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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
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— och det gör han ofta -  då vill han gärna återge fyndet 
i dess helhet. Boken får därigenom viss karaktär av 
materialredovisning, medan föga utrymme ägnas pro- 
blematiserande synpunkter. Långa citat breder ut sig 
över sidorna, sammanbundna av korta kommentarer 
och parafraser.

Underrubrikens »liv och diktning» håller inte riktigt 
vad formuleringen utlovar. Det blir betydligt mer liv än 
diktning, life är det med besked men inte letters. Det 
insamlade materialet lämpar sig också bäst för krono
logisk livsskildring, där vi får följa Hagar Olsson bok
stavligen dag för dag. Vi får noggranna besked om var 
hon bodde vid olika tidpunkter, vart hon reste och vilka 
hon träffade eller brevväxlade med. Tidsuppgifterna är 
exakta, med formuleringar som »den 20 februari 1920 
antecknar fadern i sin almanacka att Hagar rest iväg till 
Helsingfors» eller »den 13 juni 1928 anträds återresan 
ombord på s/s Ariadne. Efter ankomsten till Helsing
fors stannar Hagar Olsson några veckor på Lappviks- 
gatan, innan hon den 9 juli i sällskap med sin bror 
Martti reser till Räisälä». Tillspetsat uttryckt kunde man 
därför hävda att denna biografi främst handlar om vad 
en författare gjorde när hon inte skrev.

I avsnitten om den skönlitterära produktionen ägnas 
tillkomstprocessen störst uppmärksamhet. Förkastade 
manuskriptvarianter citeras hellre än verken själva. 
Förstudier redovisas, medan Holmström undviker att ge 
sig i kast med de fullbordade och publicerade dramerna 
eller romanerna. Egentlig textanalys förekommer en
dast i form av sporadiska och kortfattade ansatser. Som 
typexempel kan nämnas vad som sägs om Hagar Ols
sons kanske märkligaste verk, romanen Träsnidaren 
och döden. Där skildras författarinnans yttre situation 
under tillkomsten, medan textinterpretationen far ersät
tas av några redovisade vänreaktioner i brev samt re- 
censionsutdrag. Ett kort uttalande av Hagar Olsson 
tjänar till belysning av hennes intentioner, som hon 
själv uppfattade dem.

Genomgående beskrivs författarinnans idéer och 
avsikter utifrån hennes självförståelse, trots att en 
misstankens hermeneutik ofta vore nog så befogad. När 
Hagar Olsson karakteriserar sig själv och sin produk
tion förbigås komplikationer och tvetydigheter. Hon 
ville se sig som revoltör och förnyare både estetiskt och 
ideologiskt, hon talade med förkärlek om uppbrott och 
öppna horisonter. Frågan är dock om hela sanningen 
kan uttryckas med författarinnans egna ord. Johannes 
Salminen har -  låt vara i polemisk överdrift -  påtalat 
dunkla inslag i Hagar Olssons tankevärld, som rentav 
erinrar om nazismen. Det synsättet avfärdar Holmström 
utan diskussion, men en kritisk granskning av Hagar 
Olssons ideologiska motsägelser vore onekligen av 
intresse. Hon lockades uppenbarligen av grumlig vilje- 
mystik, handlingsromantik och antiintellektualism. På 
ett egendomligt och fascinerande sätt attraherades 
Hagar Olsson av den trettiotalsfascism som hon på det 
explicita planet så vältaligt bekämpade. Roger Holm
ström kunde gärna ha grävt några rejäla spadtag i den 
ideologiska kökkenmödding som han nu gått förbi.

Den som skriver en biografi riskerar att ge den skild
rade personens tankar och handlingar en konsekvens 
som en människas stund på jorden aldrig kan äga. Den

svårigheten finns inbyggd i det biografiska projektet 
som sådant. Genren skänker åt individens liv det som 
Aristoteles idealtragedi skulle bestå av; början, mitt och 
slut. En sådan enhetlighet suggereras också fram av det 
bildspråk som Holmström gärna nyttjar. Frön gror, 
rötter växer ut och förgrenar sig, linjer löper fram och 
tillbaka. Det ena förebådar det andra. Livsgärningen 
avtecknar sig här som i andra biografier likt en över
skådlig kartbild eller logisk utvecklingskurva. Men 
måhända är det med Hagar Olsson på det viset, att 
verket växer fram ur oförenliga attityder och motsätt
ningar. Jag vill i varje fall framkasta hypotesen att hon 
blev en stor diktare och kritiker just därför att det mesta 
hon skrev var så tvetydigt och inkonsekvent.

Den ovan anförda kritiken innebär inte nödvändigtvis 
att jag skulle ha önskat en biografi med radikalt annor
lunda uppläggning. Varje litteraturvetenskapligt me
todval medför en frivillig och nödvändig begränsning, 
och i pluralismens namn måste också den starkt per- 
sonhistoriskt inriktade forskningen anses berättigad -  i 
synnerhet när den som i detta fall genomförs på en 
utomordentligt hög ambitionsnivå. Roger Holmström 
har med sin bok åstadkommit en metodiskt något ensi
dig men i sitt slag imponerande studie. När även den 
avslutande delen om Hagar Olssons ålderdom förelig
ger, då kommer Roger Holmström att ha fullbordat den 
slutgiltiga och definitiva berättelsen om Hagar Olssons 
levnad. Om den litterära produktionen återstår åtskilligt 
att säga, men Holmströms arbete framstår redan nu som 
en form av grundforskning och utgångspunkt för fort
satta undersökningar av annan inriktning.

Roger Holmström citerar inte bara ur Hagar Olssons 
brev, han återger också frikostigt adressaternas svars- 
skrivelser. Därigenom belyses också andra författarskap 
och livsöden. Brevvännerna utgör en stor och brokig 
skara, och i korrespondensen möter onekligen överras
kande namn. Det rör sig inte bara om den nordiska 
modernismens stora, och spännvidden kan exemplifie
ras av motpoler som underhållningsförfattaren Jascha 
Golowanjuk och den exklusive poeten Lars Englund. 
Varje forskare med intresse för mellankrigstidens 
svenska och finlandssvenska diktning har i fortsätt
ningen all anledning att konsultera Holmströms arbete 
under materialinsamlingen.

Det är naturligtvis inte bara författare och kritiker som 
uppträder kring Hagar Olsson. Genom brevcitat och 
utdrag ur dagböcker tecknas ett gripande och minnes
värt porträtt av den unga Toya Dahlgren, Hagar Ols
sons stora kärlek som tidigt dog i lungsot. Med hjälp av 
de dokument som Roger Holmström spårat upp får vi 
följa hennes hopplösa kamp mot sjukdomen, hennes 
borttynande och dödsskräck. Ändå framstår flickans 
korta liv som livskrafternas seger över döden, och ur de 
efterlämnade handlingarna framträder en konstlös och 
därför så gripande kärlekens höga visa.

Berättelsen om Hagar Olssons liv från 1920 till 1945 
är därtill ett stycke levande tidshistoria, med många 
glimtar från vardagslivet i Lapporörelsens och krigs
årens Finland. Även stämningar och idéer inom den 
svenska kvinnorörelsen belyses tack vare Hagar Ols
sons många och täta kontakter med kretsen kring Fo- 
gelstad. Man noterar tacksamt att Roger Holmströms
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bok slutar på ett sätt som förespeglar spännande fort
sättning. Efter att ha tillbringat andra världskrigets två 
sista år i Sverige återvänder Hagar Olsson till det gamla 
hemlandet och nya uppgifter: »Den andra juni 1945 
stiger hon ombord på båten till Åbo. Horisonten öppnar 
sig. Det är dags för mötet med 'det nya' Finland.»

Conny Svensson

Björlingstudier. Föredrag vid Gunnar Björling- 
symposiet den 18 -  19 maj 1992. Utgivna av Clas 
Zilliacus och Michel Ekman. Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland nr 583. Helsing
fors 1993.

»Många följer, när jag ej ramlat.» Dessa Björlingord 
fungerade som motto för det forskarsymposium som 
avhölls våren 1992 i Åbo med deltagare från båda sidor 
av Östersjön. Den skrift som nu föreligger vill bl.a. 
vittna om det förnyade intresse för Björlings säregna 
författarskap som är skönjbart inom en yngre forskar- 
generation efter pionjärer som Bo Carpelan {Studier i 
Gunnar Björlings diktning 1922-1933, diss. Helsing
fors 1960). Dennes doktorsavhandling, den första om 
Björling och, när det begav sig, tämligen kontroversiell, 
tecknar bilden av ett unikt poetiskt idiom, som inte 
kännetecknas av att vara »söndersprängt», fastmer 
befriat, öppet och obegränsat. Carpelan betonar i sin 
sammanfattning hur Björlings dikt blir konkret och 
verklighetsskapande, ett uttryck för liv, som är fysiskt 
påtagligt i orden och i rytmen. Bo Carpelan saknas 
tyvärr bland bidragsgivarna, men bildar en (mer eller 
mindre öppet redovisad) utgångspunkt för de sentida 
läsningarna.

Värdefulla studier i mindre format har tidigare publi
cerats även av bl.a. Walter Dickson, Bengt Holmqvist, 
Bengt Höglund och Mikael Enckell; den senare är 
också representerad i föreliggande volym. 1987 presen
terades Björling i den teoretiskt avantgardemedvetna 
tidskriften Kris - en signal om att den svenska poesin 
sökte sig till utmaningar lika stora som Paul Celans, 
och att här öppnar sig ett forskningsfält, som ännu ter 
sig föga inmutat, rentav vittnande om den obegräns- 
ningstanke som är Björlings egen.

Många har ännu inte följt, och om framtida forskare 
olikt »Profeten» kommer att ramla på vägen, är vansk
ligt att sia om. Den knappa föredragsformen tvingar 
ibland bidragsgivarna till endast antydda resonemang, i 
andra fall till fastslående av »teser». Gemensamt för 
samtliga inledare under symposiet -  här saknar man 
verkligen korta referat av efterföljande diskussion -  
synes ha varit en stark upplevelse av det gåtfulla hos 
Björling, samtidigt som man tyckt sig ha läst honom i 
fullkomlig klarhet (som Horace Engdahl sammanfat
tande uttryckte det).

Innehållet i denna volym är däremot knappast en
stämmigt; uppsatserna spänner från det renodlat bio
grafiska till grammatiska och verstekniska spörsmål. 
Erik Gamby presenterar bl.a. tämligen hårresande 
(apokryfiska?) släkttraditioner om den unge Björlings 
politiska aktiviteter, och Oscar Parland skildrar, med

hjälp av rikligt brevmaterial, relationen till Henry Par
land. Som en följd av den katastrofala bombningen av 
Helsingfors våren 1944, då bostaden i Brunnsparken 
brann, finns inga brev till Björling bevarade. Än fatala
re var givetvis förlusten av Björlings diktmanuskript. 
(Carl-Johan Malmberg, som tillhör den i boken repre
senterade nya forskargenerationen, skildrar i Lyrikvän
nen nr 5 1993 denna ödeläggelse i Björlings liv.) De 
bevarade efterlämnade papperen, numera hos Åbo 
Akademi, finns förtecknade av Michel Ekman till 
fromma för pågående och kommande forskning 
{Gunnar Björlings daterade manuskript, Åbo 1991).

Från Björling-biografica rör man sig så till försök att 
inringa »Liv och Dikt hos den tidige Björling», så i 
Mikael Enckells suggestiva karaktäristik av Björlings 
dikt: »liksom skapad bland ett ständigt beridet ryttar- 
folk av en individ, som definitivt kastats ur sadeln, men 
som det oaktat inte gett upp eller avstått från försöket 
att bevara kommunikationen med sina oförstående 
landsmän». Maria Birgersson, den enda kvinnliga 
representanten (!) skriver om »Det moraliska med 
Björling», en i vid och icke-moraliserande mening 
mycket relevant aspekt på författarskapet som också 
finns närvarande i Anders Olssons Björling-läsningar, 
måhända ej fullt explicit i denna essä om ljusets diktare 
- »'Jag är nitton år, jag blir ej mera...': Gunnar Björling 
och den skrivandes tid» - som i »Anteckningar om 
Björling» i Kris nr 23 (1987), en kort men central text 
som åberopas flerstädes av symposiedeltagama. Björ
ling uppenbarar sig där som »livet-som-dikt, dikten- 
som-liv»: en som skriver »omvända hymner, tysta 
oändlighetsberusade lovsånger» i »en apoteos av alltet 
med den yttersta koncentrationen som metod». De 
typiska Björling-orden, som flera av bidragen behand
lar, »och», »att», »o», är ett slags »omärkta färglösa 
klossar mellan ord och ord».

Det obegränsade är för Björling samtidigt det icke
hierarkiska - han besjunger det lägsta i all dess nyhet 
(en kryptologism som jag här lånar från hans stora 
inspirationskälla Vilhelm Ekelund): köttbullåtandet 
eller den älskades tå... Leif Fribergs essä om
»Björlings andra eros», där bl.a. Björlings och Eke
lunds homoerotiska diktning jämförs, är högintressant, 
så även Fredrik Hertzbergs reflexioner kring Björlings 
kroppsspråk.

Livet-som-dikt, dikten-som liv är en formel som 
borde tjäna som korrektiv mot å ena sidan alltför enkla 
kopplingar mellan Björlings biografi, erotiska inrikt
ning, livshållning etc. och själva texten -  å andra sidan 
mot tendenser att operera bort dessa faktorer till förmån 
för en textanalys, där metoder och retoriska grepp 
hämtas från aktuella vetenskapliga strömningar, och där 
man måhända frågar sig, om inte själva den Björlingska 
texten slutligen är den utbytbara faktorn? Maria Bir
gersson formulerar dilemmat med hjälp av Björlings 
egna ord om »es o ter iskestetmakeriet». Tendenser härtill 
finns t.ex. i Horace Engdahls annars mycket insiktfulla 
essä om »Tystnaden i orden» som bl.a. i anslutning till 
det Schlegelska fragmentets estetik polemiserar mot 
tidigare forsknings uppfattningar om »det obegränsa
de» hos Björling. Jan Holmgaard berör »Björling och 
det oöversättbaras poetik» och lägger ett raster av




