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158 Övriga recensioner

att uppfatta världen och den sociala och intellektuella 
kontext som föreställningarna formades av.

I Nietzsches fall var det tvärtom så att han, som 
Ekerwald skriver, med tiden inte hade någon »kontakt 
alls med den sociala och politiska verkligheten i Euro
pa» (s. 24), i stället kom han allt mer att leva på sin 
»interna arena» -  en spelplats där Nietzsche allt mer 
kom att präglas av törsten efter allt det han så bittert 
saknade: hälsa (inte minst hälsa), kärlek (andras och till 
andra) och förmågan att vara glad i sig själv, att accep
tera sig själv. Att -  via Emerson, Schopenhauer, Goethe 
-  söka sig fram mot ett sätt att tänka som hjälper mot 
det egna missmodet. Att se livet som ett experimentfält 
för att där komma till rätta med den egna själens och 
kroppens plåga. Ingenting mer. Ingenting mindre.

Läst så visar Carl-Göran Ekerwalds bok på ännu en 
insikt att hämta från Nietzsche, en insikt som leder fram 
mot Lacan: I bristen, i smärtan blir vi till.

Björn Sundberg

Claes Ahlund: Medusas huvud. Dekadensens tematik i 
svensk sekelskiftesprosa. Acta Universitetis Upsaliensis, 
Historia litterarum, 18. Almqvist & Wiksell Internatio
nal 1994.

I Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekel- 
skiftesprosa har Claes Ahlund samlat nio analyser som 
fokuserar varsin prosatext (såväl romaner som novel
ler). De nio texterna är -  i tur och ordning -  Stella 
Kleves Berta Funcke, Ola Hanssons Sensitiva amorosa 
och »Gallblomma», Levertins Lijvets fiender, Ta- 
vaststjemas I  förbund med döden, af Geij erstams 
Medusas hufvud, Hallströms »Rosengiftet» samt Sö
derbergs »Med strömmen» och Doktor Glas. Dessa nio 
analyser utgör lika många kapitel, vilka föregås av en 
inledning och avrundas med ett tionde kapitel, kallat 
»Svenskt fin-de-siécle». Jag skall inledningsvis kom
mentera analyserna för att sedan återkomma till den 
omgivande ramen.

Generellt för analyserna gäller att de som regel är 
kortfattade (den kortaste är på tolv sidor, och lejonpar
ten av analyserna nöjer sig med några sidor därutöver) 
och att de i stort begränsar sig till den aspekt (dvs. 
»dekadensens tematik») som Ahlund fokuserar. Alla 
vägval har som bekant såväl fördelar som nackdelar. 
Den väg Ahlund beträder blockerar tyvärr möjligheten 
att fånga textens totalitet, och ofta får läsaren nöja sig 
med en samling lösryckta exempel -  ungefär som 
russin plockade ur kakan -  vilka på traditionellt kompa- 
ratistiskt vis ställs mot andra exempel. En uppläggning 
av det här slaget gör -  åtminstone på mig -  ett åldersti
get intryck och är näppeligen vad man väntar sig av en 
yngre, uppslagsrik forskare. Än mer brydd blir jag av 
det språk Ahlund brukar -  dess adjektivrikedom, 
snirklande konstruktioner och överarbetade metaforik 
ger ett närmast studentikost intryck, nästan som om 
Ahlund ville parodiera en äldre litteraturvetenskaps sätt 
att skriva.

Att Ahlund är mycket väl insatt i de texter han be
handlar, vittnar de nio analyserna odiskutabelt om.

Hans beläsenhet är imponerande, både vad gäller perio
dens skönlitteratur och litteraturen därom. Noggrant 
redogörs för tidigare forskningsinsatser, och mot den 
bild av dessa som skisseras profilerar Ahlund sina 
tolkningar. Mot det tillvägagångssättet finns naturligt
vis inget att invända principiellt -  tvärtom - , men här 
störs man ibland av en mästrande attityd i Ahlunds iver 
att -  som han i en passage (s. 118) uttrycker sig -  
»kvalificera» tidigare forskares resonemang. (Jag kan
ske bör inskjuta att jag för egen del inte finner anled
ning att klaga på behandlingen, men jag tycker t.ex. att 
Melker Johnssons och Lars O. Lundgrens insatser 
behandlas påfallande snävt.) Tidigare forskare har ju 
inte heller underkastat dessa texter en lika noggrann 
jakt på just dekadansens tematik; de har i stället valt att 
lyfta fram annat i sina analyser av dessa verk och av 
dessa författarskaps övergripande strukturer. Och det 
kan nog vara väl så intressant som Ahlunds fokusering. 
Den komplettering till förståelsen av de nio texterna 
som Ahlunds genomgång ger är dock mycket välkom
men, särskilt hans framlyftande av Bourgets betydelse 
för Söderbergs texter Doktor Glas och »Med ström
men» är en viktig och respektingivande forskningsin
sats.

Så till den omgivande ramen. Det som förenar dessa 
texter är alltså att de var och en också skall bidra till att 
ge gestalt och kontur åt dekadansen i svensk sekelskif- 
tesprosa. Begreppet dekadans är ju ett problematiskt 
arbetsredskap i sig, och Ahlund skärper snarast pro
blemen genom att inledningsvis betona att han uppfat
tar dekadansen »inte som något absolut och statiskt, 
utan som rörelse och förändring» (s. 11). Dekadansen 
ses av Ahlund som ett relativt begrepp, dess texter som 
en »reaktion mot den samtid som de tillkommit i» (s. 
203). Att uppfatta t.ex. Söderbergs ’dekadanstexter’ 
som en reaktion mot den omgivande samtiden tror jag 
är alldeles riktigt -  i avsnittet i Den Svenska Litteratu
ren skriver jag just om hur den av Baudelaire och andra 
dekadenter influerade Söderberg gestaltar ett främling
skap som bottnar i konfrontationen mellan det egna 
jaget och omvärlden -  men, vilket Ahlund är den förste 
att inse, ett så vitt dekadansbegrepp »medför onekligen 
också vissa praktiska svårigheter» (s. 13) för en under
sökning av Ählunds slag.

Vad Ahlund noga taget uppfattar som sitt undersök
ningsobjekt och sin forskningsuppgift förblir svävande; 
syfte och texturval kommenteras på flera ställen -  
tydligast tror jag Ahlunds strävan låter sig avläsas i en 
längre passage som börjar på s. 23, varifrån jag citerar 
följande:

Syftet med denna undersökning är inte att bidra till 
förståelsen av den svenska sekelskifteslitteraturen 
genom urgerandet av en eller annan komponents be
tydelse på någon annan faktors -  litterär, social eller 
idéhistorisk -  bekostnad. Den grundläggande avsik
ten är i stället att ge en bred men ändå någorlunda 
detalj skarp bild av dekadensföreställningar och reak
tioner på upplevelsen av samtidens urartning i den 
svenska sekelslutsprosan. [...] Min ambition är i detta 
sammanhang att genom att prövande föra analysen 
och diskussionen i olika riktningar klargöra under-
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sökningsobj ektets komplexitet och identifiera några 
av dess beståndsdelar.

Texturvalet är resultatet av en sammanvägning av 
flera principer. Jag har valt texter som ger dekadens- 
upplevelsen en intensiv gestaltning. Ur en större 
mängd av tänkbara verk har jag emellertid i första 
hand valt sådana som förenar den typiska nordeuro
peiska »moraliska» reaktionen på dekadensen med 
inslag av den västeuropeiska »estetiska» dekadensre- 
aktionen.

Det vilar något egenartat undflyende över Ahlunds 
överordnade projekt -  såsom det beskrivs i citatet och 
såsom det ter sig under läsningens gång dvs. över 
boken tagen som en helhet. Det saknas klara övergri
pande resonemang, och framför allt saknas det ett 
försök från författarens sida att stringent uttrycka en 
helhetsförståelse av sekelskiftets dekadanslitteratur. I 
detta brister Claes Ahlunds framställning; däremot 
vittnar hans bok -  som sagt -  om beläsenhet, flit och 
ambition.

Björn Sundberg

Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. Redak
tör: Ulla Wikander. Tidens förlag 1994.

I sitt förord till samlingsvolymen Det evigt kvinnliga 
med undertiteln En historia om förändring förklarar 
Ulla Wikander att boken skall visa på instabiliteten och 
föränderligheten runt sekelskiftet 1900 vad det gäller 
föreställningarna kring kvinnlighet. En kvinnosaks- 
kvinna som hon själv strax för fram på scenen är den 
finslandssvenska baronessan Alexandra Gripenberg 
som 30 maj 1896 på Hotel Continental i Stockholm 
höll ett tal där hon opponerade mot Ellen Keys angrepp 
kort förut på kvinnorörelsen. Ulla Wikander konstaterar 
hur åtskilliga av bidragen i boken just kretsar kring 
Ellen Key; »många har henne som central idégestalt, i 
andra förekommer hon som en viktig länk eller debat
tör.» Det är vid dessa bidrag som jag ämnar uppehålla 
mig i min anmälan.

Ulla Manns vill med sin uppsats Kvinnofrigörelse 
och moderskap belysa »en diskussion mellan Fredrika- 
Bremerförbunde4t och Ellen Key». Hon berör den 
uppståndelse som Ellen Key väckte 1896 med sin stora 
offentliga attack mot kvinnorörelsen men tyngdpunkten 
i sin framställning lägger hon i stället vid boken Kvin
norörelsen (1909), där Ellen Key framför allt granskade 
rörelsens inställning till moderskapet. Ulla Manns 
fokuserar spciellt Ellen Keys resonemang kring den »a- 
materiella» teorin och uppmärksammar härvid hur hon 
utpekade amerikanskan Charlotte Perkins och österri
kiskan Rosa Mayreder som företrädare för denna. 
Dagny som perioden 1908 till 1911 var den samlade 
svenska kvinnorörelsens tidskrift, värderade dem båda 
högt, uppvisar Ulla Manns som går igenom de recen
sioner som här ägnades deras skrifter. Ellen Kleman 
prisar sålunda entusiastiskt Mayreders Kvinnlighet, 
manlighet och mänsklighet och 1915 medverkar May
reder rentav själv som skribent i FBFs tidskrift som nu

bytt namn till Hertha. Syftet med denna redogörelse för 
FBFs inställning till de »a-materiella feministema» är 
att förtydliga den officiella kvinnorörelsens inställning 
till Ellen Keys idéer, pointerar Ulla Manns. Reaktionen 
mot Ellen Key själv med anledning av Kvinnorörelsen 
tog sig nämligen anmärkningsvärt tama uttryck. Boken 
recenserades i Dagny två gånger, 1909 då tidskriftens 
redaktör Ellen Kleman behandlade den tyska utgåvan, 
och 1910 då Lydia Wahlström anmälde den svenska. 
Precis som tidigare, konstaterar Ulla Manns, tog för
bundet avstånd från vad man ansåg vara en romantise
rande och biologiserande syn på såväl kvinnofrigörel
sens mål som kvinnligheten. Moderskapets fysiska sida 
betonades alltför starkt, menade således Wahlström. 
Ulla Manns påpekar hur Klara Johanson under sin 
signatur Huck Leber i Dagny publicerade en raljant 
artikel med anledning av Lydia Wahlströms, som Ulla 
Manns säger, inlindade och dunkla kritik gentemot 
Elen Key.

Amalia Fahlstedts 1880-talsnoveller studeras av Eva 
Heggestad med udd gentemot Gunnar Ahlström liksom 
mot Gunnar Brandell som betecknat kvinnodramerna 
och -novellerna som »de mest ledsamma och minst 
givande av åttitalismens alster». Utopier och strategier 
-  så har Eva Heggestad betitlat sin uppsats och det för 
att lyfta fram hur 1880-talets författarinnor i själva 
verket förstod att utveckla överlevnadsstrategier och 
rentav utopiska visioner beträffande mannens och 
kvinnns inbördes relationer. Vänskapen med Ellen Key, 
som en drygt trettioårig brevväxling bär vittnesbörd 
om, fick ett genomslag också beträffande Amalia 
Fahlstedts idévärld. Novellen Ett levnadsmål vill visa 
på hur kvinnan som lärarinna kan förverkliga sig själv 
och sitt livsmål utanför äktenskapet, något som Ellen 
Key just gjorde gällande och själv sökte förverkliga 
länge nog i sitt liv. I sin äktenskapsuppfattning åter, 
hävdar Eva Heggestad, utvecklade Fahlstedt andra 
strategier än Ibsen i Ett dockhem. »Det ideal författar
innan målar upp innebär att mannen och kvinnan 
kompletterar varandra.» För Amalia Fahlstedt är den 
sanna kvinnligheten intimt förknippad med de moderli
ga omsorgerna; hon går sålunda också härvidlag på 
Ellen Keys linje.

Frida Stéenhoff, ännu en av Elen Keys författarvän- 
ner, intog som Christina Carlsson Wetterberg betonar i 
sitt bidrag till samlingsvolymen, en särställning bland 
kvinnofrågans debattörer. 1909, samma år som hon 
utgav sin skrift Feminismens moral med dess skarpa 
vidräkning med rådande könsmoral, skrev hon till Ellen 
Key: »Visserligen avviker jag från dig i en punkt -  om 
kvinnans säregna väsenart», men hon tilläde att den 
punkten numera sysselsatte henne föga. Som kärnpunk
ten i Frida Stéenhofs feminism betecknas i uppsatsen 
hennes plädering för den fria kärleken. Kärlek måste 
höja sig från slavtjänst under penningen, förklarade hon 
också, och kvinnan beredas en ekonomiskt oberoende 
ställning i förhållande till mannen. Tvångsäktenskap 
och prostitution var båda vittnesbörd om penningens 
herravälde över kärleken. Frida Stéenhoffs samhälls
kritik var överhuvud nog så djupgående, vilket fjärma
de henne från den borgerliga kvinnorörelsen; en repel




