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Kersti i Kronbruden, Eleonora i Påsk och Dottern i 
Ett drömspel tolkar Wirmark som kvinnliga Messias- 
gestalter. Dessa relateras inte bara till samtidens mera 
allmänna föreställningar om en kvinnlig Messias: 
Wirmark knyter Strindbergs kvinnliga Messias-gestal- 
ter till de idéer om en kvinnlig Messias som återfinns 
hos den amerikanska sekten The Shakers. Också här 
är det tänkbart att Bremer kan ha fungerat som intro
duktör: i Hemmen i den Nya verlden berättar hon om 
sina besök i sektens samfund. Dessutom kan Wir
mark visa att Strindberg redan 1874 i Dagens Nyheter 
recenserade ett verk som bland annat utförligt be
handlade såväl The Shakers som andra religiösa sek
ter i USA.

I studiens avslutande kapitel, »På väg mot nya dra
mastrukturer», granskar Wirmark aspekter som scen
rum, tid och handling i sekelskiftesdramerna. Hon 
kan konstatera att de lätt identifierbara miljöerna blir 
allt mer sällsynta: scenrummen syftar i stället till att 
framhäva det universella i pjäsernas tematik. Likale
des avstår Strindberg i allt större utsträckning från 
exakt tidsfästning, också i avsikt att låta det mera 
allmängiltiga inre dramat träda fram.

Och som Wirmarks föregående analyser har klar
gjort, undergår också handlingen i pjäserna en bety
dande förändring. Strindberg, skriver Wirmark, »lå
ter individen genomgå någon typ av attitydförändring 
som hon drabbas av utan att vilja det. Vad som äger 
rum är knappast resultatet av ett medvetet projekt, 
tvärtom. Det projekt subjektet söker genomföra fram
står i dessa dramer som föga avgörande. Det slutförs 
ibland men avbryts lika ofta och vanligen misslyckas 
subjektet med att nå sitt mål.»

Med tanke på aktantmodellens roll i undersökning
en kan man undra varför Wirmark inte utnyttjar den 
här. Skulle inte den ha kunnat kasta ytterligare ljus 
över den avgörande förändring det här är fråga om? 
Visserligen hämtar Ubersfeld nästan alla sina illustra
tioner från det klassiska franska dramat, men hon 
nämner också moderna dramatiker som Beckett och 
Ionesco. Apropå deras verk konstaterar hon att 
»D’une certaine façon, ce ne sont pas les actants qui 
disparaissent, mais surtout le désir du sujet». Strind
bergs sekelskiftesdramer utgör en av förutsättningar
na för dramatik av detta slag, och här skulle aktant- 
modellen kunnat belysa sammanhangen och precisera 
pjäsernas nydanande drag.

Trots de problem jag har pekat på kan det emeller
tid inte råda något tvivel om att Wirmarks kvinnofo- 
kuserade läsningar öppnar nya och givande perspek
tiv på Strindbergs pjäser. Med sin studie har hon lyft 
fram ett betydelsefullt forskningsområde, där mycket 
återstår att göra.

Helena Forsås-Scott

Margaretha Fahlgren: Det underordnade jaget. En stu
die om kvinnliga självbiografier. Bokförlaget Jung
frun. Tullinge 1987.

Hur kommer det sig att en underordnad jagposition 
är så vanlig i kvinnliga självbiografier, och vad för 
slags funktion får denna position i texten?

Med utgångspunkt i dessa och närbesläktade frågor 
har Margaretha Fahlgren undersökt ett representativt 
urval kvinnliga självbiografier, företrädesvis svenska 
och på ett undantag när från 1900-talet. Än så länge 
utgör självbiografin ett relativt nytt forskningsområde 
-  det råder inte ens full enighet om vilka kriterier som 
faktiskt konstituerar genren -  och i Norden har själv
biografiforskningen ända tills helt nyligen varit ytter
ligt eftersatt. Fahlgren skriver med andra ord in sig på 
ett område där grundmönstren i stor utsträckning 
alltjämt håller på att dras upp, och hennes undersök
ning har alla förutsättningar att få ett betydande infly
tande.

Studien inleds med en forskningsöversikt som pre
ciserar utvecklingen i synen på självbiografin under 
detta århundrade, från uppfattningen av texten som 
ett historiskt dokument till den moderna fokusering
en på berättarjaget. I en uppsats publicerad 1956 häv
dade således fransmannen Georges Gusdorf att själv- 
biografikerns jagbild är subjektiv och att självbiogra
fin, för att citera Fahlgrens sammanfattning, »ytterst 
syftar till att skapa en mening i den livshistoria som 
konstrueras i det skrivande nuet». Liknande tanke
gångar har vidareutvecklats av James Olney i en stu
die med den talande titeln Metaphors of Self (1972), 
och både Gusdorf och Olney utgör hörnstenar för 
Fahlgrens undersökning.

Intresset för kvinnliga självbiografier daterar sig 
från 1970-talet. Fahlgren framhåller särskilt Estelle C. 
Jelineks avhandling »The Tradition of Women’s 
Autobiographies» (1977) och understryker några av 
dess slutsatser: kvinnliga självbiografier saknar den 
framåtskridande berättarteknik som enligt Jelinek är 
karakteristisk för de flesta manliga, och kvinnor är 
inte heller på samma sätt som män koncentrerade 
kring det egna jaget. Ofta får detta till följd att kvinn
liga självbiografier inte uppfyller de krav på genren 
som forskningen traditionellt har uppställt. Jelinek 
urskiljer alltså en distinkt kvinnlig tradition inom 
självbiografin, och dess särdrag tillskriver hon den 
kvinnliga socialisationsprocessen, som i så många av
seenden skiljer sig från den manliga.

I Fahlgrens textcentrerade undersökning blir den 
underordnade jagpositionen i de kvinnliga självbio
grafierna en del av textens retoriska strategi samtidigt 
som den speglar socialisationsprocessens effekter. 
Sambandet mellan självbiografiernas underordnade 
jagposition och kvinnornas marginalisering i samhäl
let väljer Fahlgren att belysa med hjälp av maso- 
chismbegreppet. Mot Freuds syn på masochismen 
som biologiskt och moraliskt betingad ställer hon Ka
ren Horneys uppfattning att dess orsaker finns att 
söka i sociala och kulturella förhållanden.

Fahlgren tar emellertid också upp nyare psykoana
lytisk teori, framför allt då tankegångar som framlagts 
av Janine Chasseguet-Smirgel. Chasseguet-Smirgels 
betonande av det preoedipala stadiets roll och förhål
landet till modern blir av fundamental betydelse för 
hennes läsningar av de psykiska strukturerna i de 
jagpositioner som möter i självbiografierna.

I sin undersökning av de självbiografiska texterna 
intresserar sig Fahlgren framför allt för de spännings- 
mönster som uppkommer när en kvinnlig författare
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berättar om ett jag som samtidigt är underordnat, 
som ses i relation till en rad andra faktorer: den 
litterära institutionen, religiositet, sina närstående, 
och så vidare. Detta mycket fruktbara grepp tillåter 
Fahlgren att ringa in såväl texternas dynamik som 
jagens mångskiftande komplexitet. Hon kan också 
lyfta fram en utvecklingslinje och visa hur den under
ordnade position som så länge förblev omedveten 
under de allra senaste årtiondena har börjat bli före
mål för analys och bearbetning i självbiografiska tex
ter.

Studiens första analyskapitel ägnas Malla Silfver- 
stolpes Memoarer, tillkomna under 1800-talets första 
hälft men publicerade först 1908-11. Här blir det 
med Fahlgrens läsning den starkt romantiskt inspire
rade känslosfären som strukturerar det liv som be
skrivs, och hon visar hur Mallas berömda litterära 
salong kan uppfattas som en förlängning av denna 
känslosfär. Spänningsmönstret skapas av den ständigt 
sig förnyande motsättningen mellan »begärets röst» 
och jagets position; och till skillnad från Klara Johan
son, som kritiserade Malla för hennes improduktivi- 
tet, pekar Fahlgren på skrivandets grundläggande roll 
för Mallas utformning av sitt öde.

Från Malla tar Fahlgren steget över till en hel grupp 
författare. Wilma Lindhé, Hilma Angered-Strand- 
berg, Jane Gernandt-Claine, Mathilda Roos, Mathil- 
da Mailing och Anna Wahlenberg hör till 1880-talets 
andrarangsförfattare, och de har alla tillhandahållit 
återblickar på sina tidiga författarskap, antingen i 
individuella självbiografier eller i samlingen När vi 
började (1902). Här avtecknar sig ett spänningsmöns- 
ter visavi den litterära institutionen: dessa författare 
framträdde med stora ambitioner beträffande de 
mycket långtgående sanningskrav de sökte förverkliga 
i sina texter, och i sina tillbakablickar måste de för
hålla sig till den konflikt som uppstod då mottagandet 
överlag blev negativt. Flera av dessa författare över
gick efter hand till att skriva underhållningslitteratur 
eller barnböcker och upphörde därmed att utmana 
den litterära institutionen, men minnesanteckningar
na visar enligt Fahlgren att de trots tidsavståndet 
alltjämt är medvetna om att de inte har fått det erkän
nande de anser sig ha förtjänat.

I ett fascinerande kapitel tar Fahlgren upp det and
liga engagemanget som överordnad storhet, och i syn
nerhet blir hennes läsning av Emilia Fogelklous Ar
nold (1944), Barhuvad (1950) och Resfärdig (1954) en 
ypperlig demonstration av det fruktbara i undersök
ningens samlande grepp. Fahlgren ser det religiösa 
genombrott som Fogelklou skildrar i Barhuvad ur 
psykoanalytiskt perspektiv, som jagets försök att åter
upprätta en förlorad enhet, och hon visar Övertygande 
hur detta genombrott preciserar ena polen i den pend
ling mellan liv och död som kommer att karakterisera 
så mycket av det livsmönster som gestaltas i texterna. 
Analysen av Fogelklous böcker sammanställs med en 
diskussion av Lydia Wahlströms Trotsig och försagd 
(1949), där Fahlgren genom att till skillnad från den 
samtida kritiken försöka lyssna sig fram till samman
hangen bakom titelns andra led kan frilägga ett nytt 
och dynamiskt mönster i texten.

Betydligt oftare representeras emellertid den över

ordnade storheten av familj och släkt, och inte minst 
av enskilda familjemedlemmar som mödrar och äkta 
män. I ett kapitel behandlar Fahlgren ett antal kvinn
liga självbiografikers uppväxtskildringar -  materialet 
utgörs av texter av Marika Stiernstedt, Vivi Horn, 
Greta Holmgren och Ellen Lundberg-Nyblom -  och i 
ett annat tar hon upp kvinnliga självbiografiker 
främst i deras förhållanden till sina makar. Kapitlet 
om en rad borgerliga familjeflickors uppväxtskild
ringar illustrerar övertygande svårigheten att dra en 
gränslinje mellan kvinnliga självbiografier och memo
arer: »Det är», fastslår Fahlgren, »inte möjligt att 
framställa jagets socialisation annat än genom be
skrivningar av andra. Det jag som framträder i texten 
är ett jag, som lärt sig att uppfatta sig själv som ett 
objekt.»

I avsnittet om kvinnliga självbiografiker i förhål
landena till äkta män framträder i stor utsträckning 
jag som medvetet valt en objektsposition -  för Anna 
Branting, Berta Wilhelmsson, Maja Sandler och Anna 
Söderblom var alla gifta med berömda män som hade 
väl definierade offentliga roller, och det blev män
nens roller som dessa kvinnor kom att framhäva i sina 
livsskildringar. Mannens inflytande ter sig rentav så 
alltomfattande att det regelbundet färgar också tiden 
innan det unga jaget ännu har mött honom. Således 
får religionen stort utrymme i Anna Söderbloms 
skildring av sina studentår, på bekostnad av detaljer 
om de egna studierna i historia och engagemanget i 
Kvinnliga studentföreningen. Anna Brantings roll 
som författare och teaterrecensent och Berta Wil- 
helmssons som målare skjuts också åt sidan för män
nens skull. Fahlgren påpekar emellertid att dessa 
självbiografier som i så övertydliga former exemplifi
erar det underordnade jaget samtidigt bryter mot en 
annan av de traditioner som gäller för det kvinnliga 
skrivandet: inriktningen på offentligheten och det liv 
som är männens innebär att dessa jag vänder ryggen 
åt den intimsfär, representerad av familjen och var
dagslivet, som brukar räknas som kvinnans karakte
ristiska gebit.

Fahlgren följer upp denna typ av självbiografier 
genom att titta närmare på två författarhustrurs äk
tenskapsskildringar: Marie Hamsuns Regnbuen, om 
äktenskapet med Knut Hamsun, och Marika Stiern- 
stedts Kring ett äktenskap, om äktenskapet med Lud
vig Nordström, båda publicerade 1953. I Hamsuns 
skildring urskiljer Fahlgren en masochistisk jagstruk
tur: för att säkra mannens arbetsro hemlighöll Marie 
Hamsun till och med yngsta dotterns födelse, som 
maken uppdagade först när han såg barnmorskan 
lämna huset på morgonen! I Marie Hamsuns fall före
slår Fahlgren att masochismen kan kopplas samman 
med Knut Hamsuns position i offentligheten efter 
kriget: han fick sin återupprättelse, och hustruns 
framhävande av sin offergärning kan ses som en stra
tegi avsedd att vinna allmänhetens sympati. Stiern
stedt å andra sidan etablerar en markant distans till 
äktenskapsåren, men utifrån det spänningsmönster 
som kontrasten mellan nu och då skapar i texten kan 
Fahlgren frilägga en rad exempel på jagets djupa enga
gemang i förhållandet till maken.

Det sista kapitlet i Fahlgrens bok ägnas två texter
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av Sun Axelsson, Drömmen om ett liv (1978) och 
Honungsvargar (1984), samt Inger Hagerups livs- 
skildring i tre delar (1965-68). Här fokuserar Fahl- 
gren på förhållningssätten till sexualitet och död, som 
hos båda dessa självbiografiker förbinds med före
ställningar om skuld och straff. För båda blir dag
drömmandet centralt -  Axelssons berättarjag tar sin 
tillflykt till »den inre teatern» -  och med Freud ser 
Fahlgren dagdrömmandet som en parallell till diktan
det. Hos Axelsson skildras emellertid denna parallell 
som en del av projektet att förstå positionen i nuet. 
Här har det underordnade jaget inte bara kämpat sig 
fram till självständighet: det är också intensivt syssel
satt med att bearbeta de strukturer som har bidragit 
till att forma jagets position.

Margaretha Fahlgren har med sin bok gjort en bety
dande insats. Klart och överskådligt reder hon upp 
väsentliga terminologiska begrepp, samtidigt som 
hon aktualiserar en rad försummade texter och med 
sina inkännande läsningar demonstrerar hur dessa 
kan fås att avge sina hemligheter. Hennes arbete utgör 
i sig en triumf över den traditionella kvinnosocialise- 
ring vars effekter det så överväldigande blottlägger. 
För alla som i Norden forskar i självbiografin, ja, i 
kvinnliga författarskap över huvud taget, måste 
Fahlgrens bok i fortsättningen utgöra obligatorisk läs
ning.

Helena Forsås-Scott

Exemplet Kristianstad

Att de gamla stiftsstäderna bidragit till bildningen i 
landet långt utanför kyrkans och skolans mera exklu
siva verksamhet är något man har på känn utan att 
det blivit i full skala ådagalagt. En mängd forskning 
till regionens naturlära, arkeologi, kyrkliga hävder, 
personhistoria etc. har initierats från gymnasiekolle- 
gierna med stiftsbiblioteken som bas. Det räcker att 
erinra om de äldre sviterna av landskapsmonografier 
och herdaminnen. Från samma håll har det gjorts 
ansatser till folkbibliotek, museer av olika slag och 
bokförsäljning. Den skäligen heterodoxa diktsamling
en Liljor i Saron anbefalldes av domkapitlen efter ett 
från Kalmar utgånget cirkulär, och då Lorenzo Ham
marsköld utgav den första samlade Stagnelius-uppla- 
gan, subskriberade lektor Josua Zander på 65 ex. för 
avsättning i Kalmar. Denne Zander var också en av 
de många gymnasielärare som bidrog till dagspressens 
utveckling i vårt land. I Calmar-Bladet som han redi
gerade i många år fram till sin död 1835, återgavs 
förresten en rad av Stagnelius’ dikter enligt manu
skripten. Dessa hade efter fader biskopens bortgång 
överlämnats till gymnasiebiblioteket.

Det vore på tiden att gymnasielärarnas kulturin
satser utanför den pedagogiska verksamheten syste
matiskt belystes i ett decentraliserat projektarbete. 
Men viktigare ändå är förstås att denna kulturmission 
går vidare. Av deras sentida kolleger på gymnasierna 
är därvidlag inte så mycket att begära eller hoppas. Så 
tröstlöst tung och kompakt som lärarnas arbetsbörda 
numera är, särskilt i skrivämnena, kan man inte av 
dem vänta sig några engagemang utanför skolan.

Däremot tycks det vara möjligt att få åtskilligt i den 
vägen uträttat av dem som är knutna till någon av 
våra mindre högskolor. En blick på högskolelektor 
Hans Holmbergs bibliografi övertygar mig om detta. 
Här avtecknar sig en rad insatser som alla är väl 
rotade i Kristianstads kulturmylla men av intresse 
långt utanför den lokala grödan.

Tack vare HH:s goda förbindelser med Kristian- 
stadsbladet kunde denna tidning vid Bööks 100-årsju- 
bileum häromåret uppvakta med en 70-sidig skrift 
om Fredrik Böök och Kristianstad. Här noteras bio- 
graphica och utpekas deras spegelbilder i Sommarle
ken, Storskolan och andra fiktionaliseringar av barn- 
och ungdomsminnena. Större delen av häftet fylls 
emellertid av jubilaren själv med ett urval av det som 
han under seklets första 2-3 år producerade just i 
Kristianstadsbladet. Att finna sign. (Rog)-ers bidrag 
och identifiera dem som unge Christoffersons har 
visserligen varit en lätt sak tack vare Rolf Arvidssons 
ovärderliga Böökbibliografi, men det är en betydlig 
vinst att nu ha bekväm tillgång till en rad av texterna 
själva.

Samma goda gärning har HH fullgjort för ett annat 
författarskap knutet till Kristianstadspressen fast inte 
i Bööks smak, tvärtom. Hellströms? Nej, Hjalmar 
Söderbergs. Det var ett decennium före Böök som det 
från Stockholm införskrivna märket Hj. S. uppträdde 
i Kristianstadsbladets spalter, från senhösten 1891 
och fyra månader framåt. Det förekom mycket flitigt 
under bidrag av alla de sorter, ofta till ytterlighet 
nedlåtande mot de små förhållandena i staden. HH 
och hans medutgivare Lennart Hjelmstedt har till
skrivit Söderberg betydligt fler osignerade artiklar än 
man förut räknat med, och de har goda skäl för sina 
attributioner, ibland någon passage i breven till Kära 
BO (Bergman), en annan gång en anspelning i novel
len Ur glömskan som hämtar stoff från Kristianstad- 
tiden. Det är inte bara diktarjournalistens utsökta 
prosa som gör Hjalmar Söderberg i Kristianstad 
(1988) till en så vacker bok. Till det intrycket bidrar 
också en rad samtida porträtt och stadsbilder med 
tungsinta, slitna gamla hus.

Den unge Hjalmar Söderberg är livligt upptagen av 
dansk litteratur. Det är ett drag som kommentatorn 
HH gärna tar fasta på, eftersom han delar det själv. 
Med förkärlek kombinerar han övriga ärenden med 
intresset för Danmark och det danska. När han i den 
fina, tankeväckande skriften Gamla Kyrkogården: en 
kulturoas i Kristianstad (1987) berättar om sina vand
ringar på den äldsta kyrkogården i staden får texten 
en särskild flykt, sedan han på några gravstenar upp
täckt thorvaldsenska medaljonger infällda. Likaså 
lockar det honom att studera vilken betydelse danska 
teatersällskap och danska pjäser haft för det estetiska 
livet i Kristianstad med omnejd. Bl. a. detta utreds i 
en minnesskrift (1984) ägnad Ett teaterhus i Kristian
stad. K:s gamla teater -h ur  den kom till och hur den 
användes. Det är en fullmatad, mycket underhållande 
volym, rikt dokumenterad med porträtt, arkivalier 
och klipp från både annons- och textsidor i de samti
da bladen: det är mellan 1833 och 1903 som denna 
teater (ritad av Fredrik Blom) är i bruk. Listor över i 
»teaterdagboken» införda föreställningar och intäkter




