kännelser -  beteckningen är hans egen. Som pro
fessor Torsten S:son Frey noterar i sitt förord var 
Wikner, trots den intima samvaron med hustrun 
hela livet övertygad om att hans homosexuella 
läggning tillhörde hans »grundnatur» -  »men den 
är tillbakaträngd i det dunkla djupet, det djup över 
vilket min vilja icke äger någon makt». För min 
studie utnyttjade jag också Wikners dagböcker 
från 1853-71; dessutom finns ett »Tillägg till min 
dagbok» med anteckningar från åren 1877-79. 
Självbekännelserna är nedskrivna i augusti 1879 
men rymmer också längre eller kortare tillägg från 
åren 1880, 1881, 1884, 1887 samt från 1888, 
Pontus Wikners dödsår. Med djuppsykologisk 
insikt hänvisar Wikner upprepade gånger till sitt 
drömliv. »I drömmen nedsjunker människan på 
sitt eget naturområde. Denna böjelse för gossar 
tillhör så min verkliga natur. Den ligger långt 
nedanför mitt fria och av viljan beroende liv. Den 
är för mig lika outtrotlig som för en annan man 
böjelsen för kvinnan.»

Sina självbekännelser och dagböcker överläm
nade Wikner testamentariskt till Uppsala uni
versitetsbibliotek med det önskemålet att de i en 
framtid måtte hållas tillgängliga för »lagstiftare 
och läkare samt för psykologer». Jag hävdade i 
min uppsats att Wikner måste ha varit influerad av 
de många polemiska skrifter som mellan åren 
1864 och 1870 utgavs av den tyske juristen Karl 
Heinrich Ulrichs.

Det råder en markant samstämmighet mellan 
Ulrichs och Wikner i deras känsloladdade argu
mentation. Som jurist trädde Ulrichs upp för lag- 
stiftningsmässiga reformer och Wikner följde 
honom i spåren. Han föreslog att två personer av 
samma kön skulle kunna bli erkända som äkta

makar och föregrep på så vis den nu i Sverige 
antagna lagen om partnerskap.

Vänskapen mellan Jesus och Johannes, hans 
älsklingslärjunge, liksom Davids och Jonatans 
kärlek betecknar Timothy d’Arch Smith i sin bok 
Love in Eamest (1970) som ofta åberopade när 
det gällde att legitimera homosexuella förbindel
ser eller »Uranian love» som den vedertagna 
internationella beteckningen länge löd. Wikner 
talar i sina självbekännelser om hur »detta, att 
Jesus aldrig hade en brud, men däremot bland 
ynglingar en älskling», var det enda i hela kris
tenheten som kom hans naturliga kärlekslängtan 
till mötes.Wikner som sålunda med en märklig 
rättframhet för eftervärlden avslöjade sin sexuella 
särställning lät förstå att först den fysiska samva
ron med hustrun hade befriat honom från hans 
tidigare skräck för sexualiteten. Det fanns som 
Dagmar Langes Wikneravhandling visar ung
domsvänner som reagerade med upprördhet på 
Wikners närmanden. Men han förklarar sig i sina 
självbekännelser före sitt giftermål nästan uteslu
tande ha hållit sina kärlekskänslor uppe i de ete
riska och könlösa rymderna -  »Jag menar för 
såvitt deras art var mig medveten». Han hade 
väntat sig en frigörelse av det kommande äkten
skapet. »Och nu, sedan jag varit gift i åtta år och 
ehuru den kroppsliga närheten av en gosse, som 
jag älskar, kan sätta alla mina nerver i spänning, 
även dem som tillhöra könsområdet, äger samla
get med en kvinna för mig så liten lockelse, att det 
stundom är mig nästan omöjligt att göra min äk
tenskapliga skyldighet [...].» Pontus Wikner spe
lade med sin inriktning på »gossar» ett högt spel 
som kunde ha fått förödande konsekvenser för 
honom själv liksom för hustrun.

I och med Greger Emans bok Nya himlar över 
en ny jord -  undertiteln preciserar: Om Klara 
Johanson, Lydia Wahlström och den feministiska 
vänskap skärleken -  har ellerströms förlag och
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Kommittén för stockholmsforskning 1993 publi
cerat en första slutrapport från projektet Stock
holms homosexuella 1860-1960 (Monografier 
utgivna av Stockholms stad 78:1). Som 
»huvudforskare» engagerades från första stund 
Fredrik Silverstolpe. Han skall svara för en andra 
del av slutrapporten med den tilltänkta boktiteln 
Sympatins hemlighetsfulla makt.

Pontus Wikner figurerar här och var i Greger 
Emans arbete. Han förklarar att Wikner lämnat 
vågor efter sig i Uppsala, den lilla universitetssta
den, med ett skvaller som gav stänk långt in i 
nittiotalet. Den efterlämnade änkan, som efter 
makens död i Kristiania 1888 återvänt till Uppsa
la, bevistade då och då olika kristna tillställningar, 
där hon blev föremål för den unga studentskan 
Lydia Wahlströms nyfikna betittande, förklarar 
Greger Eman vidare. Lydia Wahlström hade i 
ungdomen starkt fängslats av Wikners skrifter och 
efter sin ankomst till Uppsala året 1888 uttryckte 
hon tydligen i ett brev till en väninna sin för
hoppning om att kunna bli en kvinnlig Pontus 
Wikner som förkunnare av kristen humanism. 
Eman redogör för ett i manuskript bevarat före
drag över ämnet »Vad är vänskap?» som Lydia 
Wahlström höll i Gävle nyåret 1892/93 och som 
var »rikligt kryddat med citat från lärofadern», 
som han säger. »Tjärl. omfattar hela vår varelse, 
kråpp och själ», heter det här med tidstypisk ny
stavning; »det händer ju åfta att vi hos en vän 
hålla av inte bara en vacker själ, ut. även ett par 
vackra ögon, en ren panna o.s.v.» Vid sin egen 
androgynitet hade Lydia uppehållit sig i sin flick- 
dagbok 1885. Hon talar här om sig själv som »ett 
naturens misstag» som fötts med »en gosses lyn
ne»; hon trivdes i den rollen, försäkrar hon och 
berättar om hur hon braverar i pojkkläder. I sitt 
föredrag om vänskap gick hon från Wikners syn 
på denna över till en egen utläggning om vänska
pen under antiken. Greger Eman återger detta 
stycke: »Särskilt vill j. nämna Platon, Anakreon o. 
Sapfo, vilken sistn. stundom besjunger sina 
kvinnl. vänner med samma glödande svärmeri, 
som allt för åfta brukar tjänneteckna s.k. flickvän- 
skap. J. erinrar om såd. uttryck som i ‘blått din 
blick mig möter. I hast vid blicken kväver mig 
rösten.’ ».

Lydia Wahlström som 1891 tagit sin fil. kand.- 
examen var 1892 en av initiativtagarna till 
Kvinnliga studentföreningen i Uppsala. I romanen 
Sin fars dotter (1920) har hon skildrat den första 
höstsammankomsten två år senare då Klara Jo
hanson var en av de nykomlingar som tog sitt 
inträde i föreningen. Skildringen tar fasta just på 
det pojkaktiga i den 19-åriga recentiorskans upp
trädande och inte minst det intensiva cigarrettrö- 
kandet. I romanen kallas hon »Greven»; som 
Greger Eman påpekar bar hon i verkligheten ett 
annat namn. Han citerar från Lydia Wahlströms 
minnesteckning i Ord och Bild 1950 (K. J. Ett 
utkast av personliga minnen): »Hon gick under 
namnet ’Parveln’ eller ’den lille’, och ibland sa 
man t.o.m. han i stället för hon om henne, kanske 
därför att det kortklippta håret då ännu var säll
synt på flickor. Hon vårdslösade dock visst inte 
med sitt yttre, men hade redan när hon kom till 
Uppsala, skapat sin egen stil även där, såsom hon 
gjorde på alla andra områden. Det svarta, lite 
burriga håret passade bra till den vida mörkblå 
jack-kostymen, där hon mest höll händerna i fick
orna.» Ett brev från Klara Johanson till Lydia den 
18 november 1934 omvittnar hur de båda jämnt 
fyrtio år tidigare hade bildat ett par: »Helst och 
bäst minns jag en natt för jämnt fyrti år sen, som 
visst också du kommer ihåg. Då var jag upprört 
lycklig, det vet jag historiskt, fastän jag inte läng
re kan föreställa mig hur sådant känns. Efteråt 
blev jag förstås ännu upprördare olycklig, men det 
hör ju till, och jag har längesen lärt att räkna den 
sortens lidanden som ofarliga barnsjukdomar. Jag 
betalade inte mer än jag borde i min barnsliga 
arrogans och fordringsfullhet.» I en dagboksan
teckning från denna dag talar så Klara Johanson 
om hur hon lytt en okuvlig impuls när hon skrev 
några högtidliga rader till L.W. i anledning av 
fyrtiårsjubileet. »Bara hon inte svarar! D.v.s. tyder 
mitt lilla brev som ett närmande. Det är ju så 
ytterst riskabelt att göra en gest i riktning åt någon 
levande. Man löper faran att bli biten eller 
smekt.» (Klara Johanson ur dagböckerna. Urval, 
inledning och noter av Greger Eman. ellerströms 
1989.)

Lydia Wahlström skulle 1934 besluta sig för att 
undergå psykoanalys och i och med uppsatsen 
Personliga erfarenheter av psykoanalys i sam
lingsverket Pastoralpsykologi (1945) svarade hon 
för en nog så öppen självbekännelse, om hon
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också som Greger Eman anmärker omsorgsfullt 
har bäddat in resonemangen i beteckningar som 
»farlig», »sjuklig» och »urartning». Hon förklarar 
att hennes psykoanalytiker hävdat att hon »aldrig 
varit homosexuellt lagd men väl bisexuellt, vilket 
han ansåg vara den så gott som allmänna lägg
ningen hos kvinnan». Klara Johanson betecknade 
publiceringen av uppsatsen som »en modig hand
ling». »Ja det var verkligen en ’exhibitionistisk’ 
skrift du sände mig häromdagen», skrev hon i ett 
brev (8/5 1945): »På mig verkade den ganska 
uppskakande. Alldeles naken är den ju inte, kunde 
inte vara det, jag skulle in mente kunna komplet
tera den en smula.»

Med en hänvisning till Karin Liitzens bok Hvad 
hjertet begærer. Kvinders kærlighed til kvinder 
1825-1895 (Kbhvn 1986) vill Greger Eman be
trakta perioden 1884-1920 som en övergångstid 
här i Sverige i de kvinnoälskande kvinnornas 
historia, »den feministiska vänskapskärlekens 
period». Året 1884 är valt som året för Fredrika 
Bremer-förbundets stiftande och därmed den 
organiserade kvinnorörelsens begynnelse i vårt 
land. »En ny historisk identitet förutsätter rim
ligtvis också ett forum, där grupptillhörig- 
hetskänslan ger den dess dynamik.» I slutet av 
1800-talet, konstaterar Eman, levde den kvinno
älskande feministen Q ärran från sexualpsykologi 
och sexualpolitik; »som en följd härav saknade 
hon antagligen i många fall också den skuldtyng
da avvikaridentiteten». Eman påpekar hur Lydia 
Wahlströmm i sin uppsats om sina personliga 
erfarenheter av psykoanalys gjorde denna reflex
ion: »Och var man då, som alla människor den 
tiden, fullständigt okunnig i sexualpsykologi, var 
det lätt att glida in i en vänskapserotik, som kunde 
börja i anden och lykta i köttet.»

Jag tog således i samband med publiceringen 
1971 av Pontus Wikners Psykologiska självbe
kännelser dessutom del av hans otryckta dag
böcker och baserade min uppsats också på dessa. 
1982 gav så Lechard Johannesson ut boken Pon
tus Wikner Dagböckerna berättar (Doxa) som är 
en sorgfälligt utarbetad biografi över »den store 
tänkaren», som det heter. Klara Johanson har i en 
av Eman återgiven notis, dagtecknad 25 juni 
1935, ironiserat över hur Torsten Bohlin i sin lilla 
skrift om Wikner och Kierkegaard begagnat »den 
fina och prydliga glosan ’det personliga kärleksli
vet’ om Wikners livsproblem». Annars är det

verkligen intressant, fortsätter hon, »att i den här 
givna citatsamlingen följa hur Wikners platonise- 
rande homosexualitet kastar sig i famnen på ide
alvännen Kristus». (Klara Johanson Ur dagböck
erna.) Nu är »det personliga kärlekslivet» för den 
delen ett uttryck som Wikner själv har gjort bruk 
av. Han gör det sålunda i en dagbok där han berät
tar om hur han hade hoppats att »den personliga 
vänskapen med en vän» skulle kunna förenas med 
kärleken till Jesus. »Vänskapsbehovet hade icke 
upphört med min omvändelse, men Kristus hade 
blivit min vän», heter det i återblicken. Omvän
delsen, då Wikner fick »uppleva nåden i rikt 
mått», skedde 1859, konstaterar Johannesson som 
i sin skrift har ägnatt ett par kapitel åt »den kristo- 
logiska utvecklingen» liksom åt »Kristuskärle- 
ken». Han redogör ingående för flera av Wikners 
»innerliga vänskapsförhållanden» och talar i ett 
slutkapitel klarspråk om Wikners »homosexuella 
situation» i samband med dennes emotionella 
bundenhet vid en av sina elever i Katedralskolan i 
Uppsala, Hugo Toll, sedermera överläkare på 
Danviks hospital. I dagboken figurerar denne 
under namnet Antonius -  kejsar Hadrianus älsk
ling bar ju det namnet. I ett med egen hand ned
tecknat tillägg till bekännelserna, daterat den 30 
april 1887 i Kristiania, talar Wikner året före sin 
död om Antonius som den siste som fått fäste i 
hans hjärta. »O himlastormande ljuvhet! Välsig
nelse över Antonius!»

Boktiteln Nya himlar över en ny jord har Greger 
Eman hämtat från ett brev där Klara Johanson 
26/12 1901 påminde Lydia om »en förunderlig 
tid» några år förut: »För mig lyste nya himlar över 
en ny jord och även du var visst offer för någon 
liten illusion. Skillnaden är bara den, att min ald
rig gått så helt över.» Till Emans viktigaste 
»källor» hör Klara Johansons liksom Lydia 
Wahlströms arkiv (båda på Kungl. bibi.); han har 
här kunnat utnyttja och åberopa brev som tidigare 
förbigåtts av forskningen. Tyngdpunkten i hans 
bok, skriver Eman i förordet, ligger på Klara 
Johansons och Lydia Wahlströms passionshistoria 
liksom på deras fortsatta relationer med andra 
kvinnor. »Kvinnors kärlek till andra kvinnor i 
slutet av 1890-talet är ju knappast ett särskilt 
uttömt ämne i Sverige», anmärker han. På andra 
språk finns arbeten som behandlar detta tema. Så 
har Lilian Faderman och Brigitte Eriksson stude
rat Lesbians in Germany: 1890’s-1920’s (Talla-
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hasser 1990). Greger Eman nämner i en not till 
sin bok Nya himlar över en ny jord att Fredrik 
Silverstolpe i ett större verk kommer att redogöra 
för den följd av svenska och utländska skandaler, 
rättegångar och skvallerskriverier som kring 
1905-07 medvetandegjorde homosexualiteten för 
den breda allmänheten i Sverige. Det rör sig om 
en tidsbakgrund som kan tänkas ha haft betydelse 
för Strindbergs nidteckning av Ellen Key i Svarta 
fanor (1907); den innebar ju hur som helst en 
ytterligare skandalisering av lesbianismen i sek
lets begynnelse. Greger Eman har uppmärksam
mat ett brev (23/11 1915) från Ellen Key och 
tillställt en »doktor Andreas» (med all säkerhet 
rör det sig om Andreas Bjerre, fängelseläkare på 
Långholmen) där hon upprört vänder sig mot den 
infama beskyllningen: »När Ni tror att Strindberg 
ej ljugit i bilden av Hanna Paj; att det ASET fanns 
som ’övervunnen möjlighet’ i mig, visar det att ni 
ej vet att Strindberg hade dårens sjuka syn i den 
(och så många andra) av sina böcker! Aldrig har 
ett 1000-dels sekund något i mig varit släkt med 
Hanna Paj; framför allt icke det saffiska, det syn
diga och själfhärskande.» Som Eman noterar 
förklarar Ellen Key i sin bok Kvinnorörelsen 
(1909) att det »i våra dagar ordas mycket om 
’sapphiska’ kvinnor». Själv hade hon aldrig mött 
dem, säger hon. »Men hvad jag ofta iakttagit är, 
att vår tids själiskt förfinade kvinnor -  på samma 
sätt som fordom Hellas’ själiskt förfinade män -  
hos sitt eget kön lättast finna de egenskaper, som 
sätter deras själslif i de starkaste rörelser åt beund
ran, hänförelse, sympati och vördnad.» Ellen 
Keys högstämda tirad får väl sägas ha en viss 
giltighet vad gäller Lydia Wahlströms och Klara 
Johansons relation i »den feministiska vän- 
skapskärlekens» tecken. Båda hade de redan som 
tonåringar svärmiskt fäst sig vid kamrater ur deras 
flickumgänge. I sin roman Sin fars dotter (1920) 
gjorde Lydia Wahlström ett försök att skildra 
skolflickssvärmerier av det slaget, men som Vera 
von Kraemer konstaterade i en dagstidningsrecen- 
sion av boken blev resultatet nog så tamt. Här 
skildras, noterar hon, »en smula flickvänskap, 
extatisk och svartsjuk, från ena sidan, maskulint 
liknöjd från den andra». Framställningen till
fredsställde henne således inte. »Men kapitlet om 
detta slags kvinnolycka finns det oändligt mycket 
mer att säga om än vad här är skisserat. Ingen har 
ännu gjort ett allvarligt försök åt det hållet.» Vera

von Krasmer som för övrigt misstänkte att det 
rörde sig om ett gammalt manus som Lydia 
Wahlström hade fått lust att ge ut sen hon slagit 
igenom »så glänsande» med Daniel Malmbrink 
(1918), menade uppenbarligen att den nya roma
nen alls inte svarade mot efterkrigstidens krav på 
öppenhet. Agnes von Krusenstiema skulle ju snart 
nog i sina Tonyböcker komma att teckna en ung 
kvinnas erotiska utveckling på ett mer åskådligt 
och nyanserat sätt än vad någon förut hade gjort i 
svensk litteratur.

I sin självbiografi, Trotsig och försagd (1949), 
går Lydia Wahlström överhuvud inte in på sin 
homosexuella läggning. Kapitlet Erotik, estetik 
och Klara Johanson inleder hon med att berätta 
om en manlig vänskap; det gällde »en helt ny 
manstyp», som hon säger, »olik allt vad jag dittills 
sett i teologväg». »Den rätte» var han hur som 
helst inte, av flera skäl som hon låter förstå. »Att 
jag sommaren 94, alltså vid 25 år, stod vid ett 
vägskäl, borde ha varit mig klart. I alla händelser 
hade det varit lyckligt om ’den rätte’ vid denna tid 
hade infunnit sig, så att mitt emotionella liv hade 
kunnat få erfara det livskamratskap och den sam- 
hällsplikt som ensamt skulle kunnat göra mig lugn 
och stadgad. Men vid denna tid var sambandet 
mellan kropp och själ ännu en terra incognita för 
även den bildade ungdomen, och konvenansen 
tillät inte några upptäckter där annat än på smyg
vägar.» Lydia Wahlströms frispråkighet i memo
arboken har sina bestämda gränser, men det är 
onekligen med en viss humoristisk distans som 
hon för läsaren presenterar »den laglydiga lilla 
prästgårdsflickan» vars hurtiga uppträdande kun
de lura både andra och henne själv. På äldre dar 
erinrar sig dessutom Lydia Wahlström sitt svär
meri för Harald Hjäme, den frejdade historiepro
fessorn; en dagdröm som ofta kom tillbaka när 
hon satt med sin avhandling vid Carolinabordet, 
var att han stod bakom henne och läste vad hon 
skrev, »tills jag måste luta mig bakåt mot hans 
famn». Men inte ens detta kunde öppna hennes 
ögon för hennes eget tillstånd, reflekterar hon nu i 
efterhand.

Lydia Wahlströms sexuella frigörelse skedde ju 
i själva verket nog så dramatiskt i och med mötet 
med Klara Johanson hösten 1894, »Parveln» som 
kamraterna i Kvinnliga studentföreningen överlag 
kom att kalla henne. »Redan i november hade K. J. 
en gång sagt mig rätt ut, att ’den här stora guld-
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klimpen inte längre borde få växla ut sig i små
mynt’, vilket betydde, att hon helt enkelt ville ha 
mig for egen räkning.» Så flyttade de båda ihop, 
berättar Lydia Wahlström, till en gemensam bo
stad. »Den blandning av intelligensbeundran och 
moderlig ömhet jag kände for henne tillväxte 
snabbt.» Lydia var sex år äldre, född 1869 som 
hon var. Greger Eman kan med stöd av brev- och 
dagboksmaterial visa på komplikationer i deras 
umgänge. Som Lydias viktigaste förälskelse innan 
Klara trädde in i hennes liv utpekar han Polly 
Eidem, syster till Erling Eidem. Det är också 
Polly som fått stå modell för Astrid Comer, flick
an som Märta, Lydia Wahlströms alter ego, svär
mar för i förra hälften av Sin fars dotter. Om ock
så skildringen av denna flickerotik inte tillfreds
ställde Vera von Krasmer var den inte helt utan 
djärvare inslag: »Märta trevade efter Astrids hand 
under täcket, och Astrid grep hennes och tryckte 
den ett ögonblick men sköt sedan undan den [...] 
Det kom en lång paus. Märta kände en vansinnig 
längtan att slå armarna tätt omkring henne och 
borra huvudet intill hennes bröst, men i stället låg 
hon alltjämt andlöst stilla.»

Man kan väl fråga sig om Lydia Wahlströms 
och Klara Johansons homosexualitet skall kart
läggas i detalj på det sätt som Greger Eman har 
gjort i sin bok och som jag nu gör i hans efter
följd. Men dels har synen på homosexualiteten 
förändrats radikalt under de senaste decennierna. 
Ännu 1953 kunde väl John Landquist i Aftonbla
det slå ner pån Klara Johansons »klart homosex
uellan emotionalitet» i en recension av Nils Afze- 
lius brevutgåva i Skrifter av Klara Johanson. 
Hennes homosexualitet betecknas visserligen som 
»en homosexualitet i all anständighet» -  den ytt
rade sig som ömhet, heter det -  men Landquist tar 
avstånd i klara verba: »Hon anser tydligen, att 
homosexualiteten är ett strå vassare i normalitet 
än kärleken mellan de båda könen [...].» Jag skall 
återkomma till hur Klara Johanson i sin litteratur
kritik yttrar sig om erotiken mellan man ochj 
kvinna; Landquist tycks mig ge en vrångbild av 
hennes inställning. Dels finns det också all an
ledning att fästa vikt vid Lydia Wahlströms och 
Klara Johanssons öppenhet inför eftervärlden i 
och med att de båda har ställt sina arkiv till fritt 
förfogande för forskningen. Greger Eman konsta
terar hur Lydia Wahlström ofta rentav med röd
penna har markerat »intressanta partier» i sina

omsorgsfullt bevarade brev. För eftervärlden 
avsåg hon uppenbarligen inte någon halvkväden 
visa.

Naturligtvis var Klara Johanson ett geni, säger 
Lydia Wahlström i Trotsig och försagd och Jo
hannes Edfelt tar för sin del upp den ofta nog 
brukade beteckningen »en genial läsare» i sin 
minnesteckning. Om hennes egenartade tillvaro i 
»bokrummet» har åtskilligt skrivits. Lydia Wahl
ström konstaterar i memoarboken att de båda 
under de sista 30 åren av Klara Johansons levnad 
hade föga kontakt. »För att komma en sådan per
son som K.J. verkligt nära fordrades nästan att 
vara kongenial med hennes ganska hopplösa livs
åskådning», förklarar hon. Lydia Wahlströmm 
som i ett brev till system Clara 14 febr. 1889 
skriver att den som egentligen fört henne »tillbaka 
till Honom» var Pontus Wikner, »som jag älskar 
av hela min själ, fast jag aldrig sett honom», hade 
livsåskådningsmässigt föga gemensamt med Klara 
Johanson och hon grubblar efter väninnans bort
gång över »vad som en gång drog henne så starkt 
till mig». Hon tar fasta på Anna Lenah Elgströms 
yttrande att hennes begåvning egentligen låg i 
hennes starka vitalitet. Det kunde kanske förklara, 
resonerar hon, »om en vingskjuten fågelunge som 
’Parveln’ verkligen var kunde trivas i ett inte bara 
hårdhänt men också varmt grepp».

Greger Eman återger en avslöjande reflexion i 
ett brev från Hilma Borelius, sedermera en välre
nommerad litteraturhistoriker, till Lydia 18 dec. 
1895: »Klaras och ditt förhållande till henne in- 
gåfvo mig hela tiden [...] en känsla liknande den 
jag skulle haft om du förlofvat dig.» Eman vill 
beteckna Klara Johanson som »den monogama, 
som krävde och gav absolut trohet». Sen hon 
avlagt kanditatexamen på hösten 1897 flyttade 
hon till Stockholm där hon snart nog fick arbete 
som redaktionssekreterare på Fredrika Bremer- 
förbundets tidskrift Dagny. I samma veva kom 
hon att få en rival, Elisabeth af Jochnick. Eman 
hävdar att dragkampen om Lydia pågick hela året 
1898; »Klara kastades mellan förtvivlan och lyck
an i de enstaka stunderna av försoning.» Ett i 
fråga om de bådas relationer klargörande doku
ment är det »stora bekännelsebrev» -  Greger 
Emans beteckning -  som Klara Johanson 9 juli 
1898 skickar till Lotten Dahlgren, Dagnys redak
tör, och där hon på ett sätt som inte skall väcka 
mottagarens misshag deklarerar: »Jag är en smula
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oredigt medveten om att jag hyst ett slags för
hoppning om en utveckling av vårt förhållande till 
en mindre ytterlig grad av närmande, utan att 
innerligheten skulle gå förlorad. Du måste försöka 
inse, att det var så mycket fmt och rent och ideellt 
med, att det för mig åtminstone alldeles höljde in 
ock förskönade det andra. Utom att jag hade fom- 
grekiska åsikter i vissa fall, långt innan jag hade 
läst Plato. För henne, som alltid haft anlag för 
religiös ruelse och inte alltid känner sig som sam
hällsmedlem, hade det mera olyckliga verkning
ar.» Eman återger också en mening från Lotten 
Dahlgrens svarsbrev (17/7): »Gud skall veta att 
jag gråter vid tanken på att behöfVa sammanställa 
min lilla Eyolf med föreställningar hvars moralis
ka och rent fysiska möjligheter äro för mig, gamla 
människa, dunkla gåtor.»

Klara Johanson dröjer i brevet vid misshällighe- 
ter mellan henne själv och Lydia föranledda av 
dennas »otrohet»; »och så har hon börjat experi
mentera med allt möjligt», berättar Klara Johan
son, med andra människor, »så olika mig som 
möjligt, och med idéer, för mig så främmande 
som möjligt.» Frigörelsen från Lydia innebar för 
Klara Johanson en lång och plågsam process. 
Sedan Lydia Wahlström 1902 träffat en ny kvin
na, Anna Gustafsson, betecknade hon i ett brev 
(19/3 1903) till denna sin tid med Elisabeth af 
Jochnick som betydelsefull därigenom att den 
hade skilt henne från Parveln. Hon förklarade 
också att »P.» hade plågats av att hon själv använt 
uttrycket »förnedring» om deras förhållande, 
»men j. sade henne då, att j. alltid känt som om 
hon i fantasin omformade mig o så knäböjde för 
den bild hon skapat.» Intressant är i samman
hanget ett brevuttalande av Klara Johanson långt 
senare (20/11 1925): »Att vi, som du säger, inte 
kan tala med varandra beror väl delvis på olika 
värderingar av en del ting men ursprungligen 
kanske mest på min föreställning om att för dig 
vårt forna förhållande tedde sig dels obetydligt, 
dels pinsamt att minnas.»

Så gick de då skilda vägar. Båda skulle som 
Greger Eman uppvisar knyta nya kärleksrelatio
ner, Klara Johanson med Ellen Kleman som 
emellertid av allt att döma kom att uppsätta be
stämda gränser för relationerna dem emellan -  
Klara Johanson talar sålunda i ett brev (15/7 
1908) om »ditt famösa avstånd». Klaras personli
ga smeknamn på väninnan blev som brev och

dagboken omvittnar Choice, den utvalda. En 
dagboksanteckning (28/6 1913) lyder: »Choices 
röst i telefon! Det var en uppenbarelse, som ge
nomilade mig med darmingar och nästan kvävde 
mig med sin plötslighet och styrka.» Men ännu en 
stor passion upplevde Klara Johanson nära nog 
femtioårig i och med mötet med skulptrisen Sigrid 
Fridman. Som Eman noterar har denna flitigt 
kommenterat sitt förhållande med Klara, framför 
allt i brev till Margit Abenius. Lydia Wahlström 
åter skulle som studierektor vid Åhlinska flicksko
lan bli omgiven av svärmande elever. På ett sätt 
som kan erinra om Wikner skriver hon i sin dag
bok hösten 1913: »G, som jag nu börjat uppfatta 
som en slags motsvarighet till Kristus för mig. 
Hon är ju alltjämt den lag, som driver mig till 
honom [...].» »G» står här för »Gossen» och det 
rör sig enligt Eman om Eva Rabe, en flicka som 
Lydia Wahlström hade ett erotiskt förhållande till 
under fyra år och som hon tillägnade en diktsvit. 
En annan av eleverna var Anita Nathorst som 
senare efter en Uppsalasejour för en tid kom att 
bo hemma hos Lydia Wahlström. Det måste upp
fattas som ett tal i egen sak när hon i sin uppsats i 
Pastoralpsykologi framhöll »att också normala 
sexualförhållanden kunna vara fulla med ’de 
dödas ben och orenlighet’, medan ett ’onormalt’, 
så att säga inför Gud kan ha något av den verkliga 
kärleken över sig.»

Jag övergår nu till frågan om hur Klara Johanson 
såg på erotiken i sin litteraturkritiska verksamhet 
och huruvida hon som John Landquist velat göra 
gällande lät sin homosexuella läggning bestämma 
sina preferenser. Landquist ondgjorde sig sålunda 
över hennes uppskattning av Ivar Conradson. Han 
stöttade sig i sin uppfattning om Klara Johansons 
homosexualitet i främsta rummet på ett brev (3/1 
1899) till Marika Stiemstedt, där hon skriver: »Du 
gjorde mig en mycket indiskret fråga, carissima, 
som jag kanske skall riskera att svara på. Jag är en 
blandning av ’pojke och kvinna’, säger du mycket 
sannt. Men jag undrar om du riktigt är på det klara 
med den omständigheten att ’pojken’ är så över
vägande hos mig.» Nils Afzelius gick försiktigt 
fram när han sammanställde sin brevutgåva, men 
han avhöll sig inte från att återge brev till Lydia 
Wahlström, där Klara Johanson berörde sin känsla 
av samhörighet med Lydia: »Du är på något mys
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tiskt sätt inflätad i mitt liv, ock jag kan inte bli av 
med dig, vill det inte häller.» (3/2 1908.)

Ingrid Holmquist har i en studie över Malla 
Silfverstolpe och salongskulturen (i samlingsver
ket Romantikens kvinnor, 1990) som utgångs
punkt tagit Klara Johansons uttalande i essän 
Malla och hennes värld (1912) att »Mallas hjärta 
var långt mera oförvägen romantiker än skalderna 
omkring henne: det gav sig ut att söka lycksalig
hetens ö, som de i sin husliga förnöjsamhet bara 
profeterade om.» Med ömsint ironi dröjer Klara 
Johanson vid Mallas svärmeri för Ulrik Kemell: 
»De tvås roman, fantastisk, smått komediaktig i 
uppränningen, utvecklar sig i fina, sakta skift
ningar till en upphöjd dikt om en kärlek som 
kanske får kallas himmelsk, emedan den saknar 
allt slags världslig legitimitet.» Med vilken finess 
och humoristisk uppfattning uppehåller sig inte 
Klara Johanson också vid Atterboms brev till sin 
fästmö 1823-1826 i en recension 1911 av Hedvig 
Atterbom-Svenssons utgåva. Atterbom var över 
trettio år när hon överraskade sin litterära skydds- 
ling Euphrosyne med följande märkliga förtroen
de, konstaterar hon: »Jag blir sannerligen den 
förste och den siste poet, om hvilken biografeme 
få att berätta, liksom om Tilly och Karl XII, att 
han aldrig njutit en qvinlig omfamning eller ens 
erfarit smaken af någon annan kyss, än blott vän
skapens. Om ej genom annat, måste jag åtminsto
ne derigenom förvärfVa mig ett slags märkvärdig
het i Poesiens annaler.» Det är en melankolisk 
saknad som här kommer till uttryck, säger Klara 
Johanson som talar om hur skaparen av Lycksa
lighetens ö nödgades avundsamt suckande föra 
Astolf i Felicias armar. Han kunde verkligen för
tvivla, anmärker hon också, då han besinnade den 
brandfasthet han lagt i dagen under de riskablaste 
omständigheter. Han hade ju levat med i den stora 
världen där mycken kvinnlig elit »i hult intresse 
strålat mot den eteriske lille skalden med barnsli
ga solrödsblonda lockar kring pannans sköna och 
mäktiga välvning».

Det tycktes henne närgånget att recensera kär
leksbrev, förklarar så Klara Johanson. Hon kon
staterar emellertid att Atterboms fästmansepistlar 
inte uthärdade någon som helst jämförelse med 
erotiska geniers brevsamlingar och hon gycklar en 
smula med hans dominanta later i de tidigare 
breven gentemot sin fästmö. Det blir hennes brev 
som Klara Johanson i stället finner mest givande.

I Ebba af Ekenstams hjälplöst stiliserade skrivel
ser, som hon säger, tycker hon sig möta »en stolt 
och starkt sluten karaktär, en smidig men energisk 
vilja och så säker takt, att den synes nästan ersätta 
henne allt som brister i bildning och världserfa
renhet.» Det är en karakteristik som tycks mig 
förebåda feministisk litteraturkritik av idag, Elai
ne Showalters exempelvis som i Olive Schreiners 
författarskap avlyssnar »one of the chorus of 
secret voices speaking out of our bones, dreadful 
and irritating but instantly recognizable» (A litera- 
ture of their own, 1977). Klara Johanson förmär
ker i Ebba af Ekenstams skrivelser naturligtvis 
ingalunda samma laddade »accent of woman- 
hood» som Showalter hos Olive Schreiner, men 
väl har hon funnit sig konfronterad med en sär
präglad personlighet som i ett patriarkaliskt sam
hälle trots allt har lyckats ernå en markant själv
känsla. Den treåriga brevväxlingen betecknar 
Klara Johanson i recensionen som grundstenen till 
ett solitt och sällsynt lyckligt äktenskap där den 
kvinnliga partnern slöt upp lojalt och trofast.

En teoretisk betraktelse över »kvinnlighet, 
manlighet och mänsklighet» anlade Klara Johan
son i en anmälan 1910 av en till svenska översatt 
bok av Rosa Mayreder, Zur Kritik der Weiblich- 
keit. Ämnet var förvisso inte nytt, fastslår hon, 
och när hon förklarar att det hade dryftats 
»ohejdligt i jämt fjorton år» är det givetvis Ellen 
Keys Missbrukad kvinnokraft hon har i tankarna. 
Ellen Keys många inlägg i den ändlösa debatten 
ger hon visserligen inte mycket för. »Men sviker 
Ellen Key, som dock på sitt vis har utbildat sig till 
specialist i det kinkiga facket, hur kan man då av 
de eftersägande dilettantema hoppas en frälsande 
vändning i diskussionen», undrar hon.

Det var av en själsfrände Klara Johanson tyckte 
sig ha funnit i doktor Rosa Mayreder från Wien. 
»Hon pulvriserar idoler lika djärvt som hennes 
landsman Otto Weininger, men på ett fint, behär
skat, anspråkslöst sätt, som icke utmanar till 
hyssjningar.» Rosa Mayreder var också poet men 
hon hemföll för den skull inte som så många and
ra i sina avhandlingar åt lyriskt prat, tvärtom be
varade hon boken igenom sin stränga sakliga stil, 
heter det vidare i recensionen. Klara Johanson går 
till rätta med kvinnorörelsens ledare för att de 
fortsatte att förvalta gamla fördomar om kvinnlig
het och moderskap och hon lovprisar Rosa May- 
reders analytiska genomgång »med ledning av
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nyare och mindre tvärsäkra forskare» av den tyske 
patologen Virchows förkunnelse: »Kvinnan är 
kvinna just i kraft av sina könsorgan. [...] kort 
sagt, allt vad vi beundra och vörda hos den sanna 
kvinnan som kvinnligt är blott eine Dependenz 
der Eierstockes.» Rosa Mayreder lät dem alla tåga 
fram i en ståtlig procession, ironiserar Klara Jo
hanson, »kvinnans» skapare: »Laura Marholm 
och Ellen Key, Fichte och Strindberg, följda av en 
oräknelig namnlös massa män av alla klasser och 
utvecklingsgrader men präglade av ett omiss
kännligt släkttycke.» Och hon prövar att döpa 
denna typ av omdanare till »den despotiske eroti- 
kem». Virchow, en frejdad vetenskapsman, som 
hon noterar, stod för ett kostligt utlåtande med en 
oförmedlad blandning av medicinarjargong och 
kälkborgaridealitet. Det kunde i och för sig ha 
tagits som underlag för en överdådigt skämtsam 
betraktelse, anmärker Klara Johanson med all rätt.

Moderskapskulten tog Rosa Mayreder för den 
delen också itu med i ett särskilt kapitel, konstate
rar Klara Johanson och påpekar hur det med livli
gaste misshag hade skärskådats av Ellen Key i 
hennes bok Kvinnorörelsen. Ellen Key stämplade 
här beteckningen »a-matemell» och konstaterade 
att »de a-matemella förneka att moderligheten är 
kvinnlighetens kännetecken»; »ju högre livsfor
mer kvinnan når, dess mindre blir hennes person
lighet bestämd genom moderligheten» -  se där 
den förkunnelse som Rosa Mayreder och andra 
med stor talang utlade, framhöll Ellen Key.

Manligheten fick också den en kritisk belysning 
i Rosa Mayreders bok, ett nära nog exempellöst 
företag som Klara Johanson spydigt anmärker. 
Hon talar om hur Rosa Mayreder »genom detta 
som en tempellund helgade vildspår av hoptrass
lade föreställningar» låter oss ana en utsikt åt 
fjärran ljusa rymder. Och hon förmodar att förfat
tarinnan på denna upptäcktsfärd haft en trogen 
följeslagare vid sin sida. »I bokens original läses 
framför titelbladen: ’Meinem lieben Manne zu- 
geeignet’.» Klara Johanson skulle snart nog 
komma att göra Rosa Mayreders personliga be
kantskap. Från sin resa i Tyskland sommaren 
1914 -  händelserik i och med krigsutbrottet -  
rapporterar hon i brev till Hilma Borelius om 
mötet med Rosa Mayreder: »Vi får tyvärr aldrig 
se henne förrän om kvällarna, ty hela dagen stry
ker med till den intrikata Lahmannskur, som hon 
och hennes man genomlider. Rosa hoppas visst bli

av med sin korpulens, vilken verkligen har ett 
besvärande omfång, men inte hindrar, att hon ser 
bedårande ut, så genombesjälat och uttrycksrikt är 
hennes ansikte och så förnäm hennes hållning.» 
Den tystlåtne maken med sin sorgsna uppsyn 
följde henne alltid som en skugga, »en märkvär
digt lite generande sådan», noterar Klara Johan
son. Hennes beundran för Rosa Mayreder väcktes 
på nytt av nästa stora essäbok, Geschlecht und 
Kultur. »Den är underbar, och jag gnolar ständigt 
inom mig: Rosa rörans bonitatem...», skrev hon 
till Emilia Fogelclou (22/12 1922): »Hon vet 
nästan allting, hon förstår allt vad hon vet, och 
hon är hög och förnäm och mild och mjuk.» Klara 
Johanson skulle själv svara för den svenska över
sättningen (Sexualitet och Kultur, W&W 1923). I 
ett brev från hösten 1923 vädjar hon till Elin 
Wägner om en recension i Tidevarvet: »Jag för 
min del böjer mig i vördnad och ömhet inför 
Rosas andliga och etiska höghet.»

Klara Johanson förhöll sig således högst entusi
astisk inför den bok hon översatt och man har skäl 
att tro att hon fullt ut delade den sexualpolitiska 
åskådning som här utvecklades. Rosa Mayreder 
inskärpte nödvändigheten av »att införliva sexu
aliteten med personligheten» och hon förklarade 
att sexualiteten i det mänskliga livet ingalunda 
enbart var ett medel till släktets fortplantning utan 
lika mycket ett medel till dess utveckling. Klara 
Johanson såg utan tvivel sin egen lesbiska lägg
ning legitimerad i och med Rosa Mayreders för
kunnelse; den erotiska samhörighet hon en gång 
haft med Lydia Wahlström har vi ju funnit henne 
slå vakt om livet igenom. Greger Eman påpekar 
hur Klara Johanson i översättningen av Rosa 
Mayreders bok använde sig av det obeslöjade 
ordet »homosexualitet». Han uppmärksammar 
likaså hur Klara Johanson i ett brev till Hedvig af 
Petersens 23 mars 1935 på tal om Karen Blixens 
författarskap också berör »hennes insiktsfulla 
intresse för allsköns perversiteter (till vilka jag 
dock inte räknar homosexualiteten, som i någor
lunda utvecklade kulturer är väl så naturlig som 
den officiellt gällande erotiken)». Brevet finns 
återgivet i Nils Afzelius brevutgåva. »Väl så na
turlig», heter det i brevet -  här fick onekligen 
John Landquist vatten på sin kvarn.

Ja, visst kom Klara Johanson som Edfelt har 
uttryckt det att ställa sig på de framstegsvänligas 
sida, sin skeptiska livshållning till trots. Låt er inte



50 Ulf Wittrock

luras av mina cynismer, förklarade hon i ett brev: 
»Se blicken och hör rösten!» (J. Edfelt citerar 
brevet i fråga i minnesteckningen.) Hon omgavs 
alltifrån sekelskiftet av frisinnade kvinnor med ett 
starkt engagemang för kvinnosaken. Hilma Bore- 
lius var en av dem; de stod alltifrån 1906 i en 
livlig brevkontakt och sommaren 1912, några år 
efter sin disputation i Lund, bad hon Klara Johan
son att få läsa hennes artiklar i Stockholms Dag
blad i syfte att skriva en uppsats om hennes litte
raturkritik. Tyvärr blev den oskriven. (Jag hämtar 
uppgiften från Anna Nordenstam: Hilma Borelius. 
En akademisk pionjär vid sekelskiftet. Litteraturv. 
inst, Göteborgs universitet. Meddelanden nr 12.) 
Under signaturen Huck Leber framträdde ju Klara 
Johanson med boken Liga-pojken Eros, där Alvil
da von Glückentreff, detta karikatyriska porträtt 
av Ellen Key, figurerar och sin position som kriti
ker och essäist befäste hon alltmer. Med sin upp- 
slutenhet på Rosa Mayreders sida -  Zur Kritik der 
Weiblichkeit anmälde hon först i Dagny 1908 ett 
par år innan den svenska översättningen förelåg -  
låter hon sig för eftervärlden infogas i ett större 
sammanhang. Hon går liksom den tyska kvinno
sakens förkämpe Hedwig Dohm till attack mot 
Ellen Key och sällar sig överhuvud till en rad 
kontinentala författarinnor från sekelskiftet med 
deras »erotisch-emanzipatorische Entwürfe» -  se 
min studie Das neue Weib. Kring sekelskiftets 
kvinnobild i Samlaren 1987. I en dagboksan
teckning från den 30 augusti 1913 anlägger hon 
ett djupperspektiv bakåt i tiden där hon från Mary 
Wollstonecraft och 1700-talet söker sig till denna 
kvinnoemancipatoriska pionjärs bortglömda före- 
gångerskor: »Mary Wollstonecrafts brådmogna 
och divinatoriska genialitet, ett århundrade för 
tidigt ute, blixtrade som ett stjärnskott över samti
dens huvud, som just då inte var vänt åt det hållet. 
Likväl hade hon föregångerskor, en hel serie 
kanske, och studerade man igenom dessa bort
glömda traktater om kvinnans ställning, uppfost
ran, fördärv och möjligheter, skulle man sannolikt 
skrida på ett plan som sakta sluttade upp mot 
Marys nivå. Men det sista steget är ett språng.» 
Mary Wollstonecraft åberopas likaså i en anteck
ning tidigare samma år (11/2 1913), där Klara 
Johanson fnyser av förakt för familjeflickans eller 
knoddens banala »ryck av sentimentalitet och 
sensualism» och i stället vill upphöja erotiken till 
en exklusiv angelägenhet: »Om de ville höra på

Mary Wollestonecraft och lära sig den uppenbara 
hemligheten, att sexuell kärlek är ett undantagsfe- 
nomen och att genomsnittsfolk inte borde tillåtas 
föra denna känsla i sin oinvigda mun!» Klara 
Johanssons anteckning gäller sålunda inte minst 
de språkliga uttrycken för en känsloupplevelse; 
här kommer rimsnidaren till korta, fastslår hon. 
Samma avsmak inför ett plebejiskt kärleksliv 
lägger Klara Johanson i dagen i en anteckning 
(4/12 1918) rörande »Strindbergs sexualsystem», 
där hon gentemot »grottmänskans sparlakansträ- 
ta» kontrasterar en kärlek som blommat i tusen 
utsökta former, en av diktare tolkad och förevigad 
»passionskultur». Det är på våglängd med Ellen 
Key som Klara Johanson trots allt rör sig här; man 
behöver bara gå till kapitlet Kärlekens evolution i 
Lifslinjer (I) för att konstatera att så är fallet.

Mot bakgrund av denna överspända esteticism 
ter det sig onekligen välgörande att erinra sig hur 
Klara Johanson 1907 gav ut en prostituerads 
livshistoria, nedskriven under tre perioder i ett 
rannsakningsfängelse. Som en anklagelseskrift 
betecknade hon i sitt förord till Den undre verlden 
Annna Mathilda Cecilia Johannesdotters bekän
nelse; åt sin sympati med den kränkta kvinnan 
gav hon tydligt uttryck. Hennes engagemang i 
denna publicering framgår ytterligare av att hon 
samma år dessutom svarade för en skrift där hon 
samlat uttalanden om boken från pressen. Det 
finns en dagboksanteckning (19/11 1912) som 
just gäller den undre världens kvinnor. »Herrarna 
föreställer sig, tror jag», skriver hon, »att det 
kvinnligas väsen hos dessa varelser, som så träget 
ägna sig åt kvinnliga funktioner, framträder särde
les ogrumlat och otvetydigt.»

Klara Johanson fick fullgoda skäl att i sin kam
panj i dagspressen till stöd för Sigrid Fridman och 
hennes skulptur Bågspännande Centaur gyckla 
över Konstnärsklubbens, skönhetsrådets och and
ra motspänstiga instansers agerande. Hon talade 
om samtliga de konstutövande grupperna som av 
instinkt och hävd tillhörande »ett vittomfattande 
frimurarsällskap, som de kvinnliga rösträttskäm- 
pama sinsemellan brukade beteckna med initia
lerna M.F. De betydde helt enkelt Männens Fack
förening. Denna orden är till den grad hemlig att 
ledamöterna själva sakna vetskap om dess exis
tens.» I en dagboksbetraktelse från januari 1939 
uttalar sig Klara Johanson lika entusiastiskt om 
Virginia Woolfs feministiska förkunnelse i Three
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Guineas -  själva ordet feminist vill Woolf för 
övrigt stämpla som ett gammalt korrupt ord -  som 
hon tidigare yttrat sig om Rosa Mayreders båda 
essäsamlingar. »I Three Guineas tar Virginia 
Woolf priset som världslitteraturens djärvaste 
skribent», förklarar hon rentav.. »Jag blir nästan 
lite stursk när jag hos henne möter tankar som jag 
själv kommit på men aldrig torts trycka.» Klara 
Johanson menae att alla kvinnor som hittills utta
lat sig om sitt köns ställning och det maskulina 
väsendet stod där fega, blyga och halvdana inför 
henne.

Virginia Woolfs antiklerikala inställning rim
made med Klara Johansons egen. Hon måste ha 
varit med på noterna när Virginia Woolf tar upp 
frågan om kyskhet, till själ och kropp, och gör 
gällande att det viktorianska, edwardianska och 
mycket av George V-tidens kyskhetsbegrepp 
grundade sig på Pauli ord. Woolf skärskådar Ko
rintierbrevets antifeminina argumentation med en 
bitande ironi. Klara Johanson framhåller emeller
tid i ett frivolt utspel att Rosa Mayreder åtminsto
ne en gång hade gått längre än Virginia. Det gäll
de hennes påpekande att manskroppen har ett 
kompositionsfel som visar att den inte är anpassad 
för upprätt ställning. Kan man säga herrarna något

ärevördigare, frågar Klara Johanson sardoniskt. 
»De som är så uppblåsta över sagda fel! Det för
vånar mig att kvinnliga skulptörer tolererar det. 
Men kanske det omedvetet röjer sig i S.F:s förkär
lek för kentaurer en viss olust för ’naturens pryd
nad’.» I sin »krigskrönika» -  hennes egen be
nämning när hon samlat sina artiklar om »Sigrid 
Fridman -  och andra konstnärer» i bokform -  gav 
hon en revy över Kentaurs öden med kostliga 
exempel på manliga fördömanden såväl av 
grundidén som det konstnärliga utförandet. »Till 
de muntrande poängerna i diskussionen», anmär
ker hon, »hörde den ståndaktige Kentaurhataren 
general Åkermarks trogna repetition av Nordisk 
Familjeboks lära om hästmänniskans liderlighet.» 
Kentaurens anatomiska egenart i Sigrid Fridmans 
utformning hade givetvis kannstöpts av skönhets- 
rådets representanter. Sedan monumentalverket 
avtäckts 30 juni 1939 förklarade så dr Hans Wåh- 
lin med all rätt att det trots allt i främsta rummet 
för konstnären hade gällt att arbeta ihop över
kroppen av en karl med benen och bålen av en 
häst.

P.S. Ett beslut om ett återställande av den 
sprängda skulpturen på Observatoriekullen i 
Stockholm har just fattats!




