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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
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lerande verkan hade på samma vis hennes fokusering 
på sexualiteten.

Ulla Manns konstaterar hur Ellen Keys biologiseran- 
de syn på relationen mellan könen hade till följd att hon 
i sin bok Kvinnorörelsen stödde separata arbetarlag
stiftningar som nattarbetsförbud för kvinnor i industrin. 
Det var ett socialt engagemang som länge låg fjärran 
från Fredrika-Bremer-förbundets intressesfär. När 
Ellinor Melander på grundval av en genomgång av fyra 
tyska tidskrifter, Die Frau, Die Frauenbewegung, Mut- 
terschutz / Die neue Generation och Die Gleichheit 
diskuterar Ellen Keys mottagande i sekelskiftets tyska 
kvinnorörelse, finner hon just att man inom möd- 
raskyddsrörelsen skattade Ellen Key högt. »Där sågs 
hon som en av rörelsens idémässiga inspiratörer, och 
där strävade man efter att få henne som bundsförvant.» 
Vad förbundet i främsta rummet tog till sig var de 
inslag i Ellen Keys tänkande som rörde mödraskydd, 
ogifta mödrar och sexuella reformer.

Jag återgav i min studie Det moderna genombrottet 
och den tyska receptionsforskningen (Samlaren 1981) 
författarinnan Hedwig Dohms karakteristik av Ellen 
Keys Missbrauchte Frauenkraft som »ein wahrer Eieer- 
tang zwischen Ja und Nein». Den tyska receptionsfors- 
karen Barbara Gentikow som i sin bok Skandinavien 
als präkapitalistische Idylle väl så skarpt gått tillrätta 
med Ellen Key för hennes motsägelser, förvånar sig 
över hur lovorden slösades över henne både från kvin
norörelsens ledare och från socialdemokratiskt håll. Nu 
var det i själva verket inte så helt med denna uppslut- 
enhet. Som jag noterade i min uppsats Ellen Key och 
kvinnomedvetenheten (Samlaren 1983), hävdade Hed
wig Dohm i skriften Die Antifeministen (1902) att Ellen 
Keys resonemang tedde sig både ohistoriska och olo
giska; dessutom stod hennes teorier helt och fullt i strid 
mot hennes liv, anmärkte Hedwig Dohm, själv fyra- 
bamsmor, eftersom hon var vare sig maka eller Haus- 
frau.

Jag knyter åter an till Ellinor Melanders uppsats; Vän 
eller fiende? har hon betitlat den. Hon konstaterar hur 
den amerikanska forskaren Kay Goodman i ett arbete 
från 1986 vidhåller den gängse uppfattningen att den 
tyska kvinnorörelsens alla riktningar, med undantag av 
den borgerliga vänsterflygeln, var starkt influerad av 
Ellen Key. Att den tyska kvinnorörelsen på så bred 
front skulle ha delat Ellen Keys åsikter är emellertid 
något som Melander med sin tidskriftsgenomgång nu 
söker vederlägga.

Ellen Keys böcker recenserades flitigt i Die Frau, 
men engagemanget var övervägande kritiskt, hävdar 
Ellinor Melander. Mellan Helene Lange, utgivare och 
redaktör, och Ellen Key existerade markanta åsikts
skillnader, framhåller Melander. Ellen Keys erotiska 
monism utgjorde sålunda liksom hennes nietzschea- 
nism frånstötande element. Också vänsterflygeln för
höll sig sval. Melander tar utförligt upp Hedwig Dohms 
kritik av Missbrukad kvinnokraft, framförd som hon 
noterar i ironiska och smått gycklande ordalag, och drar 
den konklusionen att »båda flyglarna inom den borger
liga kvinnorörelsen förhöll sig mer eller mindre kall
sinniga till Ellen Key». Vad så den socialistiska kvin
norörelsen beträffar tycker sig Melander ha grundför att

bestrida Goodmans åsikt att Ellen Keys mottagande 
inom den proletära kvinnorörelsen var lika omfattande 
som inom den borgerliga flygeln. Med Lily Braun, en 
centralfigur inom den socialistiska kvinnorörelsen, 
hade hon hur som helst goda relationer. Jag anser allt 
att Ellinor Melander på ett relativt tunt underlag för 
fram sin tes att Ellen Keys betydelse för den tyska 
kvinnorörelsen var »ganska liten». Hennes uppsats är 
upplagd som en polemik mot Goodman och i en dylik 
situation blir det lätt så att man skjuter över målet i sina 
resonemang.

UlfWittrock

Roger Holmström: Hagar Olsson och den öppna hori
sonten. Liv och diktning 1920-1945. Schildts 1993.

Olof Enckells bok Den unga Hagar Olsson (1949) 
ägnades den finlandssvenska författarinnans liv och 
verk fram till 1920. Framställningen satte alltså en tidig 
punkt, och kom aldrig fram till det väsentliga och 
bestående i Hagar Olssons livsgärning. Den fortsättning 
som Olof Enckell aldrig skrev föreligger nu istället tack 
vare Roger Holmström, lektor i litteraturvetenskap vid 
Åbo akademi. Hans omfångsrika arbete Hagar Olsson 
och den öppna horisonten, med underrubriken »Liv 
och diktning 1920-1945», tar alltså vid där Enckell en 
gång slutade. Holmström anknyter också till föregånga
ren genom att i ett inledande kapitel nöja sig med »en 
översiktlig presentation» av författarinnans liv fram till 
1920, detta under uttrycklig hänvisning till Enckells 
bok.

Paradoxalt nog gör den äldre av levnadstecknama det 
avgjort mest moderna intrycket i metodiskt avseende. 
Den enckellska framställningen ger relativt blygsamt 
utrymme åt de biografiska omständigheterna, och i den 
mån paralleller dragés mellan liv och dikt sker det med 
påfallande försiktighet. I övrigt är boken textorienterad 
och det är notabelt att Enckell i de komparativa av
snitten snarast resonerar som en nutida intertextualist -  
även om termen då inte var uppfunnen och lanserad.

Roger Holmström har arbetat under andra förutsätt
ningar, framför allt vad gäller materialsituationen. Med 
outtröttligt nit och beundransvärt spårsinne har han 
letat fram en mängd brev och andra dokument av bio
grafiskt intresse. Viktigast har varit den stora Hagar 
Olsson-samlingen i Åbo akademis bibliotek, enligt 
Holmströms karakteristik bestående av »sextio mappar 
fyllda med manuskript, brev, anteckningsböcker, foto
grafier, urklipp, almanackor och en massa biografica». 
Till detta skall läggas material som kommit i dagen 
efter en formlig dammsugning av bibliotek och arkiv i 
både Finland och Sverige, för att inte tala om alla de 
privatpersoner som Holmström kontaktat för att få fram 
brev eller muntliga uppgifter. Boken bygger således på 
en materialsamling som bedrivits med osedvanlig 
energi och grundlighet, och däri har denna biografi 
både sina stora förtjänster och sin begränsning.

Rikedomen på dokument har medfört uppenbara 
svårigheter att strukturera framställningen. När Holm
ström finner intressanta brev eller dagboksanteckningar




