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1. 

i n l e dn i ng

Kroppen är ”själens teckenskrift”.
Lou Andreas-Salomé1

”Sanning” var ett ledord i talet om den Nya kvinnan vid sekelskiftet 
1900. I skönlitteraturen skulle en ny Sanning uppenbaras, och den skulle 
leda till kvinnans frihet.2 Denna sanning hade för många författare en 
tydlig koppling till det erotiska: ”Först när även kvinnorna börja tala 
sanning, skall litteraturen allsidigt belysa de ännu okända djupen av 
kvinnans erotiska temperament”, skriver Ellen Key.3 Det erotiska är här 
att förstå som ett slags livskraft, en förhöjd livskänsla i nietzscheansk 
mening, som också var förbunden med skapandet.

Sanningen knöts gärna till individen: kvinnor skulle utveckla sin in-
dividualitet vilket handlade om att vara sann mot sig själv, att förverkliga 
sin vilja oberoende av rådande begränsande föreskrifter för kvinnlighet. 
Det erotiska som en existentiell fråga blev också utgångspunkten för de 
politiska krav som kvinnor ställde. Det var kopplat till en socialitet: det 
var sanningen om kvinnorna och om sexualiteten som skulle motivera 
en genomgripande omdaning av samhället. Det erotiska fungerade som 
en politisk potential. Det handlade inte bara om sexuell lust utan om 
hur vi vill leva vårt liv, våra önskningar och begär och hur dessa skulle 
kunna förverkligas politiskt.

Framför allt var det frågor som rörde äktenskapet som institution 
och kvinnlig rösträtt som stod i fokus under 1900-talets första två decen-
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nier. 1902 grundades Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 
L.K.P.R., och föreningen var aktiv till 1921 då rösträtten infördes.4 I 
Tyskland, det land som förutom Sverige står i fokus för denna avhand-
ling, fick kvinnor rösträtt 1918.5

Ofta vände sig sekelskiftets feminister till de nya vetenskaperna, inte 
minst biologin och evolutionsteorin, för att belägga sina Nya sanningar. 
Med hänvisning till ett evolutionsteoretiskt tänkande kunde teser om 
kvinnans underlägsenhet bevisas, men i det kunde man också finna be-
lägg för motsatsen: kvinnans andliga och moraliska höghet. Framför allt 
fungerade den vetenskapliga världsbilden för sekelskiftets feminister som 
ett vapen i kampen mot den dogmatiska kristendom som dittills präglat 
såväl människosyn som sexualmoraliska uppfattningar på ett sätt som 
blivit ytterligt förtryckande för kvinnor.

De författare som här är föremål för mitt intresse var alla mer eller 
mindre influerade av det evolutionära paradigmet, med företrädare som 
Charles Darwin, Ernst Haeckel och Herbert Spencer, och i förlängning-
en kom eugeniken att bli viktig i det feministiska samhällsreformatoriska 
tänkandet. Det är utifrån detta idégods de konstruerar sina tidstypiska 
motståndsstrategier för att vrida sexualiteten ur händerna på kyrkan och 
frånta borgerskapet dess monopol på sedlighetsnormer. I utarbetandet 
av en sekulärt grundad feministisk teori var också Friedrich Nietzsche 
en viktig figur.

En faktor som är viktig för de författare jag studerar är den feminis-
tiska inriktning som uppstod som en reaktion på den borgerliga kvinno-
rörelsen i det sena 1800-talet. För den borgerliga kvinnorörelsen stod 
sedlighet, andlig jämställdhet mellan könen på kristen grund och kvin-
nors rätt till utbildning och arbete högst på agendan.6 Skiljelinjen mel-
lan kristna och sekulariserade feminister var starkare än den som gällde 
skillnader i synen på kvinnans egenart och bestämmelse och hennes 
roll i samhället.7 De feminister som kritiserade den borgerliga kvinno-
rörelsen vände sig mot vad de uppfattade som en sexualfientlig ideologi 
som grundade sig i en kristen dualistisk syn på kroppen.

I Sverige företräds denna feministiska inriktning av bland andra 
 Ellen Key, Frida Stéenhoff, Hilma Angered-Strandberg och Elin Wäg-
ner. Viktiga föregångare var 1880-talsförfattare som Anne Charlotte 
Leffler, Victoria Benedictsson och Stella Kleve samt kretsen kring tid-
skriften Framåt i Göteborg. I Tyskland företräds riktningen av författare 
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som Laura Marholm, Lou Andreas-Salomé, Helene Stöcker, Lily Braun, 
Gabriele Reuter och Grete Meisel-Hess. Många av dem hade anknytning 
till den så kallade mödraskyddsrörelsen, som också var inne på att ge-
nomgripande förändra samhällets sexualmoral. Den borgerliga kvinno-
rörelsens kristna grundvalar ifrågasattes med stöd i evolutionsteoretiskt 
och även eugeniskt tänkande.

Idén om att säga sanningen om sig själv har enligt Michel Foucault 
sitt ursprung i prästerliga makttekniker som utvecklats i de västerländ-
ska samhällena sedan 1600-talet. Den fick ett uppsving i och med det 
nya och starkare intresset för könet i det sena 1800-talet då också de 
sexologiska vetenskaperna växte fram.8 Den kristna bikten är för Fou-
cault paradigmatisk för de bekännelsepraktiker som genom historien 
producerat ”sanningen” om subjektet, om könet och begäret, i en process 
som genomsyras av makt. Det biktande subjektet är nämligen ytterst 
underordnad den dom som fälls av representanter för en statlig makt-
instans: ”Könet blir på 1700-talet en angelägenhet för myndigheterna”, 
skriver Foucault.9

Denna i grunden disciplinerande teknik var alltså verksam även hos 
många emancipationsivrare i sekelskiftets diskurs om sanning. Detta 
kan ses som ett tecken på att det inte finns något absolut ”utanför” i 
förhållande till makten, då individen alltid är underställd diskursens 
lagar. Där emot finns möjligheten till motstånd inom maktrelationernas 
strategiska fält, och det kan handla om ”många motstånd av olika slag: 
möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, samordna-
de, smygande, våldsamma, oförsonliga, kompromissvilliga, egennyttiga 
eller beredda till offer”, skriver Foucault.10 För Foucault är frigörelse från 
förtryck i absolut mening inte möjlig, och inte heller en ”motmakt” som 
skulle ställa allt till rätta, men det pågår ständigt diskursiva förhand-
lingar där nya relationer mellan makt och motstånd uppstår i växlande 
konstellationer.11

Denna avhandling intresserar sig för hur ett sådant motstånd kunde 
ta sig uttryck i romaner av några tongivande kvinnliga författare kring 
sekelskiftet 1900 i Sverige och Tyskland. De så kallade Nya kvinnan- 
romanerna formulerade en kvinnlig subjektivitet mitt i en diskurs som 
framställde kvinnan som den andre i förhållande till e≠n manlig univer-
sell position. De gör kvinnan till subjekt i hennes egen historia.

De Nya kvinnorna tillhör alla det moderna: de var kritiska till det 



begärets politiska potential16 

bestående och de ville förändra samhället.12 I den Nya kvinnan-romanen 
diskuteras de livsbetingelser som den moderna tiden medför: en föränd-
rad sexualmoral och nya samlevnadsformer, kvinnors yrkesarbete och 
medborgerliga rättigheter.

Kring sekelskiftet publicerades många romaner som tematiserade 
”kvinnofrågan”, det vill säga kvinnans status i samhället och hennes 
inställning till utbildning och yrkesarbete, konstnärskap, kärlek, sexua-
litet, politik och religion. Dessa romaner kan ses som uttryck för mot-
stånd, som ”motståndspunkter i maktnätet”, med Foucaults ord, i för-
hållande till tidens vetenskapliga och filosofiska diskurser om kvinnan 
som en lägre stående varelse.13 Jag har valt att här diskutera två tyska och 
två svenska romaner: Elin Wägners Pennskaftet (1910), Gabriele Reuters 
Aus guter Familie (1895), Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik (1904) 
och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen (1911).14 Romanerna var bland 
de mer kända i sin tid och de representerar olika typer av motstånd med 
anknytning till tidens litterära former och dess kulturella kontext.

De valda romanerna är tillkomna efter 1880-talets moderna genom-
brott, en period som är väl utforskad i feministiskt hänseende.15 Jag vill 
undersöka hur det radikala arvet från 1880-talet förvaltades och föränd-
rades under åren som följde.

Romanerna hör hemma i olika litterära strömningar kring sekel-
skiftet: Reuters Aus guter Familie är skriven i en naturalistisk tradition, 
Angered-Strandbergs Lydia Vik hör närmast hemma i nittitalismen. 
Wägners Pennskaftet är ett exempel på det tidiga 1900-talets borgerliga 
realism. Meisel-Hess var verksam i de expressionistiska kretsarna kring 
Die Aktion i Berlin. Die Intellektuellen har ideologiskt vissa drag av tysk 
expressionism.16 I förekommande fall kommer jag att reflektera över hur 
epoktypiska drag blir meningsbärande för olika konstruktioner av en 
Ny kvinna. Jag motiverar urvalet av romaner ytterligare i förhållande till 
litterära och ideologiska faktorer i avsnittet nedan om den Nya kvinnan 
som en motsägelsefull figur (s. 26–30).
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Om begreppet ”den Nya kvinnan”

Begreppet ”den Nya kvinnan” (”the New Woman”, ”das neue Weib”, 
”die neue Frau”, ”la nouvelle femme”) uppträdde över hela Europa kring 
sekelskiftet 1900 och betecknade en kvinnotyp som förkroppsligade fri-
görelse på många plan.17 Den Nya kvinnan ställde krav på utökade med-
borgerliga rättigheter och tillgång till högre utbildning och dessutom 
rätt att formulera sig om sin egen sexualitet.18

Den Nya kvinnan kunde vara en socialhistoriskt förankrad figur – 
feministisk aktivist, samhällsreformator, romanförfattare, rösträttskvin-
na – eller en fiktiv konstruktion som fungerade som ett diskursivt svar 
på det sena 1800-talets kvinnorörelse.19 Beroende på vem som använde 
termen kunde den Nya kvinnan framstå som ett hot mot civilisationen 
eller som ett löfte om framsteg. Den Nya kvinnan var både för lite och 
för mycket kvinna, påpekar Lyn Pykett. Den förvärvsarbetande och den 
ogifta kvinnan sågs som ”förmanligad”, en representant för ett tredje 
kön som härmar manligheten och därmed överskrider gränserna för den 
rätta [proper] kvinnligheten. Men det fanns också en bild av den Nya 
kvinnan som ”hyperkvinnlig”, alltför känslig, hysterisk, som hotade att 
smitta hela samhället med sin ”degenererade” kvinnlighet.20 Kvinnan 
kunde å ena sidan definieras i termer av sin kropp och sin funktion i fort-
plantningen, å andra sidan sågs hon som okroppslig och asexuell.21 Den 
Nya kvinnan var en produkt av de många motsägelser som utmärkte det 
sena 1800-talets uppfattning om kvinnlighet. I skönlitteraturen reprodu-
cerade Nya kvinnan-författarna dessa motsättningar, men exponerade 
dem också, och utforskade dem från nya håll. De var involverade i en 
komplex förhandling om kvinnlighetens innebörd, som kunde utmana 
den dominanta diskursen. På så sätt ifrågasatte den Nya kvinnan – både 
som hot och som förebild – den föreställning om könets naturlighet som 
i det borgerliga samhället var knuten till kvinnans roll som hustru och 
mor.22 Hon kunde fungera som en illustration av samtida vetenskapliga 
uppfattningar om könskategoriernas instabilitet. Till exempel ansåg den 
brittiske sexologen Havelock Ellis att könets gränser är flexibla och att 
det finns många stadier mellan en fullkomlig man och en fullkomlig 
kvinna som yttrar sig i en mängd individuella variationer.23

Idag är ”Nya kvinnan-litteratur” [New Woman fiction] ett etablerat 
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begrepp framför allt inom anglosaxiska kulturstudier och litteratur-
forskning. I England var det en blomstrande genre under åren 1885–95.24 
Under denna tid gestaltades, analyserades och parodierades den Nya 
kvinnan i en mängd romaner och figuren diskuterades livligt i den engel-
ska pressen vid mitten av 1890-talet.25 Först och främst var den Nya 
kvinnan en representation, en överdeterminerad symbol för kaos och 
revolt – eller för frihet.

Den Nya kvinnan representerade förändring, det nya i tiden, det 
moderna. Sally Ledger undersöker diskursiva konstruktioner av den Nya 
kvinnan-figuren i förhållande till andra ”nya” sociala och kulturella fe-
nomen i det sena 1800-talet, som socialism, dekadens, imperialism och 
gryende homosexuella identiteter.26

Ann Ardis diskuterar den brittiska Nya kvinnan-litteraturen utifrån 
dess förhållningssätt till den viktorianska 1800-talsrealismen, så  kallad 
domestic realism. Den Nya Kvinnan-litteraturen diskuterades livligt 
kring sekelskiftet, men kom att skrivas ut ur litteraturhistorien efter för-
sta världskriget, då den betraktades utifrån modernismens kriterier för 
litterärt värde.27

Ardis hävdar emellertid att den Nya kvinnan-litteraturen förebådar 
den modernistiska omvärderingen av realismen i fyra avseenden. För 
det första ersätts den kyska, viktorianska kvinnan av en hjältinna som 
antingen är sexuellt aktiv utanför äktenskapet eller avstår från sex av 
politiska snarare än moraliska orsaker. För det andra avmystifieras den 
kvinnlighetsideologi enligt vilken medelklassens kvinnor är styrda av 
sina känslor och helt saknar intellektuella och politiska förmågor. För 
det tredje ifrågasätts enligt Ardis den allvetande berättarkonventionen 
genom att kvinnliga romanfigurer intar en självständig hållning i förhål-
lande till berättaren. De förvandlar därmed vad Bachtin kallar en mono-
logisk strukturering av det realistiska narrativet till en polyfon form. Sist 
men inte minst ifrågasätts själva representationens epistemologi då Nya 
Kvinnan- författare förkastar den realitetsprincip som styr den litterära 
realismens tradition. I stället för att anta att konsten imiterar verklig heten 
och åter-ger [re-presents] något som både är externt till och föregår det fik-
tiva verket, gestaltar dessa författare begär som aldrig tidigare realiserats. 
De föreställer sig världar som skiljer sig från det borgerliga patriarkat i 
vilket ogifta kvinnor – kvinnor med andra ambitioner än äktenskap – 
döms ut som udda och överflödiga, som bifigurer i moderniteten.28
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I den tyska historieskrivningen skiljer man ofta mellan sekelskiftets 
neues Weib, en beteckning som användes under den wilhelminska ti-
den, och die neue Frau, den oberoende, yrkesarbetande unga kvinna 
som avbildades i Weimartidens sakliga litteratur.29 Sekelskiftets tyska 
Nya kvinnor åberopade sig ofta på Nietzsche och kallade sig själva die 
Emanzipierten (de emanciperade) eller Frauenrechtlerinnen (ung. kvinno-
rättsförespråkare). Termen die neue Frau kunde emellertid användas re-
dan kring sekelskiftet, vilket exempelvis Lily Braun gör i boken Die Neue 
Frau in der Dichtung (1896), inspirerad av den engelska litteraturens New 
Woman.30

Lyn Pykett analyserar Nya kvinnan-romanerna som olika former av 
écriture féminine. Hon menar att kvinnors skrivande kring sekelskiftet, 
liksom allt som skrivits av kvinnor, präglades av författarnas könsspecifi-
ka erfarenheter och av de sätt som deras biologiska kvinnlighet struktu-
rerades och medierades av samtidens sociokulturella begrepp om kvinn-
lighet. De reproducerade alltså kulturens berättelser om kvinnlighet, 
men skrev samtidigt om dem, varierade dem, utforskade dem medvetet 
eller avslöjade implicit motsägelser i de rådande uppfattningarna om 
kvinnlighet. De utvecklade också nya stilar och nya sätt att artikulera 
sina egna specifika innebörder av femininitet.31 Detta förfarande kan 
jämföras med Judith Butlers tanke om att förändring av normativa före-
ställningar sker i upprepningen av de handlingar, språkliga och kropps-
liga, som konstituerar maskulinitet och femininitet.

Brittiska litteraturhistoriker har konstruerat två generationer av den 
Nya kvinnan: den första levde och skrev under perioden 1880–1900, och 
den andra 1920–1940. I svensk litteraturvetenskap talar man även om en 
generation Nya kvinnor däremellan, som var verksam kring sekelskiftet 
1900.

Kristina Fjelkestam placerar den första generationens Nya kvinna 
i det moderna genombrottet, med Ibsens Nora som portalfigur.32 Här 
är det den nyligen uppnådda rätten till yrkesarbete och möjligheten till 
ekonomiskt oberoende som står i centrum. För den andra generationen 
stod kärleksfrågan i fokus, och man inspirerades av Ellen Keys läror. Den 
tredje generationen var verksam under mellankrigstiden och utmärks 
av en strävan efter att förena arbete och kärlekslycka.33 Föreliggande 
undersökning kretsar således enligt denna indelning kring den andra 
generationens svenska och tyska Nya kvinna. En sådan generations-
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indelning kan emellertid problematiseras. Som Claudia Lindén påpekat 
skrev Ellen Key redan 1880 om kärlekens avgörande betydelse för män 
och kvinnor.34 Och jag vill hävda att den strävan efter att kombinera 
arbete eller konstnärskap och kärlek som Fjelkestam placerar i den tredje 
generationen fanns redan i den andra. Det kanske inte alltid resulterade 
i en lycklig förening, men det står fullkomligt klart att det var en fråga 
som diskuterades i sekelskiftets romaner, vilket kommer att framgå av 
mina analyser.

Den tidigt bortgångna Anne Charlotte Leffler var på många sätt en 
föregångare till sekelskiftets Nya kvinnan-författare. Amanda Kerfstedt 
och Stella Kleve var generationsöverskridare. De var fortsatt verksamma 
vid sekelskiftet, Kleve då under sitt riktiga namn, Mathilda Malling.

Den Nya kvinnan anses i sekelskiftets Tyskland skildras av författare 
som Lou Andreas-Salomé, Elsa Bernstein, Elisabeth Dauthendey och 
Hedwig Dohm.35 Jag skulle vilja lägga till Frieda von Bülow,  Helene 
Böhlau, Ilse Frapan, Ricarda Huch, Gabriele Reuter, Franziska zu Re-
ventlow och österrikiskan Grete Meisel-Hess. Svenska representanter 
för sekelskiftets Nya kvinnan-litteratur är bland andra Anna Branting, 
Selma Lagerlöf, Frida Stéenhoff, Marika Stiernstedt, Hilma Angered-
 Strandberg och Elin Wägner.

En borgerlig, intellektuell kvinna

Sekelskiftets Nya kvinna är mestadels en intellektuell kvinna ur den 
bildade borgarklassen. Samtliga här analyserade romaner gestaltar en 
huvudperson som reflekterar och formulerar sig kring sin egen situation 
som kvinna i samhället: författaren in spe Lydia Vik respektive journa-
listerna Pennskaftet i Wägners roman och Olga i Die Intellektuellen. I 
Meisel-Hess roman beskrivs de intellektuella som en utvald skara som 
ska leda utvecklingen mot ett bättre samhälle. Agathe Heidling i Aus 
guter Familie är likaså en bildningstörstande ung kvinna, vars intressen 
emellertid starkt motarbetas av omgivningen.

Den Nya kvinnan är ofta politiskt aktiv. Wägners Pennskaftet och 
Meisel-Hess Die Intellektuellen tematiserar explicit huvudpersoner som 
är politiskt engagerade: Pennskaftet enrollerar sig i rösträttsrörelsen och 
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Olga går med i en organisation som kämpar för sexuella reformer och 
mödraskydd.

Den Nya kvinnan har ofta socialistiska sympatier. Även om huvud-
personerna i de romaner jag studerar tillhör medelklassen, finns arbetar-
klassens kvinnor med i periferin, som något personerna måste förhålla 
sig till och som ofta ingår i deras samhällskritiska politiska visioner. 
Klass och kön korsas i den kvinnliga erfarenheten i beskrivningar av den 
sexuella dubbelmoralen, där solidariteten mellan kvinnor ibland sätts på 
prov. I Anna Brantings Staden (1901) framkallar arbetarklassens kvinnor 
ett starkt obehag hos huvudpersonen Eva. De skrattar rått åt henne om 
hon stöter på dem i staden efter mörkrets inbrott. Dessutom kommer 
hon på sin man en flagrant délit med en kvinna i billiga röda under-
kjolar. I slutet av romanen blir emellertid Eva övertygad socialist och 
får då en mer försonlig syn på de lägre klassernas kvinnor. Solidariteten 
med andra kvinnor hamnar ibland i konflikt med lojaliteten med den 
egna familjen, till exempel i motivet med bröder som gör tjänsteflickor 
gravida, och hur dessa sedan lämnas vind för våg och går mot en säker 
undergång. Detta motiv finns i till exempel Reuters Aus guter Familie 
och Helene Böhlaus Halbtier (1899).

Kritiken av de dåvarande sedlighetsnormerna med deras utgångs-
punkt i den dikotoma motsättningen mellan den ”ärbara” och den 
”fallna” kvinnan är central för den Nya kvinnan-romanen, vilket också 
påpekas av Ann Ardis.36 Denna kritik fanns redan i det moderna ge-
nombrottets litteratur men i sekelskiftets Nya kvinna-roman gestaltas en 
möjlig utväg genom att författarna tydligare utformar en idé om erotiken 
på kvinnans villkor som grund för förhållandet mellan könen.

Samkönat begär

Det är en heterosexuell kvinna som framträder i sekelskiftets Nya 
kvinnan-romaner. Det finns emellertid tecken på att samkönat begär 
var möjligt att diskutera. Det förekommer spekulationer om huruvida 
kvinnans problem skulle kunna lösas om hon avsade sig kärleksrela-
tioner med en man, och det finns tematiseringar av en intimitet kvin-
nor emellan som har tolkats som samkönat begär.37 Det spökar mellan 
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raderna till och med hos en heterosexualitetens försvarare som Ellen 
Key.38

Kärlek mellan kvinnor tas upp av Elisabeth Dauthendey i den skan-
dalomsusade boken Vom neuen Weibe und seiner Liebe. Ein Buch für 
reife Geister som fick stort genomslag i hela Europa då den publicerades 
1901. Den kom ut på svenska året därpå med titeln Ny kärlek. En bok 
för mogna andar med ett förord av Ellen Key. Temat för boken var den 
Nya kvinnans erotik och hennes önskningar om ett jämlikt förhållande 
med en man som skulle stå på samma höga andliga nivå som hon själv. 
Eftersom den Nye mannen ännu inte är tillstädes ges kvinnor rådet att 
tills vidare välja nära vänskapsförhållanden med andra kvinnor. I boken 
får berättarjaget sexuella inviter från en annan kvinna som hon avböjer 
å det bestämdaste. Dauthendey tar sålunda avstånd från sexuell kärlek 
mellan kvinnor men samtidigt innebar hennes bok att tanken om sam-
könad kärlek var väckt i litteraturen; den hade gett ett diskursivt avtryck. 
Ebba Witt-Brattström menar att den Nya kvinnan-romanens ”narcissis-
tiska sexualuppfattning” och dess skildringar av intim vänskap mellan 
kvinnor öppnar upp en diskursiv rymd för ”lesbiska erfarenheter”, om 
än bara antydningsvis.39 Jag tycker emellertid att det blir olyckligt att 
associera lesbiska erfarenheter med narcissism.

Ungefär samtidigt som begreppet ”den Nya kvinnan” myntades kom 
också lesbisk kärlek att definieras i den medicinska diskursen. Sexuella 
handlingar mellan personer av samma kön var kriminaliserat i lag i både 
Sverige och Tyskland.40 Vad som var normalt och vad som var avvikande 
i människans känsloliv diskuterades emellertid livligt av både konstnärer 
och vetenskapsmän kring sekelskiftet. Det beskrevs och begreppsliggjor-
des, kategoriserades och sorterades.41 Före denna tid av diskursiv alstring 
och spridning i fråga om sexualitet levde kvinnor i en ”för-psykologisk” 
tid, skriver Lisbeth Stenberg, då nära relationer mellan kvinnor inte var 
något så tabubelagt som det senare kom att bli i samband med att en 
lesbisk identitet definierades som patologisk – eller naturlig.42 Fram till 
1880-talet betraktades nära vänskap mellan kvinnor som något oproble-
matiskt.43 Vänskapen kunde innefatta ömhet och kärleksbrev och två 
kvinnor kunde betraktas som ”ett par”. Före stigmatiseringen av sam-
könat kvinnligt begär fanns således en större frihet för kvinnor att leva i 
samkönade relationer, så kallade bostonäktenskap, men de beskrevs inte, 
eller ytterst sällan, i litteraturen.44 I skönlitteraturen omkodades vanli-
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gen samkönat begär till heterosexuellt, men att det förekom bland tidens 
kvinnor framgår av brevkorrespondenser. ”I kvinnokretsarna tog man 
lätt på den så kallade heteronormativiteten, där hade man viktigare saker 
att tänka på”, som Birgitta Holm skriver.45 Det handlar om sunt förnuft: 
”Givetvis rymde dessa relationer många gånger även för älskelse, begär 
och sexualitet, för det finns ingen anledning att utgå från att folk var min-
dre företagsamma på detta område förr än nu”, skriver Eva Borgström.46

Ulla Manns beskriver bristen på diskursiva spår i termer av ”frånva-
rande närvaro” och föreslår att forskaren skärper sin uppmärksamhet 
på det som inte sägs i texterna, det som kan ses som en frånvaro bakom 
manifesta yttranden, bilder och symboler. Det är ett problem av meto-
dologisk karaktär för historieforskaren eftersom det studerade materialet 
ofta redan har en narrativ struktur eller är en medierad representation av 
ett kollektiv. Och när det gäller källor som har ett kollektivt ursprung är 
de strider som föregått slutprodukten inte redovisade.47

En romanförfattare var tvungen att anpassa sin text till rådande 
normer för att den över huvud taget skulle accepteras på marknaden, 
däremot gavs goda tillfällen att smyga in kritiska element. Kvinnliga 
författare kunde till exempel beskriva begär mellan kvinnor men sedan 
låta romanen sluta med ett ordentligt heterosexuellt bröllop. I den dan-
ska författaren Vilhelmine Zahles novell ”Ogsaa en Kærlighedshisto-
rie” (1890), som på svenska fick titeln Också en kärlekshistoria (1890), be-
skrivs en ung kvinnas kärlek till en väninna, som i slutet gifter sig med en 
man.48 De flesta kvinnliga romanförfattare kring sekelskiftet nöjde sig 
emellertid med att skildra ”romantisk vänskap”, och som Lillian Fader-
man påpekat kunde dessa ibland inrymma samkönat begär, ibland inte. 
I vilket fall fanns en kärlekskultur mellan kvinnor, ogifta såväl som gifta, 
som enligt Faderman utmärktes av starka emotionella band.49

Kring sekelskiftet diskuterades lesbisk identitet i sexologiska sam-
manhang, till exempel i Havelock Ellis Sexual Inversion (1897) och i 
Magnus Hirschfelds teorier om det tredje könet.50 Begreppet ”det tredje 
könet” myntades av den tyske författaren Ernst von Wolzogen i roma-
nen Das dritte Geschlecht (1899) som kom i svensk översättning sam-
ma år med titeln Det tredje könet. Romanen är en antifeministisk satir 
där kvinnosakskvinnor, av ”det tredje könet”, skildras som manhaftiga 
missfoster: ”urvattnade manliga själar i smaklösa kvinnohöljen”, skriver 
signaturen B. s:r i förordet till 1911 års utgåva av Det tredje könet.51 Det 
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var den borgerliga kvinnorörelsens kvinnor som Wolzogen ondgjorde sig 
över, och romanen utmynnar i en hyllning till den ogifta modern, vil-
ket avslöjar att författaren sympatiserade med mödraskyddsförbundets 
idéer. För Wolzogen utgjorde uppenbarligen vad han uppfattade som 
en upplösning av könets gränser och förekomsten av samkönade begär 
något naturvidrigt, medan Magnus Hirschfeld såg homosexualitet som 
en naturlig variation, inte en sjukdom eller en synd, och han påpekar 
att den inte kan ”botas” vare sig med piller, hormoner, psykoanalys eller 
bestraffning.52 Freud intar en mellanställning i sin artikel ”Om psyko-
genesen i ett fall av kvinnlig homosexualitet”.53 I artikeln beskriver Freud 
hur ett föräldrapar kommer med sin dotter till honom för att han ska 
”bota” henne från hennes homosexualitet, hennes ”inversion”, något som 
Freud emellertid anser vara ett omöjligt företag. Freud utgår från att 
människan har en ursprunglig bisexualitet, och att heterosexualiteten 
således bygger på en ”inskränkning av objektvalet”, och han menar att 
det är mycket svårt att omvända en homosexuell person till en hetero-
sexuell och vice versa.54 Samtidigt beskriver Freud flickans homosexua-
litet som en ”störning” som han försöker förklara i hennes livshistoria, 
och han talar i termer av normal och onormal sexualitet. Artikeln är på 
så vis ett intressant exempel på en tvetydig hållning till homosexualitet. 
Freuds tänkande färgas av såväl uppfattningen att samkönade begär är 
ett tecken på avvikande sexuell läggning som idén att de är uttryck för 
en naturlig variation.

Majoriteten av den borgerliga kvinnorörelsen förhöll sig i offentlig-
heten avståndstagande till idén om sexuell kärlek mellan kvinnor. Så 
föranledde till exempel Mathilda Roos skildringar av samkönat begär 
i novellsamlingen Berättelser och skizzer (1884) och i romanen Hårdt 
mot hårdt (1886) Sophie Adlersparre att reagera med en kritisk artikel i 
Fredrika- Bremer-förbundets tidskrift Dagny.55 Artikeln kan emellertid 
ses som en reaktion på den i tiden pågående demoniseringen av kvinnors 
relationer vilket var problematiskt för kvinnorörelsen.56 Det var ett stra-
tegiskt drag av kvinnosakskvinnorna att undvika frågan om kvinnans 
sexualitet för att i stället betona kvinnan som en autonom individ – med 
rätt till privatliv, som rösträttsgeneralen i Pennskaftet säger.

Anledningen till att kvinnor inte erkände sin sexuella ”inversion” var 
enligt Havelock Ellis att de inte betraktade sin attraktion till andra kvin-
nor som sexuell.57 Annat tyder på att de hade sina skäl att inte diskutera 
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saken. I början av 1900-talet dyker det emellertid upp explicita skildringar 
av samkönat begär i romaner av kvinnliga författare. I den tyska littera-
turen tematiseras lesbisk kärlek i Minna Wettstein-Adelts roman Sind es 
 Frauen? Roman über das dritte Geschlecht (1901) där en grupp studenter 
lever öppet lesbiskt. Johanna Elberskirchen hävdar i essän Die Liebe des 
dritten Geschlechts (1904) att kärlek mellan personer av samma kön har 
funnits i alla kulturer och alltid kommer att finnas. Om homosexualitet 
vore ett urartningstillstånd skulle det ha försvunnit ur den mänskliga po-
pulationen, resonerar hon och tar på så sätt stöd i eugeniken för att försva-
ra homo sexuella. Idén om att manliga och kvinnliga komponenter finns 
i olika proportioner hos individen, vilket i kulturen skapat manliga kvin-
nor och kvinnliga män, och som av antifeminister som Otto Weininger 
ses som tecken på degeneration, beskriver Elberskirchen som ett neutralt 
faktum: ”Det finns ingen absolut man. Det finns ingen absolut kvinna. 
Det finns endast bisexuella variationer. […] När allt kommer omkring 
är vi alla, noga räknat, homosexuella, den ene mer, den andre mindre.”58

På svensk mark är Frida Stéenhoffs novell ”Ett sällsamt öde” (1911) ett 
exempel på en tidig queer novell. Den handlar om en kvinna som gifter 
sig med en man som visar sig vara en kvinna. Huvudpersonen Walter 
Lagerstam i Amanda Kerfstedts roman Reflexer (1901) är en transvestit 
avant la lettre som låser in sig en timme om dagen för att vara kvinna.59

I Gabriele Reuters Aus guter Familie skildras en stark intimitet mellan 
huvudpersonen och hennes väninna Eugenie då de är i tonåren. Och 
det mångtydiga slutet i Pennskaftet har tolkats som exempel på ett begär 
mellan Pennskaftet och Cecilia.60 I Lydia Vik finns emellertid  ingen an-
tydan till samkönat begär; romanen skriver in sig i en utpräglat hetero-
normativ diskurs. I Meisel-Hess eugeniskt och evolutionsteoretiskt 
grundade idé om den Nya kvinnan är frågan om det finns någon plats 
för ett begär mellan kvinnor. Om man enbart beaktar resone mangen om 
det äkta urvalet som ska skapa den bästa avkomman, framstår hennes 
tankevärld som utpräglat heteronormativ. Meisel-Hess beskriver emel-
lertid också kvinnans längtan efter att reproducera sig som sig själv nog, 
och hennes idéer om att kvinnor skulle ges möjlighet att skaffa barn 
utan att nödvändigtvis bilda familj med den biologiske fadern kan ses 
som en problematisering av den heterosexuella ordningen. Alla de fyra 
här studerade romanerna problematiserar i Keys och Dauthendeys anda 
idén om äktenskapet som en nödvändighet för kvinnan.
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Den Nya kvinnan som en motsägelsefull figur

Den Nya kvinnan stod som en symbol för den emanciperade kvinnan i 
sekelskiftets Europa. Hon förkroppsligade ekonomiskt och sexuellt obe-
roende. I det följande är det förstås den Nya kvinnan som en skönlitte-
rär konstruktion som är föremål för mitt intresse, men det bör påpekas 
att de villkor som verkliga kvinnor levde under kring sekelskiftet, och 
även kvinnorörelsens positioneringar och krav, var av betydelse för hur 
den Nya kvinnan konstruerades i litteraturen. Estetiska idealbilder och 
utopiska konstruktioner kan påverka verkliga kvinnors villkor och vice 
versa: det är verkliga kvinnor som står bakom konstruktionerna.61 Under 
den period jag studerar saknade kvinnor rösträtt och hade begränsad 
tillgång till utbildning och yrken; de hänvisades till äktenskapet som 
försörjningsinstans och levde under den sexuella dubbelmoralens primat 
enligt vilken borgerliga kvinnor förväntades tygla sin sexualitet  medan 
män tilläts ge fritt utlopp åt sina drifter. När kvinnor gifte sig blev de 
enligt lag underställda mannens förmyndarskap och det var allmän 
praxis att de slutade yrkesarbeta.62 Det fanns inget statligt understöd till 
mödrar. Att förena kärlek och äktenskap med arbete var därför en reell 
svårighet och frågan om hur den skulle lösas är ett tema i många romaner 
av kvinnliga författare kring sekelskiftet.63

Det är viktigt att hålla i minnet att den Nya kvinnan inte är någon 
enhetlig och stabil kategori; likt andra kulturella konstruktioner är hon 
en produkt av dialog, debatt och konflikt, av motstridiga diskurser. Till 
exempel var den Nya kvinnan i den medicinsk-vetenskapliga diskursen 
ett hot mot kvinnan som mor eftersom intellektuell aktivitet hos kvinnor 
ansågs sätta deras reproduktiva funktioner i fara, medan den antifemi-
nistiska skönlitteraturen framställde den Nya kvinnan som en sexuell 
dekadent, en förmanligad kvinna med en perverterad sexualitet.64 I den 
borgerliga kvinnorörelsens version framhävdes den Nya kvinnan som 
en ekonomiskt oberoende, autonom individ, medan radikala feminister 
kunde betona hennes sexuella självbestämmande och hennes delaktighet 
i relationer med män.65

 Att den Nya kvinnan är en så pass bred och motsägelsefull kategori 
väcker onekligen frågan är om den ens är användbar som analysinstru-
ment. Å andra sidan är ju begreppet ”kvinna” inte heller en stabil kate-
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gori. Det finns inget enhetligt eller koherent kvinnligt subjekt i hjärtat 
av feminismen, menar teoretiker som Judith Butler och Judith Bennett.66 
Samtidigt behöver vi ju kunna tala om kvinnor som en politisk kategori 
för att kunna reflektera feministiskt. Det är emellertid av central bety-
delse att vi uppmärksammar skillnader mellan kvinnor och de makt-
relationer som finns emellan dem.67

Användningen av begreppet ”den Nya kvinnan” kan också motiveras 
med att sekelskiftets intellektuella kvinnor själva använde det för att be-
teckna en mer eller mindre utopisk och idealiserad konstruktion. Ellen 
Key talade om henne som ”framtidens kvinna”.68 Aleksandra Kollontaj 
skrev 1913 att den Nya kvinnan redan är här i en mängd olika skepna-
der. De Nya kvinnorna utgör ”ett ändlöst, brokigt tåg” av arbeterskor, 
kontorsflickor och intellektuella.69 Redan hos Kollontaj är alltså den Nya 
kvinnan en bred och brokig kategori – den minsta gemensamma näm-
naren var ett ifrågasättande av den plats i samhället som den traditionella 
könsordningen anvisade kvinnan och en vilja att uttrycka en kvinnligt 
definierad subjektivitet.

Den Nya kvinnan är således en månghövdad figur. Jag har i mitt 
material funnit många olika typer av kvinnogestalter: den äldre kvinno-
typen, öfvergångskvinnan, framtidens kvinna, föregångskvinnan, undan-
tagskvinnan, fullblodskvinnan och den Nya kvinnan, och ofta finns de 
representerade inom en och samma roman.70 Det uppstår en mångstäm-
mig dynamik, där de olika kvinnotyperna går i dialog med varandra.

Den Nya kvinnan-romanen bryter in i en manligt kodad diskurs och 
utmanar den En(d)es utsageposition, för att tala med Luce Irigaray.71 I 
min bok tänker jag undersöka hur denna utsageposition visar sig i roma-
nerna som ett feministiskt motstånd.

Den Nya kvinnan är mångtydig också i forskningen. Sally Ledger 
beskriver ur ett kulturteoretiskt perspektiv den Nya kvinnans många 
olikartade identiteter.72 Vissa litteraturvetare söker bygga en litterär 
 genre utifrån den Nya kvinnan, medan andra ifrågasätter hennes ex-
istens. Ann Ardis diskuterar den Nya kvinnan-romanen som en länk 
mellan 1800-talets realism och modernismen, och frilägger romantypens 
karakteristiska drag. Ebba Witt-Brattström ställer i samma anda upp ett 
antal tematiska, stilistiska och berättartekniska genrekriterier för den 
Nya kvinnan-romanen.73 Flera av dem är användbara för mina roman-
analyser.
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Kristin Järvstad har å andra sidan svårt att finna någon Ny kvinna 
alls i sekelskiftets svenska romaner av kvinnliga författare. Romanerna 
uppvisar ”så många ambivalenser och spänningar inför det nya kvinno-
idealet” att Järvstad i stället väljer att utgå från termen ”övergångskvin-
na”, vilket också många romangestalter själva betecknar sig som.74 På ett 
liknande sätt beskriver Gisela Brinker-Gabler hur de tyska sekelskiftes-
romanerna av kvinnliga författare kännetecknas av ”Erfahrung des 
’Übergangs’” (övergångserfarenheter) och ”Zwiespalt”, det vill säga en 
kluvenhet mellan det gamla och det nya samhället som också återfinns 
inom kvinnan själv.75 Hedwig Dohm skriver apropå sin roman Christa 
Ruland (1902): ”Vi har alltjämt den gamla generationens nerver men den 
nyas intelligens och vilja”.76

Även om jag håller med Järvstad och Brinker-Gabler om att sekel-
skiftet är en brytningstid som kännetecknas av ambivalens, är jag här 
intresserad av hur kritik yttrar sig, hur en Ny kvinna konstrueras som 
ett utopiskt ideal eller möjligen en realiserad romanfigur.

Margaretha Fahlgren betecknar Marika Stiernstedts Det röda insla-
get och Gena som övergångsromaner ”eftersom de kvinnliga huvudper-
sonerna misslyckas i sina strävanden att leva ett mer självständigt och 
fullt kvinnoliv. De förälskar sig bägge i män som enbart ser dem som 
könsvarelser.”77

Begreppen ”övergångskvinna” och ”övergångsroman” får således 
ofta en biton av misslyckande, inte bara i skönlitteraturen utan också 
i litteraturhistorieskrivningen. Det som vi idag uppfattar som ambiva-
lens eller misslyckande kan belysas med hjälp av den tidsspecifika inom-
feministiska diskussionen. För att förstå ambivalenser måste vi som jag 
ser det uppmärksamma såväl maktens tal som de inbördes stridande 
motmaktdiskurserna. Kanske kan vi få en annan förståelse av ”miss-
lyckandet” om vi i romanernas tillkomstkontext försöker urskilja vilka 
element som var radikala och nya och hur de förhöll sig till tidens olika 
ideologiska konfliktlinjer.

Ett annat problem med att skilja de ”misslyckade” varianterna från 
den lyckade Nya kvinnan är att den senare då riskerar att bli idealiserad 
som en föregångsgestalt som det feministiska forskarsubjektet kan iden-
tifiera sig med. Denna uppdelning i lyckade och misslyckade Nya kvin-
nor kan relateras till att det underliggande i allas vår feminism ofta finns 
en föreställning om den sant emanciperade kvinnan eller en idé om att 
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kvinnor idag skulle vara friare än de som levde kring sekelskiftet 1900.78 
Kvinnoemancipationen är emellertid ingen teleologiskt framskridande 
befrielseutveckling som har sin höjdpunkt i det individuella självför-
verkligandet, även om denna föreställning är vanlig i vardagliga beskriv-
ningar av feminismen, skriver Antje Wischmann.79 Idén om framsteg, 
om historiens utveckling till det bättre, genomsyrar hela det moderna 
tänkandet och feminismen utgör här inget undantag. Wischmann argu-
menterar för en kritisk hållning till emancipationens framstegsaxiom 
och påtalar vikten av att se delprocesser som samverkar och motverkar 
varandra snarare än en rak utvecklingslinje.80

För att försöka komma runt denna dubbla rörelse i idealisering och 
”nedvärdering”, framgångsrik och misslyckad, tänker jag undersöka de 
motståndselement som finns i romanerna. En sorglig roman om en kvin-
nas misslyckade försök att bli emanciperad kan uttrycka en kritik av 
det rådande som är lika feministisk som den som återfinns i en utopisk 
roman om en emanciperad kvinna. En text som skildrar en kvinna som 
förälskar sig i en man som enbart ser henne som en könsvarelse – som 
i Fahlgrens exempel – kan vara subversiv i sin skildring av ett kvinnligt 
begär, eller den kan framföra en kritik av en viss manlighet. Min frus-
tration som läsare över att en romanperson inte lämnar sin knöl till äkta 
man utan i stället ger upp sitt skrivande, eller över att hon lämnar sitt 
spännande reporterjobb när hon gifter sig, får inte grumla min blick 
på sekelskiftets Nya kvinnan-romaner som kritiska texter.81 Det är en 
kritik som måste utforskas genealogiskt, det vill säga den måste sättas i 
relation till olika, ofta sinsemellan motsägelsefulla, diskursiva element i 
den samtida eller samtidshistoriska ideologiska kontexten.82

”Övergångskvinnorna” kan också mycket väl vara romanfigurer 
som skrevs fram för att tillfredsställa kravet på acceptans och auktori-
tet, i Jane Spencers mening.83 Jane Spencer pekar i sin undersökning av 
1700-talets kvinnliga engelska författare på hur författarens utsageposi-
tion bestämdes av hennes kön. Det fanns normer för vad som var möjligt 
för en kvinna att skriva för att hon skulle nå auktoritet och acceptans på 
den litterära marknaden. Det var inte möjligt att skriva vad som helst, 
för det måste vara godtagbart för såväl förlagsapparaten som den läsande 
publiken. Spencer visar emellertid att författarna hittar sätt att utnyttja 
ramarna för sina egna syften och kunde smyga in emancipatoriska ele-
ment i en patriarkalt definierad diskurs. Även under den period som här 
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ska undersökas fanns konventioner för skrivande kvinnor att hålla sig 
till. Många av sekelskiftets Nya kvinnan-författare bryter mot dessa, till 
exempel i fråga om tendens, en samhällsdebatterande ton och en realis-
tisk verklighetsavbildning.84

De valda romanerna representerar olika textuella motståndsstrategier 
som, om de ställs mot varandra, kan överbrygga diskussioner om vilken 
kvinna som är Ny respektive gammal – eller övergångskvinna. Med mitt 
fokus på motståndsstrategier i romanerna hoppas jag kunna visa att de 
alla är feministiska romaner, om de så skildrar en kvinnas undergång 
eller en kvinnas förverkligande av sina önskemål om självständighet, 
kärlek och arbete.

Jag vill visa hur romantexterna bär på motstånd och frilägga deras 
kritiska potentialer. Vad är det som gör dem till feministiska texter i 
sin tid? På vad sätt förnyar de konstruktioner av en kvinnlig subjektivi-
tet och hur skapas nya möjligheter för en kvinnlig agens? Min under-
sökning uppmärksammar hur de subjektspositioner som konstrueras i 
texterna relaterar till kulturella konstruktioner av kön. För att belysa 
detta kommer jag att sätta romanernas motståndsstrategier i relation 
till idéhistoriska strömningar och ideologiska diskussioner om kön och 
sexua litet som präglade deras tillkomstkontext. Den Nya kvinnan är 
alltså en motsägelsefull gestalt men det står det klart att hon förkropps-
ligar en feministisk position som strävar efter förändring av kvinnans 
subjektivitet och hennes livsvillkor. Jag kommer här att undersöka hur 
denna förändringsvilja formuleras på olika sätt genom att undersöka hur 
de fyra valda romanerna formulerar kritiska positioner i förhållande till 
rådande diskurser om kön, även i förhållande till andra feministiska dis-
kurser i samtiden.

Litterära motståndsstrategier

Det övergripande syftet för min undersökning är att identifiera punkter 
av motstånd och analysera dem som ett slags strategier. Precis som mak-
ten har sina strategier tänker jag att motståndet har sina, och jag vill här 
uppmärksamma den Nya kvinnans motståndsstrategier i hennes kamp 
mot patriarkala strukturer och för medborgerliga rättigheter och en ny 
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moraluppfattning. Dessa strategier bidrar till att forma en ”motdiskurs” 
eller ”returdiskurs” i förhållande till den dominerande diskursen om 
kön.85 Även i de mest sorgliga och hopplösa berättelser återfinns retori-
ska element eller tekniker som främjar agens hos de kvinnliga personerna 
eller som uttrycker en kritik mot den rådande ordningen.86 Motstånd 
kunde emellertid också formuleras i förhållande till feministiska dis-
kurser som byggde sina emancipatoriska idéer på andra grunder. Till 
exempel stred feminister mot varandra utifrån olika förhållningssätt till 
kristendomen och utifrån olika ideologiska övertygelser. Den patriarka-
la hegemonin genomkorsades av andra maktrelationer som byggde på 
klass, etnicitet, sexualitet och religion.

Det finns inte nödvändigtvis en författarintention bakom strate-
gierna, utan jag vill snarare tala om hur olika drag hos texten kan läsas 
som motstånd, genom att analysera dem i förhållande till tidens idéhis-
toriska diskurser.87 Motståndsstrategierna är på så vis egenskaper hos 
texten som går att upptäcka i läsningen och tolkningen. Som jag ser 
det speglar romanerna idéer och de är bärare av kritik mot den rådande 
samhällsordningen. Att författarna jag här studerar har en feministisk 
agenda står klart, men vad jag vill undersöka här är exakt hur och när 
texterna blir motståndsberättelser.

Text och kontext

Motståndsstrategierna kan vara såväl textimmanenta som kontextuella. 
Med textimmanenta menar jag tematiska element, motiv, bildspråk, stil-
drag samt strukturella och berättartekniska aspekter. Med kontextuella 
motståndsstrategier avser jag hur den litterära texten griper in i och för-
håller sig till samtidens diskurser om kön, kärlek, sexualitet, politik och 
religion. Detta förhållande mellan litterära texter och den kulturella sfä-
ren betecknar Ann Ardis som en form av intertextualitet.88 Nya kvinnan- 
författarna såg inte konsten som fristående från politik och historia.
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Text immanenta st rat eg i e r

Motståndsstrategier kan identifieras på olika textuella nivåer. På en inne-
hållslig, tematisk nivå kan det handla om gestaltningar av kvinnligt be-
gär – begär efter kunskap, sexuellt begär eller begär som en form av 
livsdrift. Begäret finns hos individen och spelar in i konstruktionen av 
en kvinnlig subjektivitet eller individualitet. Begäret strömmar också i 
en socialitet, mellan de politiskt engagerade kvinnorna och i förhållande 
till de åtråvärda målen: rösträtten och andra samhällsreformer. När det 
gäller en formell nivå kan man diskutera om olika romantyper, olika 
genrer, olika typer av tematik och temporalitet ger varierande möjlig-
heter till att gestalta effektivt motstånd.

Strategierna kan också undersökas berättartekniskt. I Nya kvinnan- 
romanen finns ofta en ideologiskt självmedveten berättare som kom-
menterar skeendet och på så sätt pekar ut hur texten ska läsas. Berättar-
instansen är därför ofta viktig för identifierandet av textens motstånd, 
och den bidrar till att göra texten till en kritisk text. I romanerna jag 
studerar är berättarrösten inte könsmarkerad – den avslöjar inte sitt 
kön eftersom den inte visar sig öppet – men den återger skeendet ur de 
kvinnliga romanpersonernas perspektiv. Den auktoritära, allvetande be-
rättaren ersätts av en mer intim och ofta empatisk berättare, som lägger 
sig närmare personerna, vilket ger möjlighet till en perspektivering av 
sanningen. Idén att det endast finns en Sanning om världen ifrågasätts. 
Denna berättarröst är enligt Harriet Anderson karakteristisk för den 
psykologiska realismen: berättarrösten låter personernas inre liv domi-
nera perspektivet och seendet på så sätt att skeendet återges i relation 
till ett visst psyke. Anderson diskuterar skillnaderna mellan psykologisk 
och mimetisk realism. En mimetisk realism eftersträvar att skildra den 
yttre verkligheten som den är och kan finna emancipatoriska potentialer 
i detta anspråk på autenticitet. När det handlar om psykologisk realism 
tillämpas mer experimentella litterära tekniker, till exempel återgivna 
inre monologer och en impressionistisk, associativ stil.89

I de fall då berättartekniken är betydelsebärande för mitt resonemang 
skiljer jag på ”berättare” och ”författare”. I mer tematiska, jämförande 
och kontextrelaterade diskussioner är det inte alltid lika viktigt att expli-
cit skilja författaren från berättaren i texten. Att det alltid handlar om 
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diskursiva element är underförstått. I de fall jag uttryckligen diskuterar 
författarens person tydliggör jag detta.90

Metaf ik t iva st rat eg i e r

Man kan också tala om motståndsstrategier på en metafiktiv nivå. De 
har beröringspunkter med en kvinnlig ironisk tradition, som i Sverige 
har anor från Anna Maria Lenngren. Flera av romanerna framställer en 
skrivande kvinna på så sätt att texten tematiserar sin egen tillkomst. I 
 Lydia Vik är det en bärande idé för den tolkning jag gör. Grete Meisel-
 Hess Die Intellektuellen skulle metafiktivt kunna betraktas som just den 
text Manfred Wallentin, ledaren för den organisation som ska iscensätta 
en ”intellektuell världspolitik”, ber huvudpersonen Olga att skriva, på 
temat ”kvinnans frihet”. Även i Gabriele Reuters Aus guter Familie leker 
huvudpersonen Agathe med tanken att skriva om sitt liv – och beskriver 
därmed själva romanen – en tanke som dock inte realiseras på romanens 
tematiska nivå då Agathe bryts ned och drivs in i apati.

Kont extuel la st rat eg i e r

För att uppnå en djupare förståelse av motståndsstrategierna vill jag un-
dersöka hur de är förankrade i samtidens diskurs om den Nya kvinnan 
och hur de hänger ihop med tidens feministiska konfliktlinjer när det 
gäller religion och sekularisering, och syn på politik, sedlighet, kärlek, 
sexualitet och äktenskap. Vad som för oss idag kan te sig svårbegripligt, 
till exempel den starka betoningen av kvinnans egenart eller vändningen 
mot biologin och eugeniken, kan belysas med en analys av den specifika 
idéhistoriska kontexten. En feministisk kontext som är utmärkande för 
de romaner jag studerar representeras i avhandlingen av två intellek-
tuella frontfigurer i tiden: Ellen Key och den tyskbaltiska författaren 
Laura Marholm. Båda bygger sitt tänkande kring kön på skönlitterära 
representationer av kvinnlighet och manlighet, och jag vill här frilägga 
sambanden mellan teori och fiktion och se hur de inspirerar varandra.

Den Nya kvinnan-romanen hade också en stark anknytning till 
en populärkulturell diskurs, som å ena sidan gjorde att den spreds till 
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många och fick ett starkare genomslag för sitt kontroversiella budskap. 
Å andra sidan vändes detta ofta emot den i värderingen av romanerna, 
i synnerhet då modernistiska värdekriterier började göra sig gällande. 
Romanernas kommersiella framgångar kom av kritikerna att ses som ett 
tecken på deras estetiska bristfällighet.91

Temporal tematik och genre

Möjligheten att framställa alternativa scenarier kan också undersökas i 
ljuset av frågan om romanernas utsträckning i tiden. Utifrån en sådan 
temporal tematik kan de valda romanerna grupperas i två typer som 
kan kontrasteras mot varandra: Reuters Aus guter Familie och Angered- 
Strandbergs Lydia Vik är båda uppväxtskildringar. De beskriver huvud-
personens barndom och liv som vuxen, medan Wägners Pennskaftet och 
Meisel-Hess Die Intellektuellen är typiska samtidsromaner.

De i avhandlingen studerade romanerna kan också betecknas som 
utvecklingsromaner på så sätt att de har klart framträdande huvudper-
soner som genomgår en andlig utveckling. Utvecklingsromanen belyser, 
enligt Kristin Järvstad, på ett allsidigt sätt en människas utveckling ur 
ett psykologiskt perspektiv.92 Den kan beskriva en kvinnas strävan efter 
att finna uttryck för sin individualitet och sitt självförverkligande och 
hur hon eventuellt får samhällets erkännande för detta.93 Ofta återges 
huvudpersonens kamp mot ett patriarkalt samhälle som på olika sätt 
försöker begränsa henne.

Som utvecklingsromaner beskriver både Hilma Angered- Strandbergs 
Lydia Vik och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen en kvinnas väg till 
frihet. Gabriele Reuter framställer i Aus guter Familie en omvänd ut-
vecklingsprocess som slutar i huvudpersonens andliga död. Elin Wäg-
ners Pennskaftet är ingen utvecklingsroman i strikt mening men beskri-
ver ändå någon form av utveckling som utmynnar i huvudpersonens 
kärleksl ycka.

Die Intellektuellen skulle också kunna betraktas som en bildnings-
roman i sin beskrivning av en persons inre, psykologiska utveckling mot 
ett idealt mål.94 Huvudpersonen Olga går ut i världen, gör erfarenheter 
och når insikter av olika slag och finner sig slutligen tillrätta, inte i en 
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borgerlig tillvaro, men hon försonas med sitt öde och finner en gemen-
skap med likasinnade. Romanen jämfördes också när den kom ut med 
Goethes Wilhelm Meisters läroår.95

Den klassiska bildningsromanen skildrar en ung mans väg till mog-
nad och anpassning till det borgerliga samhället. Termen ”Bildungs-
roman” är omtvistad men reserveras vanligen för 1700-talets Tyskland. 
Wilhelm Dilthey byggde sin berömda definition på Goethes roman om 
Wilhelm Meister och Hölderlins Hyperion.96 Ofta slutar bildningsroma-
nen med en kompromiss mellan individens självförverkligande och an-
passning till samhällets krav. Hjälten inrättar sig i ledet, finner sin plats 
i de samhälleliga hierarkierna och slår de revolutionära ungdomsidealen 
ur hågen.

Begreppet ”bildningsroman” har historiskt modellerats på romaner 
med en manlig huvudperson. För en kvinnlig huvudperson fanns under 
1700- och 1800-talen inte samma möjlighet att göra en bildningsresa: an-
passning till samhällets krav framstår som ett påbud, inte ett val, menar 
Kristin Järvstad.97 Enligt min mening kan emellertid en kvinnoeman-
cipatoriskt tematiserad kontext skapa förutsättningar för en bildnings-
roman med en kvinnlig huvudperson, eftersom den kan ge möjlighet 
att konstruera en kvinnlig subjektivitet utifrån en tidsspecifik dialektik 
mellan val och påbud.

Franco Moretti har en annan definition av bildningsromanen. Han 
diskuterar Jane Austens Stolthet och fördom som ett exempel. Ett vik-
tigt kriterium för bildningsromanen med både manliga och kvinnliga 
huvudpersoner är enligt Moretti att den slutar med giftermål.98 Ingen 
av de här studerade romanerna slutar med ett lyckligt giftermål (även 
om det i Pennskaftet antyds att ett sådant ska stunda). På så sätt utgör 
romanerna exempel på en kritisk problematisering av den traditionella 
bildningsromanens intrigstruktur.

Teori och upplägg

Min teoretiska utgångspunkt är Judith Butlers och Jessica Benjamins 
feministiska tänkande, samt Michel Foucaults och Jacques Lacans tänk-
ande. En bärande tanke i avhandlingen är Foucaults idé att det där det 
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finns makt finns motstånd.99 Diskursens makt är inte repressiv utan 
produktiv. Makten fungerar inte primärt som förbud, i till exempel stats-
apparater; den är inte en dualistisk, uppifrån och ner-verkande kraft 
utan den är snarare verksam i en mångfald av diskursiva relationer. Och 
makten producerar i sig själv sitt motstånd.100

Foucaults maktmodell är användbar för ett feministiskt tänkande 
i så måtto att den avfärdar förenklade, dualistiska uppfattningar om 
makt, och öppnar för möjligheten att även den förtryckta har makt. 
Kvinnor som grupp är underordnade ett patriarkalt förtryck men de är 
också involverade i motstånd gentemot såväl patriarkala strukturer som 
normer i fråga om klass och sexualitet. Kvinnor är alltså på samma gång 
förtryckta och i besittning av makt.101

Med utgångspunkt i Foucaults maktmodell kan vi belysa och förkla-
ra hur institutioner och handlingsmönster i en patriarkal ordning formar 
kvinnors subjektivitet, hur makt genomsyrar de disciplineringsprocesser 
i vilka kvinnor och män konstitueras som subjekt och hur den till och 
med formar deras begär.

Foucault tillhandahåller emellertid inte en lika elaborerad teori om 
motstånd och agens – han intresserar sig inte för subjektiveringen ur sub-
jektets perspektiv. Subjektiveringen framstår på många sätt alltjämt som 
ett inrättande i den fallocentriska ordningens led.102 Därför har jag vänt 
mig till feministiska teoretiker som utforskat just motståndets emanci-
patoriska potentialer och möjligheter till kvinnlig agens inom ramen för 
en foucaultinspirerad teoribildning. Många feministiska teoretiker har 
påtalat Foucaults knapphändiga resonemang kring begreppen motstånd 
och kamp och velat utveckla dem för att understödja en idé om feminis-
men som en pluralistisk och radikal politik. I synnerhet gäller det kam-
pen för sexuell och reproduktiv frihet där det är viktigt att också beakta 
skillnader mellan kvinnor, i fråga om klass, etnicitet, sexualitet etc. Ge-
mensamt för dessa teoretiker är att de i första hand utgår från Foucaults 
sena texter där makt och subjektivitet står i centrum för analyserna.103

För Judith Butler ligger möjligheten till förändring av könsordningen 
i upprepningen av de handlingar med vilka vi oupphörligen gör kön. I 
dessa performativa handlingar skapas normer för kön och heterosexua-
litet, men här ges också utrymme för förskjutningar och avvikelser från 
normen. Kvinnlighet och manlighet är endast imitationer av andra imi-
tationer av kön, någon essentiell könets kärna finns inte, enligt Butler.104
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I Excitable Speech undersöker Butler frågan om subjektets möjlighet 
till agens. Om subjektet konstitueras av språket, av diskursen, genom en 
althussersk interpellation, hur kan det då tillägna sig en språklig agens?105 
I det ständiga upprepandet av pågående sociala interpellationer sker en 
underordning av subjektet men samtidigt skapas en möjlighet till agens. 
De ord som kallar på oss är sällan de vi väljer, men de medför trots allt 
möjligheten till att upprepningen av en ursprunglig underordning kan 
ges ett annat syfte, en annan innebörd, vars framtid är öppen. Detta 
att en handling kan få nya betydelser när den upprepas [resignification] 
kallar Butler för en motståndsstrategi [strategy of opposition].106

Möjligheten till förändring av könsidentiteter ligger alltså i glappet, 
eller i den arbiträra relationen, mellan de upprepade handlingarna och 
möjligheten till ett misslyckande i upprepningen, en deformitet, eller en 
parodisk repetition som uppenbarar den fasta identitetens fantasmatiska 
effekt som en politiskt bräcklig konstruktion, skriver Butler.107 Femi-
nismens kritiska uppgift är att identifiera den subversiva upprepning-
ens strategier, som görs möjliga av dessa identitetskonstruktioner, för 
att lägga sig vinn om lokala möjligheter till intervention. Och subjektet 
deltar i sådana interventioner, eller inbrytningar i diskursen, just genom 
de upprepningshandlingar som konstituerar identiteten och som därför 
medför en immanent möjlighet att ifrågasätta dem.108

Judith Butler betonar således subjektiveringens paradoxala karaktär: 
subjektet underkastas en samhällelig ordning och uppstår samtidigt som 
en individ med agens och handlingsutrymme. Oavsett om man ser sub-
jektiveringen i Althussers mening, som ett svar på en interpellation, eller 
i Foucaults mening, som en diskursiv effekt, så uppstår subjektet genom 
en primär underkastelse under makten. Foucault erkänner i och för sig 
att det finns en tvetydighet – i underordningen och producerandet av 
ett subjekt med agens – men utvecklar inte detta i sin teori, kanske 
för att han inte intresserar sig för människans psyke i någon större ut-
sträckning, skriver Butler.109 Butler föreslår därför att vi kompletterar 
Foucaults teori med en teori om psyket.110

För att kunna tänka oss en möjlig frihet eller agens för subjektet 
måste vi se närmare på hur subjektiveringsprocessen involverar psykiska 
förlopp. Skillnaden mellan Foucaults diskursanalytiska modell och det 
psykoanalytiska perspektivet ligger i att den psykoanalytiska subjektive-
ringsmodellen i större utsträckning utgår från det erfarande subjektet.111
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Enligt Lacan konstitueras jaget i mötet med sin spegelbild som fram-
står som en sammanhängande gestalt, innan ”jaget” egentligen upplever 
en sådan. Det handlar således om en förspråklig imaginär identifikation 
med en bild av ett enhetligt jag. Subjektiviteten grundas på ett analogt 
sätt i mötet med den andre genom ett fiktivt eller falskt erkännande. Det 
handlar om ett falskt erkännande eftersom proto-subjektet identifierar 
sig med den andres bild av något som ännu inte finns, i en föregripande 
identifikation.112 Subjektiviteten skapas genom en serie imaginära iden-
tifikationer med bilder och föreställningar som ligger utanför oss själva 
och i den språkliga ordning som sätter namn på dessa bilder och före-
ställningar. Lacans teori ger inte mycket utrymme för subjektets agens, 
vilket är mitt huvudsakliga intresse.113

Begreppet begär är centralt i avhandlingen. Det motsvarar Freuds 
begrepp Wunsch (”önskan”, ”désir”, ”wish”). För Lacan är begäret omed-
vetet, och således sexuellt, men möjligt att sätta ord på och därmed er-
känna i närvaro av en psykoanalytiker. (Detta går att se som analogt 
med litteraturtolkningssituationen, där läsaren blir en ställföreträdande 
analytiker och texten en analysand.) Det är emellertid inte möjligt att 
formulera hela sanningen om begäret: när talet försöker ge uttryck åt 
begäret kvarstår alltid en rest, som överskrider [exceeds] talet.114 Begäret 
är den Andres begär, ”le désir de l’homme, c’est le désir de l’Autre”, skri-
ver Lacan.115 Med detta menar han att begäret till sitt väsen är ett begär 
efter den Andres erkännande och/eller efter att bli objekt för den Andres 
begär. Dessutom menar Lacan att det vi begär är det som vi antar att den 
Andre begär, det vill säga det som den Andre antas sakna.116

För Lacan är distinktionen mellan den store Andre och den lille an-
dre viktig. Den lille andre är en spegelbild eller en projektion av jaget, 
och inskriven i den imaginära ordningen.117 Den store Andre betecknar 
en radikal alteritet, en annanhet som transcenderar det imaginäras illu-
soriska annanhet eftersom den inte kan assimileras genom identifika-
tion. Lacan likställer den Andre, denna radikala alteritet, med språket 
och lagen, och den Andre är således inskriven i den symboliska ord-
ningen. Den Andre är den symboliska ordningen i så måtto som den 
är partikulariserad för varje subjekt. Den Andre är alltså både ett annat 
subjekt, i dess radikala alteritet och oassimilerbara unikhet, och den är 
också den symboliska ordningen som medierar i subjektets förhållande 
till andra subjekt.118
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Modern är den första som intar den Andres position för barnet. I 
kastrationskomplexet upptäcker emellertid barnet att denna Andre är 
ofullkomlig, att det finns en brist i den Andre. Att den Andre skulle vara 
fullkomlig är en myt.119

Lacan skiljer på begär [désir], lust [plaisir] och njutning [jouissance] 
(det sistnämnda ligger nära Freuds begrepp libido). Det franska ordet 
jouissance har precis som svenskans ”njutning” en sexuell konnotation, 
men den är i franskan tydligare kopplad till den sexuella höjdpunk-
ten, det vill säga orgasmen. Jouissance står också i motsättning till plaisir 
(”lust”). Lustprincipen fungerar som en gräns för njutandet, det är en 
lag som kräver av subjektet att det njuter så lite som möjligt. Samtidigt 
försöker subjektet ständigt överskrida förbudet mot njutning. Resultatet 
av ett överskridande av lustprincipen är emellertid inte mer lust, utan 
smärta, eftersom subjektet endast kan bära ett visst mått av lust. Bortom 
denna gräns blir lusten smärta, och det är denna smärtsamma lust som 
Lacan kallar jouissance: ” jouissance är lidande”.120 Termen jouissance ut-
trycker därför den paradoxala tillfredsställelse som subjektet får från sitt 
symptom, eller med andra ord, det lidande som härrör från hans/hennes 
egen tillfredsställelse.121

Jouissance är den njutning som subjektet avstår ifrån (i kastrations-
komplexet), då det, han eller hon, ger upp sina försök att bli moderns 
imaginära ”fallos”, det vill säga att bli det som barnet tror att hon begär 
(och saknar). Lacan tänker sig att det finns en njutning hos det lilla 
barnet i hans eller hennes gemenskap med modern. Vid en viss punkt 
inser barnet att modern också har ett annat liv, att barnet inte är allt för 
henne. För att bli upptagen i den symboliska gemenskapen avsäger sig 
barnet la jouissance, njutningen, inte som en aktiv handling, utan avsä-
gandet av jouissance är ett villkor för att subjektet/barnet ska inträda i den 
symboliska ordningen, den mänskliga socialt-språkliga gemenskapen. I 
stället underordnar sig subjektet begärets Lag. En föreställning dröjer 
dock kvar hos människan om att jouissance skulle vara möjlig – om den 
inte vore förbjuden.122

Lacan följer Freuds tanke om att det endast finns en libido, som är 
manlig, då han säger att jouissance, njutningen, är fallisk. ”Jouissance, om 
den är sexuell, är fallisk, vilket betyder att det inte relaterar till den Andre 
som sådan” (utan till föreställningen om vad den Andre begär).123 Men 
Lacan talar också om en specifikt kvinnlig jouissance, en supplementär – 
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inte komplementär – njutning, som är ”bortom fallos” (det handlar om 
en föreställning om den Andres njutning). Denna kvinnliga jouissance 
är emellertid outsäglig [ineffable] – kvinnor upplever den men vet inte 
om det.124

Begäret uppkommer ursprungligen på den Andres domäner, det vill 
säga i det omedvetna. Men det är viktigt att notera att begäret är en so-
cial produkt: det konstitueras i ett dialektiskt förhållande med de begär 
som subjektet upplever att andra subjekt har.125 Den Andre hänför sig 
till människans språkligt förmedlade sociala strukturer, som kan för-
kroppsligas av den andre eller de andra, det vill säga föreställningar om 
vad faktiska personer i individens närhet begär och önskar.126

Den första person som intar den Andres plats är som sagt modern, 
och till en början är barnet helt utlämnad åt hennes begär. Det är först 
när Fadern i Oidipuskomplexet uttrycker begär inom lagen och pekar 
ut att modern är kastrerad som subjektet kan rädda sig undan moderns 
nyckfulla begär.127

I Jessica Benjamins modell har subjektiviteten, precis som hos Lacan, 
sina rötter i ett begär efter erkännande.128 Hon menar emellertid att det 
lilla barnet mycket tidigt har förmåga att erkänna den andre som ett 
subjekt. Detta innebär att Lacans idé om det utsatta barnet och den 
maktfullkomliga modern problematiseras.

Benjamin modifierar Lacans teori om Oidipuskomplexet. Enligt La-
cans (och Freuds) intrapsykiska modell måste barnet i Oidipusfasen för 
att uppnå differentiering avvisa modern och internalisera faderns för-
bud. Under ett föreställt hot om kastration skulle pojken vända sig ifrån 
modern och den lyckliga njutning han upplevde med henne. Fadern 
blir i denna teori en gestalt som både nedvärderar det kvinnliga och har 
möjlighet att förenas med det. En klyvning sker i en god, idealiserad 
fadersgestalt som ”räddar” barnet från en ond, preoidipal modersgestalt. 
I denna klyvning överförs faderns farlighet (han står ju trots allt för ett 
förbud) på modern, och moderns godhet trängs bort. Benjamin menar 
att klyvningen är ett resultat av att spänningstillståndet mellan motsätt-
ningar kollapsar. I ett intersubjektivt rum skapas däremot möjlighet för 
barnet att härbärgera motsättningen att modern är både ond och god, 
precis som fadern.129

Dominans inträder enligt Benjamin då spänningen mellan självet 
och den andre, självhävdande och erkännande, bryter samman. Hon 
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utvecklar en teori som beskriver relationen mellan självet och den andre 
som ett möte mellan två subjekt snarare än ett dominansförhållande 
mellan ett subjekt och ett objekt.130 Med ett intersubjektivt perspektiv 
kan Benjamin i sitt tänkande om könsskillnad, subjektivitet och begär 
se en utväg ur låsta positioner av dikotoma motsättningar, som likhet–
skillnad, självet–den andre, man–kvinna, heterosexuell–homosexuell, 
ren–smutsig. Om dessa poler upprätthålls i ett spänningsläge kan de 
samexistera i en ambivalens i stället för att rasa samman till en absolut 
position där den ena polen fortlever på villkor att den andra förintas.131 
Svårigheten ligger, enligt Benjamin, ”i att stå ut med skillnad utan att 
nedvärdera likhet – att omfatta området mellan motsatserna. Att överge 
den ena sidan av en motsättning och placera sig på den andra är ju inte 
särskilt svårt. Det svåra är att uppnå ett begrepp om skillnad, om att vara 
olik, som bibehåller en känsla för vad det innebär att ha något gemen-
samt, att vara en människa likt andra, en jämlike.”132

Att begreppsliggöra förhållandet mellan likhet och skillnad som en 
spänning snarare än en binär motsättning där den ena polen värderas 
högt medan den andra nedvärderas, är en del i den feministiska kriti-
ken av psykoanalysen. Det innebär en dekonstruktion av den binära 
motsättningen mellan likhet och skillnad. Viktig för Benjamin är också 
uppfattningen att det inte bara finns en skillnad, utan många. Snarare 
än att förstå könsskillnad som en gräns mellan identiteter kan vi tala 
om en mängd skillnader och instabila identifikationer.133 Denna idé om 
att dikotoma element kan samexistera i ett spänningsförhållande, finner 
jag användbar för att reflektera kring litterära texter. Motsättningar i 
texten kan betraktas som ambivalenser, där de olika polerna hålls i ett 
spänningsläge i stället för att rasa samman till en antingen-eller-position 
där endast en pol existerar.

Dispos i t ion

I ett inramande kontextkapitel nystar jag upp olika trådar i sekelskif-
tets komplexa diskursiva väv, framför allt i fråga om hur sexualitet och 
sedlighet gjordes till kvinnosakens högst prioriterade politiska ämne 
med stöd i evolutionsteorin, monismen och kritiken av den dogmati-
ska kristendomen. Sedligheten, i bemärkelsen sexualiteten som en social 
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fråga, behandlas i alla de fyra romaner jag tar upp. ”Sedlighet” betydde 
för det sena 1800-talets människor inte enbart ”hög” sexualmoral utan 
innefattade också de dygder som tänktes förkroppsligas av en god sam-
hällsmedborgare, till exempel behärskning, förnuft och laglydighet.134 I 
de diskursiva förhandlingarna om sedligheten korsas konservativa och 
radikala, kristna och evolutionistiska, antifeministiska och feministiska 
röster och mitt i skottlinjen står den Nya kvinnan.

I kapitlet reder jag ut det feministiska tänkandets förhållande till evo-
lutionsteorin, eugeniken och Nietzsche. Både darwinismen och nietz-
scheanismen hade misogyna drag – hur gjorde feminister för att vända 
dessa teorier till kvinnors fördel? Hur anknöt de till samtidens diskurs 
om degeneration som definierade det sjuka och urartade i motsatsställ-
ning till det sunda och ”artdugliga” eller ”rasdugliga”?135

Därpå följer fyra analyskapitel där jag går in på de valda romaner-
nas specifika motståndsstrategier. Romanerna exemplifierar olika mot-
ståndsstrategier som i flera fall överlappar varandra.

Jag börjar med Elin Wägners Pennskaftet eftersom den på många 
sätt ter sig som en paradigmatisk Ny kvinna-roman. I Pennskaftet fung-
erar frimodigheten, humorn och begäret som motståndsstrategier. Med 
kvicka repliker angriper Pennskaftet såväl konservativa rösträttsmot-
ståndare som feminister med en förlegad uppfattning om sedlighet. I 
berättarinstansen konstruerar Wägner med hjälp av humor och ironi 
en frimodighet som blir huvudpersonens främsta vapen i kampen mot 
såväl den patriarkala diskursen som den ”äldre kvinnotypens” diskurs. 
Fri modigheten medger också ett pragmatiskt förhållningssätt till den 
emancipatoriska kampen, som därmed får ett drag av försonlighet. 
Wägner beskriver också ett starkt begär, både mellan kvinnorna och i 
förhållande till rösträttsidén, som i romanen fungerar som en politisk 
potential.

I Gabriele Reuters Aus guter Familie är begäret (sexuellt, intellektuellt 
eller som en livsdrift) huvudpersonens allierade i kampen mot det wilhel-
minska samhällets kvinnoförtryckande strukturer. Kampen förloras då 
huvudpersonen efter ett flertal nervsammanbrott slutligen hamnar i ett 
apatiskt tillstånd. Jag diskuterar också hur man ska se på ”hysterin” – om 
den kan sägas utgöra ett motstånd, som en sista utpost mot patriarkatet, 
eller om den enbart representerar ett begärets utsläckande och en under-
ordning under en maktdiskurs.
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I Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik tematiseras strävan efter att 
den kvinnliga, erotiska individualiteten ska komma till uttryck. Det 
erotiska förbinds med skapandet och med en förhöjd livskänsla och i 
romanen kontrasteras det mot den livsförnekande syn som företräds av 
den man som huvudpersonen försöker förverkliga sin kärleksvision med. 
Här är också en metafiktiv strategi verksam vilken kan påverka tolk-
ningen av romanens slut då huvudpersonen avsäger sig sina författar-
planer och väljer att stanna i sitt äktenskap.

I Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen är den Nya kvinnan – och den 
Nye mannen – eugeniskt underbyggda. Med utgångspunkt i eugeniken 
talar Meisel-Hess i romanen för mer jämlika villkor mellan könen. Hon 
vänder den traditionella eugenikens farhåga för att intellektuell aktivitet 
hos kvinnor skulle leda till att deras fortplantningsorgan förtvinar till 
något annat: jämlikhet mellan könen är en förutsättning för att det ska 
råda ett ”äkta” sexuellt urval, vilket i sin tur är en garanti för artens för-
bättring. Frågan är emellertid hur en ”artduglig” kvinna definieras, det 
vill säga den kvinna som motsvarar de eugeniska sundhetsidealen och 
förkroppsligar en ”högre” människotyp. Och hur påverkas synen på det 
judiska i en eugenisk diskurs som bygger på en ”ras”-hierarki som ställer 
det germanska över det judiska?

Slutligen diskuterar jag avhandlingens viktigaste resonemang i ett 
avslutande kapitel.
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Lit en darwini st i sk exkurs

För Darwin utgjorde påfågelhannens vackra stjärtfjädrar en gåta. Han 
kunde inte förklara dem utifrån teorin om det naturliga urvalet, han 
kunde inte förstå hur de skulle kunna främja artens överlevnad. Då kom 
han på idén om det sexuella urvalet: att den vackra – men opraktiska 
– fjäderskruden helt enkelt var något en hanne hade fördel av i konkur-
rensen om honorna. De vackra fjädrarna signalerade att han var frisk och 
duglig. Evolutionen hade således gjort fågelhannen till det täcka könet 
och gett honom förmågan att sjunga vackert för att han skulle vara till-
dragande för en hona.136 Påfågelhonorna har ett mer alldagligt utseende, 
med bruna stjärtfjädrar. Detta faktum kunde emellertid förklaras med 
utgångspunkt i det naturliga urvalet: honorna behövde kunna gömma 
sig när de ruvade för att inte bli uppätna.

I djurriket är det alltså hannarna som prålar med sin skönhet och 
honorna som väljer. I de mänskliga samhällena råder enligt Darwin en 
annan ordning: där är det kvinnan som ”bjuder ut sig” och mannen som 
står för valet. Denna beskrivning fick biologen och författaren Grete 
Meisel-Hess att vilja återföra valet i den sexuella selektionen till kvin-
nan. På så vis skulle kvinnan kunna välja en biologiskt duglig far till sin 
avkomma vilket skulle gynna artens progression.



2. 

de n n ya k v i n na n v i d 
sek e l sk if t et 1900

Jag kommer i detta kapitel att placera in den Nya kvinnan-romanen i 
sekelskiftets litterära och kulturella miljö och beskriva tidens olika femi-
nistiska diskurser. Därefter ger jag en idé- och kulturhistorisk bakgrund 
till romanernas motståndsstrategier, för att visa på hur de bottnar i sam-
tida nietzscheanska, evolutionsteoretiska och eugeniska diskurser och i 
en kritik av kristendomens dualistiska världsåskådning.

Sekelskiftet 1900 i historieskrivningen

Tiden kring sekelskiftet 1900 brukar i historieskrivningen karakteriseras 
som motsägelsefull och ambivalent. Den präglades av utopisk framtids-
tro och framstegsretorik, men också av fin de siècle-stämningar: skepsis 
inför den nya tidens avarter och oro för dekadenta fenomen. Denna 
motsägelsefullhet är enligt Marshall Berman kännetecknande för mo-
derniteten i stort: ”Att vara modern är att leva ett paradoxernas och 
motsägelsernas liv.”1 I debatten blev den Nya kvinnan-figuren en sym-
bol för såväl faror som löften hos den moderna tiden.2 Det uppstod till 
och med sammanslutningar mot kvinnoemancipationen: 1912 bildades 
i Tyskland Deutsche Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation 
(Tyska förbundet för bekämpandet av kvinnoemancipationen).3

Samtidigt har tiden ofta beskrivits som genomsyrad av feministisk 
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optimism inför framtiden. I både Sverige och Tyskland gick rösträtts-
rörelsen in i en aktiv fas och landsomfattande föreningar för kvinnans 
politiska rösträtt bildades.4 Förkrigslitteraturen präglades av en posi-
tiv, utopisk tidsanda som sedan slogs ner av första världskriget. Tiden 
kring sekelskiftet och fram till 1914 framstår som en mobiliseringsperiod 
för kvinnofrågan; därefter kom spridningen – och bakslaget i form av 
starkare konflikter och ett uttunnande av det radikala budskapet.5 I 
skönlitteraturen kunde detta till exempel ta sig uttryck i form av olyck-
liga slut.6 Enligt Christiane Küster-Schneider kännetecknas den tyska 
litteraturen av kvinnliga författare fram till 1914 av att man diskuterar 
teoretiska och politiska emancipationsmodeller, något som sedan avlöses 
av en mer pragmatisk inställning.7 Första världskriget satte antagligen 
djupare spår i det tyska kulturlivet än i det svenska, men det finns lik-
heter mellan de två ländernas kulturklimat i det att tiden före första 
världskriget karaktäriserades av en hög grad av spekulation, av vidlyf-
tigt utforskande snarare än ett pragmatiskt-strategiskt tänkande. Man 
kunde ägna sig åt utopiskt tänkande och åt ett teoretiskt utmejslande 
av ”framtidens kvinna”, som sedan fick kropp i litteraturen och därmed 
blev liksom samtida.8 Många visioner kom senare att förverkligas i det 
svenska folkhemmets social politik, medan Tyskland, knäckt av kriget, 
gick in i fascismen.

Förhållandet Sverige–Tyskland

Den tyska kulturen hade en stark ställning i Sverige fram till andra 
världskriget. De kulturella förbindelserna mellan Skandinavien och 
Tyskland hade intensifierats under det moderna genombrottet. Litterära 
impulser gick nu inte bara från Tyskland till Skandinavien utan också i 
motsatt riktning. Under åren 1870–1914 översattes ett fyrtiotal skandi-
naviska författare till tyska och under samma period skrevs åtta tusen 
artiklar och böcker om nordisk litteratur. Det talades i Tyskland om 
”Ljuset från Norden”; man betonade gärna det gemensamma germanska 
ursprunget och hängav sig åt ”nostalgi för de blonda ’stamfränderna’ i 
den höga Nord”, som Ebba Witt-Brattström skriver.9 Å andra sidan var 
det särskilt de moderna samhällsidéerna och upproret mot normer och 
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tabun, där könspolitiska frågor ingick, som intresserade de tyska intel-
lektuella.10 Skandinavien fungerade på så sätt som en dubbelbottnad 
utopisk konstruktion i det wilhelminska Tyskland: den tjänade såväl 
konservativa föreställningar om en germansk ursprunglighet som pro-
gressiva idéer om en samhällelig modernitet. Till denna bild bidrog för-
fattarparet Laura Marholm och Ola Hansson, som under 1890-talet blev 
viktiga förmedlare av skandinavisk litteratur i Tyskland.11

Tyskland var mer reaktionärt än Skandinavien i frågan om kvinnors 
rättigheter. Till exempel fick kvinnor i Sverige rätt att avlägga examen 
vid filosofisk fakultet 1873 medan de tyska universiteten öppnades för 
kvinnor först 1902–1908.12 Ett litet udda exempel på den tyska teater-
publikens konservatism är att Ibsen fick lov att skriva om slutet på Ett 
dockhem inför uppsättningen i Tyskland i februari 1880. I det alternativa 
slutet överger Nora inte sina barn – publiken antogs inte kunna acceptera 
en hjältinna som lämnar sin familj.13

Såväl Sverige som Tyskland präglades kring sekelskiftet av starka na-
tionalromantiska och patriotiska strömningar. Författare kunde invol-
veras i uppbyggnaden av nationalkänslan. Till exempel tillkom Selma 
Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige på uppdrag av 
Sveriges allmänna folkskollärareförening med syftet att fostra barn till 
goda medborgare och patrioter. De svenska landskapen spelade här en 
viktig roll för skapandet av en nationell identitet.14 I det nybildade  tyska 
kejsardömet fanns ett starkt behov av att befästa idén om det tyska fol-
kets enhet. Ofta underbyggdes föreställningen om ett nationellt själv-
medvetande rasbiologiskt.15 Det fanns också kritiska, antinationalistiska 
röster, vilket kommer till uttryck i det studerade materialet. Gabriele 
Reuter förhåller sig kritiskt till den nationalistiska idén om ”tyskhet”, 
till exempel genom att koppla det tyska till faderns patriarkala bild av 
en god, tysk kvinna i en ironisk berättarkommentar. Både Elin Wägner 
och Grete Meisel-Hess var, likt många sekelskiftesfeminister, brinnande 
förespråkare för internationalism.16 I Die Intellektuellen beskriver Meisel-
 Hess den sexualreformatoriska rörelsens strävan att förverkliga en intel-
lektuell världspolitik där också det judiska ingår som ett självklart in-
slag. I romanen avspeglas också den tyska entusiasmen för Skandinavien 
genom att figuren Eva Reisenleitner studerar skandinaviska språk. En 
bifigur i romanen är den svenska författaren Inge Brénhoff, som med all 
sannolikhet är modellerad på Meisel-Hess väninna Frida Stéenhoff. Det 



begärets politiska potential48 

internationella präglade också Meisel-Hess liv i form av ständiga rörelser 
över nationsgränserna: hon föddes i Prag, växte upp i Wien, och flyttade 
1908 till Berlin.

Ellen Key var kring sekelskiftet ett stort namn i både Sverige och 
Tyskland liksom i stora delar av Västeuropa.17 Key medverkade flitigt i 
tyska tidskrifter, och boken Kvinnorörelsen (Die Frauenbewegung) pub-
licerades först på tyska, 1909, men utkom på svenska samma år. Key 
besökte ofta Tyskland och från 1905 turnerade hon där med sina före-
drag.18 Ett av Keys mest omtalade och hyllade verk var Barnets århund-
rade (1900).19

De svensk-tyska kulturella förbindelserna syns också på individ nivå. 
Flera av författarna jag studerar kände varandra; de ingick i ett löst sam-
mansatt internationellt feministiskt nätverk där kvinnor läste, beund-
rade och hämtade inspiration från varandra.20 Ellen Key framstår på 
många sätt som en spindel i nätet, både som person och som representant 
för ett feministiskt idégods som präglade författarna som står i centrum 
för denna bok, vilket förklarar att hon har en så pass framträdande roll 
i avhandlingen. Key kände både Hilma Angered-Strandberg och Elin 
Wägner personligen och hon uppmuntrade och kommenterade de yngre 
kollegornas skrivande. Key skrev förordet till den tyska översättningen 
av Angered-Strandbergs Lydia Vik (som utkom samtidigt som den sven-
ska) och även till den tyska översättningen av Pennskaftet, som fick titeln 
Schreibliesel.21 Key och Gabriele Reuter läste och refererade till varandra 
och de kände också varandra personligen. Key skrev om Reuter i Lifs-
linjer I och till Ellen Keys 60-årsdag 1909 skrev Reuter en hyllande arti-
kel i Die neue Rundschau.22 Grete Meisel-Hess och Key läste varandra, till 
exempel nämner Key Meisel-Hess i Lifslinjer I och Meisel-Hess diskute-
rade Ellen Keys tänkande i en artikel i den tyska tidskriften Arena.23 I en 
recension av romanen Fanny Roth och skriften Eine für Viele försvarade 
Gabriele Reuter under rubriken ”Smädade böcker” Meisel-Hess syn på 
sexualmoral i den wienska tidskriften Dokumente der Frauen.24

Även Laura Marholm var en viktig gestalt för sekelskiftets feministi ska 
tänkande.25 Key och Marholm kände varandra personligen. De möttes 
i Köpenhamn i kretsarna kring Georg Brandes vid mitten av 1880- talet 
och när de senare fann att de hade mycket gemensamt i sin kvinnosyn 
kom de att utväxla många idéer.26 Gabriele Reuter och Marholm träffa-
des på 1890-talet i de naturalistiska kretsarna i Friedrichshagen, Berlin, 
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och de läste varandras böcker. I sin självbiografi beskriver Reuter Laura 
Marholm som ”den märkvärdiga skandinaviska, som kämpade så hårt 
mot den framväxande kvinnorörelsen, trots att hon i sin egen rörelse-
frihet verkligen inte lät sig kommenderas av vare sig lag eller härkomst”.27

I det moderna genombrottets kölvatten

Romanerna som står i centrum för min avhandling kom ut under åren 
1895–1911. Det handlar alltså om den period som följer på det så kallade 
moderna genombrottet, i litteraturhistorien ofta beskriven som en tid 
då författare alltmer lämnade intresset för samhällsfrågor och i stället 
hävdade individualism och esteticism och odlade en nostalgi i förhål-
lande till det förgångna snarare än intresse för det ”moderna”, samt gav 
uttryck för hembygds- och nationalromantik. Naturalismen drog un-
der 1890-talet mot dekadens eller symbolism.28 Realistisk verklighets-
avbildning ersattes med ”inbillning” i poetisk bearbetning. Framför allt 
vände sig 1890-talets författare mot den problemorienterade ”tendens” 
som de ansåg utmärkte åttitalets litteratur och förde fram fantasifullhet 
och livsglädje som estetiska ideal. En roman som tydligt förkroppsligar 
övergången från åttital till nittital är Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga 
– den innebar något nytt, i förhållande till tidigare realistiska berättar-
konventioner och problemdebatterande ämnen.29

I Sverige konstruerades 1880-talets författare av sina efterföljare som 
”tendensförfattare”.30 Det tidiga 1880-talet radikala debattpositioner 
kom att betraktas som dogmatiska ställningstaganden utifrån nitti-
talets estetiska ideal. Beteckningen ”tendenslitteratur” blev ett vapen i 
den maktkamp som fördes inom det litterära fältet när det gällde att 
definiera ”god konst” och där i första hand de kvinnliga författarna kom 
att utdefinieras. De kvinnliga författarnas verk avfärdades tidigt, redan 
vid 1880-talets mitt, som ”indignationslitteratur”.31 Termen blev under 
den andra hälften av 1880-talet i princip synonym med ”fruntimmers-
litteratur” och de kvinnliga författarna utsattes för aggressivt misogyna 
angrepp av författare som August Strindberg, Ola Hansson och Gustaf 
af Geijerstam.32

Även i Tyskland var tendens ett nyckelord och huruvida tenden-
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sen var konstnärligt bearbetad eller ej sågs som avgörande för verkets 
värde.33 Den tyska motsvarigheten till ”indignationslitteratur” var 
”Anklage literatur”, en term som användes om texter av kvinnliga för-
fattare som Gabriele Reuters Aus guter Familie, men som hon själv tog 
avstånd från.34

Denna sammanlänkning av ”tendenslitteratur” och ”kvinnlig förfat-
tare” var något som 1890-talets kvinnliga författare hade att förhålla sig 
till. Under 1880-talet hade konventioner för hur en kvinnlig författare 
skulle skriva rotats djupt i kritikerkårens mylla och de visade sig vara 
mycket seglivade. Man förväntade sig till exempel en realistisk behand-
ling av ämnet och en problemdebatterande tendens som om den uteblev 
skapade förvirring.35

Jag vill hävda att många av 1890-talets författare skrev vidare på 
1880-talets teman: de fortsatte att ”sätta problem under debatt”, som 
Georg Brandes uppmanat till.36 Framför allt gällde detta frågor om 
sexua litet och sedlighet, där nya debattpositioner formulerades kring 
sekelskiftet.37 Kvinnliga författare sökte emellertid nya former och nya 
grepp. Till exempel kunde dekadenta stilmedel användas för att gestal-
ta ett kvinnligt begär, eller de realistiska ramarna kunde utvidgas för 
att skildra nya kvinnliga subjektiviteter.38 En nietzscheanskt inspirerad 
självmedveten erotisk subjektivitet kunde komma till uttryck.39 Man 
sökte också nytt argumentationsstöd för sina idéer i vändningen mot 
naturvetenskap, monism och eugenik.

Ny syn på sedlighet

Sekelskiftets könspolitiska debattklimat måste ses mot bakgrund 
av ”kvinnofrågans” utveckling under senare delen av 1800-talet och 
1880-talets sedlighetsdebatt i synnerhet. Ulla Manns har visat hur 
Fredrika- Bremer-förbundet länkade det kvinnoemancipatoriska målet 
till en sedlighet grundad på andlig jämlikhet mellan könen. Förbun-
det förespråkade samma sedlighetsnorm för mannen som för kvinnan. 
Fredrika-Bremer-förbundet försökte förena en kristet idealistisk håll-
ning med en liberal idé om kvinnofrigörelse i John Stuart Mills anda.40 
Med en kristet underbyggd ideologi vände sig förbundet mot samtidens 
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naturalistiska och anti-kyrkliga hållning: ”Gör Gud till en inbillning, 
och menniskan sjunker ner till blott ett djur”, skriver Sophie Adlers-
parre.41

I 1880-talets sedlighetsdebatt gick en skiljelinje mellan två moralsys-
tem: å ena sidan en moral som grundades på nya idéer om människans 
biologiska behov och å andra sidan en moral som grundades på den 
protestantiska kyrkans uppfattning.42 Den organiserade kvinnorörelsen 
förhöll sig i princip alltid negativ till sexualliberala förslag, inte minst 
barnbegränsande åtgärder, och den åberopade religiösa ståndpunkter i 
sitt försvar för en kristen, om än reviderad, moralisk norm, skriver Ulla 
Manns.43

Mot denna borgerliga och kristet grundade ideologi opponerade 
sig författare som Ellen Key och Laura Marholm eftersom de ansåg 
den vara kroppsförnekande. Erotiken blev således en vattendelare för 
sekelskiftets Nya kvinnor, i Tyskland såväl som i Sverige. De hävdade 
att kvinnan är en sexuell varelse, med hänvisning till biologiska och 
evolutionsteoreti ska rön.44 Många av sekelskiftets feminister avfärdade 
kristendomen och dess dualistiska syn på kropp och sexualitet. De ville 
befria sexualiteten från den dogmatiska kristendomens syndastämpel 
och ta ifrån borgerligheten dess monopol på sexualmoralen. ”Den sexu-
ella frågan” blev alltmer pockande och visar sig gå in i ”kvinnofrågan” 
– det var kvinnor som drabbades värst av den sexuella dubbelmoralen, 
både som prostituerade och som fruar som intet ont anande smittades av 
könssjukdomar som syfilis.45 Fredrika-Bremer-förbundets lösning gick 
ut på att kräva samma sedlighet av båda könen. Ellen Key och Laura 
Marholm vinklade däremot om frågan till att sexualiteten skulle vara 
på kvinnans villkor.

Ett viktigt emancipatoriskt steg för författare som Key och Marholm 
var således att hävda att även kvinnan har en könsdrift, en idé som den 
engelske läkaren George Drysdale hade framfört i boken Samhälls lärans 
grunddrag eller Fysisk, sexuel och naturlig religion (1878). Boken, som 
var anonymt skriven, utkom 1855 i England och fick enorm spridning, 
då den gavs ut i många upplagor på de flesta europeiska språk.46 Den 
blev en bibel för de svenska naturalistiska författarna som förde fram 
en syn på människan som en driftvarelse. Fredrika-Bremer- förbundet 
opponerade sig starkt mot denna syn och kunde inte se ett erkännande 
av driftslivet som förenligt med emancipationens mål: den självstän-
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diga, autonoma kvinnan. Med ett sådant driftsperspektiv såg man en 
risk att kvinnor skulle bli utnyttjade som objekt för männens lustar. 
Kvinnor behövde skyddas från oönskade graviditeter, könssjukdomar 
och social misär. De ställde därför öppna krav på män, vilket kan 
förklara att de väckte så starka reaktioner i debatten.47 I likhet med 
naturalisterna  ville Fredrika-Bremer-förbundet få bort dubbelmoralen 
kring sexualitet, men i stället för driftsutlevelse för båda könen föror-
dade förbundet att männen skulle anpassa sig till den norm som gällde 
för kvinnor: sexuell avhållsamhet före äktenskapet och sexuell trohet 
inom äktenskapet. ”Sexualitet och kvinnofrigörelse var en ekvation som 
inte gick ihop för någon av debattens deltagare”, skriver Ulla Manns.48 
Men det var just en sådan ekvation som Ellen Key försökte lösa. Hon 
intog en tredje position i debatten när hon i kärlekens namn införlivade 
kvinnans sexualitet i emancipationstänkandet. Key tog ställning mot 
kristen domens uppdelning i kropp och själ som i hennes ögon ledde till 
en kroppsförnekande kvinnoideologi och vände sig samtidigt mot den 
fysiologisk-mekaniska syn på sexualdriften som George Drysdale och 
naturalisterna stod för.49

Diskussionen om sedligheten avslutades inte på något sätt med 
1880-talets debatt om sexualmoralen. Både i Sverige och i Tyskland 
gick debattens vågor höga under 1900-talets första decennium och den 
kan sägas kulminera i Sverige med Hinke Bergegrens föredrag ”Kärlek 
utan barn” i Folkets hus i Stockholm våren 1910, där han pläderade för 
användning av preventivmedel. Föredraget blev den omedelbara anled-
ningen till att riksdagen samma år antog en lag som förbjöd all upplys-
ning om preventivmedel.50 De radikala fortsatte dock att kämpa för en 
ny sexualmoral.

En Ny kvinnlighet hos Ellen Key
och Laur a Marholm

Inställningen till kvinnofrågan blev delvis en annan kring sekelskiftet. 
Det moderna genombrottets naturalistiska författare hade skapat en 
bild av kvinnligheten som ett olycksöde och av kvinnan som offer för 
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en cynisk och egoistisk manlighet.51 ”Att jag är kvinna har varit mitt 
livs förbannelse” lyder Victoria Benedictssons kända formulering i ”Ur 
mörkret”.52 ”At elske, ofre alt og glemmes, det er kvindens saga!” säger 
Ingebjørg i Ibsens Kongs-Emnerne (1864; akt 4). Helene Böhlaus Halbtier 
från 1899 ger en liknande bild: kvinnan är till hälften djur – ”ett väsen, 
som inte är människa utan kvinna, ett väsen som inte kan känna och 
handla som en människa, som bara är sitt kön”.53 Intrigen i Halbtier tar 
emellertid en oväntad vändning då den kvinnliga huvudpersonen skjuter 
ihjäl den svekfulle man som solkat hennes heder.

Kring sekelskiftet blev Nietzsche viktig för många kvinnliga förfat-
tare. I hans idéer om ”omvärdering av alla värden” och om den enskilda 
människans makt och möjlighet att skapa sig själv på nytt, oberoende av 
sin historia, såg kvinnor en emancipatorisk potential.54 De formulerade 
en vision om en kvinna som är fri och stark nog att forma sitt eget öde 
och som inte låter sig hindras av kulturella konventioner. Inspirerade av 
Nietzsches kritik av äktenskapet och hans idéer om moderskapet utveck-
lade de sina tankar om kvinnans möjlighet att påverka och förändra sina 
livsvillkor. Nietzsches språkrör Zarathustra utropade Guds död och satte 
övermänniskan i Guds ställe och för tidens intellektuella kvinnor blev 
Nietzsches övermänniska synonym med den Nya kvinnan.55 Individua-
litet i nietzscheansk mening var ett nyckelbegrepp för sekelskiftets femi-
nistiska frihetsvisioner. Kvinnor skulle utveckla hela sin personlighet och 
inte nöja sig med den begränsade existens som det borgerliga samhället 
föreskrev dem.56 Denna idé är central i Angered-Strandbergs Lydia Vik 
som beskriver just en kvinnas försök att utveckla sin individualitet obe-
roende av de hinder som möter henne.

Många kvinnor uppskattade alltså Nietzsche. Gabriele Reuter hyllar 
Nietzsche i sin självbiografi och skriver att han blev som en gud för henne 
och hennes generationskamrater.57 Andra var mer negativt inställda. Den 
tyska författaren Hedwig Dohm är intressant i sammanhanget efter som 
hon uttrycker såväl beundran som motvilja gentemot Nietzsche. Dohm 
utser i boken Die Antifeministen Nietzsche och Schopenhauer till ”våra 
förnämsta och mest djupsinniga motståndare” och förundrar sig över att 
en så genial tänkare som Nietzsche kan uttrycka en så låg uppfattning 
om det motsatta könet.58 Hon är kritisk mot Nietzsches uttalanden om 
kvinnor men visar samtidigt hur de kan användas emot de misogyna 
dragen i hans tänkande. Till exempel diskuterar hon Nietzsches kända 
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citat: ”mannen gör sig en bild av kvinnan, och kvinnan formar sig efter 
denna bild”.59 Talet om kvinnans lögnaktiga, tygellösa och rovdjursakti-
ga natur, talet om ”kvinnan i sig” [das Weib an sich], handlar alltså i själva 
verket om mannens – Nietzsches – bild av henne, påpekar Dohm.60 
Intellektuella kvinnor som Laura Marholm, Lou Andreas-Salomé och 
Ellen Key följer Dohms tanke men tar den ett steg längre då de söker for-
ma en ny bild av kvinnan utifrån henne själv, ofta utifrån kvinnan som 
en litterär gestalt, så som hon framträder i det sena 1800-talets romaner 
av kvinnliga författare.

I det evolutionära tänkandet var sexualitet och reproduktion något 
som anknöt till mänsklighetens progression. I denna anda var också 
Nietzsches antidualistiska syn på människan viktig för sekelskiftets in-
tellektuella kvinnor. Med utgångspunkt i hans kritik av motsätt ningen 
mellan kropp och själ kunde feminister problematisera dikotomin 
kvinnligt/manligt.61

Nietzsche såg utvecklingen som både andlig och kroppslig, som en 
själv-transcendens. Sexualiteten är ett medel för människan att tran-
scendera sig själv genom framställandet av allt ”högre” mänskliga ty-
per.62 Ellen Key skriver med nietzscheanska tongångar:

Man finner redan den mänskliga viljan afgörande vid framalstran-
det af nya och högre arter inom djur- och växtvärlden. I fråga om 
vårt eget släkte, i fråga om höjandet af människotypen, förädlandet 
af de mänskliga raserna, härskar däremot ännu tillfälligheter, vare 
sig vackra eller fula tillfälligheter. Men kulturen bör göra människan 
målmedveten och ansvarig på alla områden, där hon endast handlat 
impulsivt och oansvarigt. I intet afseende är emellertid kulturen mera 
efterblifven än i alla de förhållanden, hvilka afgöra danandet af ett 
nytt och högre människosläkte.63

Ellen Key och Grete Meisel-Hess integrerade Nietzsches idéer med Dar-
wins. I In der modernen Weltanschauung (1901) ställer Meisel-Hess upp 
Darwin och Nietzsche som vägvisare mot en ny monistisk världsåskåd-
ning där kropp och själ betraktas som en enhet. Själslivet har ett kropps-
ligt ursprung, menar Meisel-Hess och refererar till den tyske författaren 
Wilhelm Bölsches Liebesleben in der Natur (1900), en antropomorfise-
rad och starkt erotiserad framställning av djurens kärleksliv. Själslivet 
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uppstod enligt Bölsche som en bieffekt av parningsleken vid fortplant-
ningen. Till och med den apatiska sillen hamnar i ett slags dionysiskt 
rus i kärleksbrunsten.64 Meisel-Hess framställer Nietzsches lära som en 
filosofisk motsvarighet till evolutionsteorin:

Så som Darwin har insett de fysiska arternas variation har Nietzsche 
insett de moraliska ”arternas” variation.

Det är han som har givit vår generation modet att värdera fritt, och 
detta är ryggraden i hans skenbart systemlösa filosofi. Hans aforismer, 
hans egna omvärderingar är inget annat är utförda detaljer i detta med 
jättestreck skisserade system för en ny moralisk artlära… Så som Dar-
win har lärt oss om de levande organismerna ursprung och samman-
hang, har Nietzsche visat oss moralens [eg. moralernas, förf. anm.] 
ursprung och sammanhang och dess gränslösa utvecklingsmöjlighet.65

De borgerliga, kristna kvinnosakskvinnorna uppskattade inte Nietzsche. 
Reformpedagogen Anna Sandström menade att hans lära om övermän-
niskan var ”evolutionsläran omsatt i feber”.66 För de sekulariserade femi-
nisterna var emellertid Nietzsches tänkande centralt för utformningen 
av en ny etik som inte skulle vila på kristen grund utan på ”det gudom-
liga i det lagbundna världsförloppet”, som Key skriver.67

Key och Marholm vände sig i Nietzsches anda mot vad de hos den 
samtida kvinnorörelsen uppfattade som en föreställning om kvinnan 
som ett objekt för mannens lustar, och att hon skulle vara i avsaknad 
av egen sexualitet. De skrev i stället fram en mer erotiskt bejakande, 
stolt och segerrik kvinna, där kvinnligheten inte sågs som ett ok utan 
som en tillgång. Kvinnans förmåga att älska förknippas med hennes 
”vildhet” och häri ligger också dess politiska sprängkraft.68 Denna vild-
het döljer emellertid kvinnan för mannen eftersom hon vet att han inte 
klarar av att se henne som hon verkligen är, ”det otämda [sic] primitivt 
vilda skaplynne, som lurar inom till och med den mildaste och bästa 
kvinna”, som Marholm skriver.69 Marholm beskriver i polemiska ordalag 
hur de kvinnliga åttiotalisterna, Anne Charlotte Leffler, Ernst Ahlgren 
( Victoria Benedictsson) och Alfhild Agrell, förhåller sig alltför förstånds-
mässigt till kärleken:
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Då kvinnans rättigheter kommo på modet i norden [sic], då kom-
mo äfven de nordiska författarinnorna på modet. De växte upp som 
svampar i regnväder. Man fordrade rätt till att studera, till att föra 
talan inför rätta och styra i kommun och stat, man fordrade rösträtt, 
egendomsrätt och förvärfsrätt, men en mycket begränsad och kring-
klippt rätt fordrade man icke: kvinnans rätt att älska.70

Aversionen mot de åttiotalistiska författarna och kvinnorörelsen kom sig 
av att de i Marholms ögon tenderade att sätta konstnärskapet framför 
kärleken. Kvinnor bör erövra världen – och litteraturen – som kvinnor, 
annars är det fara för såväl deras psykiska hälsa som för arten. Mar-
holm tar kroppens reproduktiva funktioner som utgångspunkt för ett 
metaforiskt resonemang om kvinnan som ett kärl ur vilket ett innehåll 
växer fram med mannens hjälp. Kvinnan är ”snarlik en kapsel öfver ett 
tomrum, hvilket först måste utfyllas af mannen”, skriver Marholm.71 
Hon betraktar således kvinnans kärlek till mannen som hennes kall och 
högsta lycka, men ser den samtidigt som ett villkor för skapande – i 
kombination med en medvetenhet om hennes kvinnliga individualitet: 
om kvinnan bejakar sin förmåga att älska och sin ”intensiva, smärt-
samma känsla af sitt eget jag”, finns inga gränser för vad hon kan uppnå 
på konstens och vetenskapens områden.72

På ett likartat sätt hävdar Key i ”Missbrukad kvinnokraft” (1896) att 
kvinnor försummar sin individualitet i sin strävan efter likställighet med 
mannen. Till skillnad från Marholm ser emellertid Key Anne Charlotte 
Leffler som en bundsförvant i kritiken av den borgerliga kvinnorörel-
sen.73 Keys formulering om Leffler i sin biografi över henne är en av 
de mest kärnfulla beskrivningarna av brytningen mellan de två femi-
nistiska riktningarna. Individualitet och erotik ställs här emot vad Key 
såg som ett dogmatiskt program och sexualfientlighet hos den tidigare 
generationens kvinnosakskvinnor:

A. Ch. Lefflers, redan förut motsträfviga och nu allt mer utpräglade, 
individualitet nekade att låta sig bestämmas af de bud kvinnosaks-
kvinnorna utfärdat. Det första af dessa bud är att kvinnans hand-
lingar och arbeten icke skola dömas efter deras egen mänskliga eller 
konstnärliga halt, utan efter deras gagn eller ogagn för kvinnosaken. 
Det andra bjuder att kvinnan aldrig får framställas i litteraturen annat 
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än som en af all erotisk sinlighet oberörd varelse, och att hela denna 
sida af kärleken hälst skall utrotas som det orena och låga – en mot 
lifvet lika väl som mot konsten och dikten fiendtlig tantdogm […]. 
Det tredje budet förbjuder hvar kvinna, som vill behålla anseende 
för sinnesrenhet, att beundra geniet hos t. ex. en Georg Brandes eller 
August Strindberg eller någon annan författare, som intar en indif-
ferent eller polemisk ställning till kvinnosakssträfvandet eller till den 
nyssnämda tantdogmen.74

I Lifslinjer I (1903) utvecklar Key sin syn på kärleken som en skapande 
och förändrande kraft, där kvinnans speciella förmåga att älska konstru-
eras som en sammanlänkning av kärlekens kroppsliga och andliga sidor, 
och visar vägen till framtidens människa.75 Genom att betona kärleken 
kunde Key formulera tanken att kvinnan, i likhet med mannen, hade 
tillgång till en lustfylld sexualitet, en tanke som i den borgerliga kvinno-
rörelsen ofta förbigicks med tystnad.76

Under 1890-talet läste Key med stort intresse Laura Marholm.77 Mar-
holm utvecklade i hög utsträckning sina teser utifrån verk av skandina-
viska författare, som hon i sin tur ofta fick kännedom om genom Key. 
Marholms bok Wir Frauen und unsere Dichter (1895) bygger på studier av 
kvinnliga typer i manliga författares verk. Hon driver den nietzscheanskt 
inspirerade tesen att kvinnor har format sig efter de bilder av kvinnor 
som presenterats för dem i den manliga litteraturen och hon råder sina 
kvinnliga läsare att inte söka formen för sitt kvinnliga väsen hos manliga 
diktare utan att lita på sina egna instinkter.78 I Kvinnor. Sex tidspsykolo-
giska porträtt (1895) är Marholm på spaning efter kvinnlig heten, så som 
den tar sig uttryck i kvinnors egna representationer. Marholm behand-
lar författarna Anne Charlotte Leffler, George Egerton, Amalie Skram, 
skådespelerskan Eleonora Duse, matematikern Sonja Kovalevsky och 
konstnären Marie Bashkirtseff.79 Gemensamt för dessa kvinnor är en-
ligt Marholm att de ger uttryck för en psykisk kluvenhet som skapats av 
tidens emancipationssträvanden: ”De hafva alla lidit af en inre splittring, 
som först kommit in i världen i och med kvinnofrågan, en splittring mel-
lan deras förståndsriktning och deras kvinnliga naturs dunkla grund-
val”, skriver Marholm.80 För Marholm har således emancipationen orsa-
kat en splittring i det kvinnliga psyket, men trots detta finner hon i sin 
undersökning avtryck av författarnas ”kvinnliga känsla” i deras  texter 
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eller i deras utstrålning.81 Den kvinnliga känslan ser Marholm som ett 
tecken på den förening av instinkt och intellekt som känne tecknar en 
”högre” människotyp, inte som något som skulle placera kvinnan lägre 
än mannen och det förnuft som traditionellt förknippats med honom. 
Vi kan här notera att Marholm beskriver individualiteten som situerad i 
kroppen och i könstillhörigheten.

Marholm är starkt kritisk till det sena 1800-talets uppfostran av 
 flickor till ovetskap i sexuella frågor. I Till kvinnans psykologi (1897) häv-
dar hon att detta hemlighållande av sexualiteten gör att kvinnor i det 
samtida ”degenererade” samhället uppfostras till ”könlöshet”, en utveck-
ling som hon menar börjat i och med protestantismens synd- och skam-
beläggande av sexualiteten.82 Denna kritik uttrycks också av Nietzsche. I 
Den glada vetenskapen ifrågasätter han den uppfostran som undanhåller 
kvinnan kunskap om sexualiteten. Nietzsche hävdar att kvinnans på-
tvingade kyskhet och tigandet om hennes sexualitet leder till att hon 
förnekas möjlighet till självkännedom.83

Key kunde anse att Marholm överbetonar den sexuella utlevelsens 
roll, men att det måtte vara henne förlåtet eftersom överdriften inne-
håller fler ”för framtiden fruktbärande synpunkter på kvinnonaturen, 
än kvinnosakskvinnornas överdrift åt andra hållet”.84 Här syftade Key 
på Fredrika-Bremer-förbundets förordande av avhållsamhet hos bägge 
könen före äktenskapet och deras syn på det så kallade engiftet, det vill 
säga att förbundet var emot skilsmässa. Key ogillade vad hon uppfattade 
som Fredrika-Bremer-förbundets sexualfientliga inställning.85

Susan Brantly menar att Marholms bok Kvinnor då den publicerades 
1895 skapade en marknad för Key i Tyskland. Boken, som var en bäst-
säljare, sågs som mycket kontroversiell och skapade stor debatt. Många 
antifeministiska manliga författare och vetenskapsmän uppskattade 
Marholms bok och fann däri stöd för sina åsikter att kvinnoemanci-
pationen måste bekämpas. Kvinnorörelsen reagerade däremot negativt. 
Minna Cauer, redaktör för den borgerliga vänsterflygelns tidskrift Die 
Frauenbewegung, ansåg att boken borde döpas om till ”Kvinnans bok för 
män”.86 Hedwig Dohm var kritisk till att Marholm bortser från skill-
nader mellan kvinnor. Dohm vänder Marholms argument mot henne 
själv: hur ska man kunna ta Marholm på allvar om kvinnor generellt är 
intellektuellt underlägsna män?87

Hedwig Dohm utser i Die Antifeministen Laura Marholm, Ellen Key 
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och Lou Andreas-Salomé till representanter för tidens bakåtsträvande 
feminism. För Marholm är kvinnans mål mannen, för Key är det barnet 
och för Andreas-Salomé är kvinnan ett väsen som endast söker sin egen 
utveckling – och alla framställer de ett kvinnoideal som skiljer sig från 
deras feministiska meningsfränders, skriver Dohm.88

Ebba Witt-Brattström menar att Marholms ärende är att uppvärdera 
kvinnan genom att tillämpa en motsägelsefull, nietzscheanskt inspire-
rad argumentationsteknik som gick såväl de borgerliga feministerna som 
de misogyna vetenskapsmännen förbi. Kvinnor kan på så sätt betraktas 
som ett försök att skapa en ”motdiskurs” i förhållande till den manliga 
litterära dekadensens texter. Marholm utgår ifrån dekadensens föreställ-
ning om att den emanciperade kvinnan är ”degenererad” på grund av en 
klyvnad i intellekt och kön, men vänder den till ett resonemang om en 
överlägsen kvinnlig sinnlighet: ”Bortom den tidstypiska diagnosen att 
kvinnan förnekar sin kvinnonatur, lurar uppfattningen att kvinnonatu-
ren är överlägsen och att kvinnan egentligen är den perfekta, instinktiva 
människan”, skriver Witt-Brattström.89 Jag finner emellertid inget expli-
cit belägg hos Marholm för att kvinnan skulle vara överlägsen mannen. 
Hon kan ondgöra sig över den traditionelle mannens oförmåga att se 
kvinnan som den hon är, men anser i övrigt att män och kvinnor är olika 
sorter som kan fulländas inom ramen för sitt kön.

Bilden av kvinnan som styrd av en patologisk sexualitet samexistera-
de i det sena 1800-talet med uppfattningen att kvinnan saknade sexuella 
begär. Föreställningen att kvinnan inte hade någon sexualdrift innan 
den väcktes av mannen var allmänt rådande. De kvinnor som visade 
tecken på könsdrift sågs som sjuka, förråade eller djuriska – och de an-
sågs höra hemma i de lägre samhällsskikten.90 Just den nietzscheanska 
möjligheten att förena paradoxer blev för Key och Marholm en möjlighet 
att hantera sådana motsägelsefulla kulturella konstruktioner av kvin-
nan. De kunde i stället utveckla en feministisk hållning som avvisade 
såväl vad de uppfattade som inskränkta moralbegrepp hos den borgerliga 
kvinnorörelsen som den naturalistiska idén om driftsutlevelse, vilken 
grundade sig i misogyna vetenskapliga teorier.
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Modersk apsdiskursen

Keys idéer om samhällsmoderlighet var vid sekelskiftet viktiga för fe-
minismen, i synnerhet för rösträttsrörelsen. Det var kvinnans moderliga 
egenskaper som skulle ligga till grund för hennes verksamhet i samhäl-
let. Moderlighet är hos Key aldrig liktydigt med biologiskt moderskap, 
utan samhällsmodern är en politisk metafor för kvinnors delaktighet i 
offentligheten efter det att rösträtten uppnåtts, skriver Claudia Lindén.91 
Keys idé om samhällsmoderlighet föll i god jord i Tyskland. Idén var 
emellertid inte ny; den fanns i Tyskland liksom i Sverige, hos till exem-
pel Fredrika Bremer, långt innan Key myntade själva begreppet.92 På 
1860-talet talades i Tyskland om en ”utvidgad moderlighet” [erweiterte 
Mütterlichkeit], ett begrepp som skulle motivera att kvinnors verksam-
het i det privata också förlades till offentligheten. Keys idéer var alltså 
bekanta för de tyska feministerna, och därför lätta att ta till sig. Key 
radikaliserar emellertid idén om samhällsmoderlighet och knyter den 
till politiska krav på ett sätt som egentligen inte var möjligt i Tyskland 
på grund av den lag som mellan åren 1850 och 1908 förbjöd kvinnor att 
organisera sig politiskt.93

Moderskapsdiskursen hade under hela 1800-talet fungerat emancipa-
toriskt för kvinnor. Idén att kvinnors moderliga egenskaper skulle kunna 
komma till användning i samhällsbygget åberopades som grund för de-
ras krav på medborgerliga rättigheter och politiskt deltagande.94 Under 
1890-talet biologiserades emellertid diskursen, vilket skapade möjlig heter 
att diskutera konkreta reproduktiva rättigheter.95 Moderskapet omdefi-
nierades i biologiska och medicinska termer snarare än moraliska och 
kristna. Exempelvis gjorde den radikala mödraskyddsrörelsen sexua-
litet och reproduktion till centrala frågor för kvinnans emancipation. 
”Moder skapet är kvinnlighetens kulmen och ingen så kallad emancipa-
tion kommer att stoppa kvinnans slaveri så länge som en gravid kvinna 
klagar under sin börda, så länge som en mor släpar sin utslitna kropp till 
arbetet, så länge som en försummad baby skriker på sin mor”, skriver den 
i mödraskyddsförbundet aktiva författaren Lily Braun.96

Precis som i Sverige stod de radikala, socialistiska idéerna om sexua-
litet och moderskap i Tyskland i konflikt med den borgerliga kvinno-
rörelsens. Den tyska kvinnorörelsen var organiserad i två borgerliga 
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falanger, en högerflygel och en vänsterflygel. Dessutom fanns en socialis-
tisk feministisk inriktning samt den sexualreformatoriska mödraskydds-
rörelsen.97 Den borgerliga högerflygelns program var främst inriktat 
på utökade möjligheter till utbildning och förvärvsarbete för kvinnor 
och stod på så vis närmre Fredrika-Bremer-förbundet än Key.98 Helene 
Lange, redaktör för högerflygelns tidskrift Die Frau, var kritisk till Keys 
socialistiska sidor och förhöll sig avvaktande till Keys starka betoning av 
individens självförverkligande, det vill säga hennes nietzscheanska drag. 
Lange tog också avstånd från den erotiska monism som Key förespråka-
de. Vänsterfalangens Minna Cauer var kritisk till Keys syn på kvinnan 
som könsvarelse och ansåg att Key skapade en kult kring moderskapet i 
stället för att erkänna faktiska missförhållanden. Däremot var vänster-
flygeln mer positivt inställd till hävdandet av individualismen. Hedwig 
Dohm (som i sin ungdom sympatiserade med den borgerliga vänster-
flygeln men som 74-åring gick med i mödraskyddsförbundet) menar i 
Die Antifeministen att Key är motsägelsefull då hon å ena sidan föresprå-
kar individualism och självförverkligande, å andra sidan hyllar moder-
skapet som kvinnans sanna bestämmelse. Dohm hävdar att individen, 
inte könet, är det primära och kritiserar också Key för att komma med 
svepande anklagelser mot kvinnorörelsen.99

Den tyska borgerliga kvinnorörelsen, såväl höger- som vänster-
falangen, uttryckte alltså förbehåll mot Keys idéer, men inom den nu-
merärt sett betydligt mindre mödraskyddsrörelsen såg man Key som en 
bundsförvant och inspiratör.

Mödraskyddsförbundet [Bund für Mutterschutz, senare med tilläg-
get Sexualreform] bildades 1905 i Tyskland.100 Förbundet intresserade 
sig tidigt för Keys förslag i Lifslinjer I om en reformerad äktenskaps-
lagstiftning och hälsointyg inför giftermål för att förhindra att ärftliga 
sjukdomar, som syfilis, fördes vidare till barnen, och att personer som 
saknade intyg skulle förhindras från att gifta sig och skaffa barn. Även 
idén att läkare skulle ha rätt att släcka de liv som inte kunde förbättras, 
diskuterades bland ledande personer i förbundet, som den schweiziske 
psykiatern August Forel och den tyske läkaren Iwan Bloch.101

Både Gabriele Reuter och Grete Meisel-Hess var medlemmar i det 
tyska mödraskyddsförbundet.102 Man hade två huvudpunkter på pro-
grammet: dels att förbättra den ekonomiska och rättsliga situationen för 
ogifta mödrar och deras barn, dels att reformera den rådande sexual-
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moralen. Förbundet diskuterade skyddslagstiftning och ekonomisk er-
sättning till ogifta mödrar och föreslog också legalisering av abort och 
tillgång till preventivmedel. Man propagerade för fri kärlek och höll 
äktenskapets ställning i samhället som ansvarigt för prostitution och för 
diskriminering av ogifta mödrar. Därför krävde man en ny lagstiftning 
där även icke kyrkligt sanktionerade äktenskap skulle godkännas av sta-
ten.103 Förbundets grundande uppmärksammades i svensk press och från 
1906 och framåt diskuterades återkommande de ogifta mödrarnas och 
de utomäktenskapliga barnens livssituation i svenska tidskrifter.104 1911 
grundades en svensk avdelning av förbundet av bland andra Ellen Key 
och Frida Stéenhoff, där också Elin Wägner blev medlem.105

I kretsarna kring mödraskyddsförbundet försvarade man utom-
äktenskapliga barn på eugeniska grunder. Sedlighetsfrågan fick för de 
radikala en allt mer eugenisk tendens. Det var ett retoriskt grepp att 
förankra sina reformidéer i en vetenskaplig, darwinistisk grund och där-
ifrån var steget inte långt till eugeniken. Jag kommer i detta kapitels sista 
del att visa hur såväl det evolutionära paradigmet som det eugeniska 
tänkandet för sekelskiftets feminister kom att fungera som ett argumen-
tationsstöd i deras kritik av sexualmoralen.

Det evolutionära paradigmet

Vetenskapen och det evolutionsteoretiska tänkandet tedde sig på många 
sätt som en fiende till 1800-talsfeminismen. Kvinnor hade att hantera 
föreställningar om att de befann sig på ett lägre utvecklingsstadium och 
att de tillhörde ett underlägset kön.106 Den österrikiske filosofen Otto 
Weininger hävdade till exempel att även den mest högtstående kvinnan 
står lägre än den lägst stående mannen, och med evolutionsteorin kunde 
man ”bevisa” att kvinnans underlägsenhet var biologiskt konstitutio-
nell.107 Darwin beskrev kvinnor som både fysiskt och psykiskt mindre 
utvecklade än män. Genom det naturliga och det sexuella urvalets verk-
ningar hade mannen under evolutionens gång blivit överlägsen kvinnan 
såväl i fysisk storlek och styrka som i fråga om psykiska karakteristika 
som intellekt, energi och kreativitet. Kvinnan å sin sida ansågs överläg-
sen mannen i fråga om intuition, perception och imitationsförmåga. 
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Hon uppvisade större förmåga till ömhet och var mindre självisk än 
mannen. Många av kvinnans egenskaper var emellertid karakteristiska 
för lägre stående raser och därmed för ett förgånget och lägre civilisa-
tionsstadium. Kvinnan hade enligt Darwin stannat på en lägre utveck-
lingsnivå efter som hennes energi behövdes för reproduktionen, något 
som främjade rasen.108 Mannen stod för förnyelse i utvecklingen av arten 
och kvinnan för det bestående och hon bar därför på artens mer primi-
tiva anlag.109

Såväl kvinnans natur som hennes samhälleliga roll framstår i de evo-
lutionsteoretiska resonemangen som bestämda av hennes reproduktiva 
funktioner. Ett vanligt argument mot utbildning för kvinnor var att 
studier skulle försämra deras reproduktiva funktioner. Kvinnan ansågs 
också ha en mindre hjärna, i likhet med de ”primitiva” folk som under-
söktes av 1800-talets antropologer.110

Det hegemoniska evolutionsteoretiska tänkandet gav således på 
många sätt uttryck för en misogyn världsbild. Det ärvde äldre uppfatt-
ningar om könsskillnad och föreställningar om kvinnokönets underläg-
senhet med anor från Aristoteles.111 Den under 1800-talets andra hälft 
allt starkare tilltron till biologin gjorde att dessa föreställningar nu kunde 
”beläggas” vetenskapligt.112 De samhällsvetenskaper – sociologi, antro-
pologi, psykologi, sexologi – som växte fram under 1800-talets andra 
hälft var alla influerade av det i grunden biologiska evolutionstänkandet 
och av socialdarwinismen i dess deterministiska version.113

Darwins teori verkade emellertid dubbelt: den gav tidigare föreställ-
ningar om kvinnans natur vetenskaplig legitimitet, men teorin medgav 
samtidigt att dessa föreställningar kunde granskas kritiskt. Till exem-
pel kunde kvinnan, enligt Darwin, uppnå samma utvecklingsnivå som 
mannen om de sociala förhållandena ändrades, vilket många kvinnliga 
författare tog fasta på.114

Feminister kunde använda evolutionsteorin för sina egna syften, för 
att underbygga sina emancipatoriska idéer. 1800-talets könsideologi hade 
förklarat kvinnans väsen och hennes plats i samhället i religiösa ter-
mer. Darwinismens genomslag innebar emellertid att kvinnans väsen 
och bestämmelse biologiserades.115 I sekelskiftets sekulära feministiska 
tänkande kunde de evolutionsteoretiska idéerna på så sätt fungera som 
stöd för en kritik av kristendomens syn på sexualiteten som syndig och 
av idén att kvinnan saknade sexuell drift. Sekelskiftets feminister såg 
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vetenskapen som en allierad: ”Feminismen tror icke på ett verkligt fram-
åtskridande, om icke vägen utpekas af vetenskapen, tänkandets frukt”, 
skriver Frida Stéenhoff i ”Feminismens moral”.116 I och med att intresset 
kom att riktas framåt, mot förändring av samhälleliga förhållanden, ut-
vecklades också eugeniken.

Eugeniken – en presentation

Eugenik kan beskrivas som idén om en rationellt styrd reproduktion. 
Det överordnade målet var att med hjälp av statlig kontroll och reglering 
åstadkomma en kroppslig och mental förbättring av en nations popula-
tion, ”rasen” som man kallade den, genom att tillämpa dåtidens teorier 
om ärftlighet.117

Termen eugenik [eugenics, läran om välborenhet] myntades av 
engels mannen Francis Galton 1883.118 Termen anses vara liktydig med 
begreppet ”rashygien” [Rassenhygiene], som kom i bruk i Tyskland på 
1890-talet.119 I Tyskland användes båda termerna men ”rashygien” hade 
enligt Sheila Faith Weiss mer rasistiska konnotationer än ”eugenik” och 
inbegrep ofta en mer uttalad vilja att bevisa den germanska ”rasens” 
överhöghet.120

Man skilde tidigt mellan positiv och negativ eugenik, där den positi-
va sökte underlätta för bärare av önskvärda egenskaper att fortplanta sig. 
Negativ eugenik innebar mer radikala ingripanden i människors liv, då 
den strävade efter att eliminera anlag som ansågs dåliga och i förläng-
ningen även individer som bar på dessa anlag.121

Kring sekelskiftet 1900 var eugeniskt tankegods spritt över hela Euro-
pa och i USA.122 I många länder grundades nationella eugeniska orga-
nisationer.123 Eugenikens genomslag hade ett samband med att biologin 
efter Darwin fått en starkare ställning i samhällsteorier och i debatter.124 
Det hängde också samman med att vetenskapen i stort hade vuxit sig 
stark i det sena 1800-talet, vilket i sin tur utövade ett märkbart inflytan-
de på naturalismen, som kom att utveckla en jargong inspirerad av det 
vetenskapliga språket.125

Socialdarwinister hade under den senare delen av 1800-talet allt mer 
diskuterat de sociala problem som följde i industrialiseringens och urba-
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niseringens spår i biologiska termer. Företeelser som fattigdom och sjuk-
domar, i synnerhet könssjukdomar, kriminalitet, prostitution, homo-
sexualitet, sinnesslöhet och alkoholism kom att betraktas som tecken 
på biologisk degeneration.126 Det var för att råda bot på detta som man 
började tänka ut hur man skulle kunna styra reproduktionen rationellt 
för att främja bättre nationella populationer. Framför allt var den ”sexu-
ella krisen” ett återkommande tema i sekelskiftets diskussioner om ”de-
generation”.127

Vilka som sågs som degenererade var i mångt och mycket en klass-
fråga och teorin om degeneration kom att fungera som ett socialt klassi-
fikationssystem. ”Degenererad” blev en generisk term för sekelskiftets 
icke-produktiva eller på andra sätt störande element: sinnessjuka, kri-
minella, homosexuella och alkoholister. Det var främst människor ur 
de lägre klasserna som blev föremål för eugenikernas konkreta ingrepp, 
och läkarna fick också stor makt när det gällde att förhindra dessa från 
att fortplanta sig.128

En faktor som brukar anses som avgörande för eugenikens framväxt 
är det sena 1800-talets sjunkande födelsetal i medelklassen och över-
klassen – i arbetarklassen och bland de fattiga var nativiteten fortsatt 
hög (men även barnadödligheten). Detta skapade över hela Europa och i 
USA en farhåga om att ”dugliga”, biologiskt högtstående, individer och 
”raser”, skulle utkonkurreras av ”sämre” individer och ”raser”.129

Medelklassens kvinnor ställdes till svars för den låga nativiteten: 
kvinnor som börjat kunna dra fördel av nya möjligheter till utbildning, 
yrkesverksamhet och barnbegränsning attackerades av läkare, politiker 
och moralister. Kvinnorörelsen anklagades för att uppmuntra medel-
klasskvinnor till att avstå från moderskap. ”Mänskligheten, vår ras, våra 
kulturfolk behöver en så talrik avkomma som möjligt, av kompetenta 
och begåvade kvinnor. Därför måste feminismen som strider mot dessa 
mål fördömas”, skrev den holländske sociologen S.R. Steinmetz i en ofta 
citerad artikel.130

Eugeniken spelade en viktig roll i det som Foucault kallat biomaktens 
era. Biomakt kan beskrivas som en syntes av den komplexa relationen 
mellan kunskap, makt, sanning, kropp och sexualitet, som verkar på 
såväl individen som populationen i dess helhet. I det moderna samhället 
försöker staten reglera livet för individer i populationen med avseende 
på reproduktion, barnuppfostran och sexualitet. Foucault beskriver en 
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historisk utveckling av två former av makt, från ”anatomipolitik”, den 
individuella kroppens reglering genom olika maktmönster, till ”biopo-
litik”, som uppstår under det tidiga 1800-talet som ett demografiskt in-
tresse för reglering av populationen i fråga om biologiska processer som 
fortplantning, födelse- och dödstal.131 Demografins uppkomst var här 
en viktig faktor, exempelvis utkom Malthus An essay on the Principle of 
Population 1798.

Under 1800-talet intensifierades de biopolitiska strävandena i takt 
med att nya vetenskaper uppstod. Foucault nämner hysteriseringen av 
kvinnokroppen, socialiseringen av avlandet, pedagogiseringen av barnet 
och psykiatriseringen av det ”perversa” njutandet som fyra strategiska 
system vilka gav ramarna för vetande och makt kring könet i slutet av 
seklet. Den medicinska vetenskapen fungerade under 1800-talet som ett 
av huvudinstrumenten för den biopolitiska regleringen av reproduktion, 
kön och sexualitet.132

Moderskap och reproduktion

Den eugeniska debatten om befolkningspolitik kring sekelskiftet 1900 
dominerades av en androcentrisk ståndpunkt. Vetenskapsmän, politiker 
och läkare gjorde kvinnor till föremål för spekulation, kritik, förma-
ningar och tvångsåtgärder.133 Socialdarwinistiska teser populariserades i 
skrifter som spreds i stora upplagor och Darwins idé om kvinnans lägre 
position i utvecklingskedjan upprepades gång på gång.134

Neurologen Paul Möbius hävdade således i skriften Über den phy-
siologischen Schwachsinn des Weibes (1900) att kvinnor kroppsligen och 
andligen befann sig mellan mannen och barnet. Kvinnan ansåg han 
vara oförmögen till kritiskt, och överhuvudtaget abstrakt tänkande och 
sakna förmåga att göra moraliska överväganden eftersom hon likt djuren 
styrs av affekter och instinkter. Kvinnans lägre intelligens och hennes 
instinktsstyrda personlighet var enligt Möbius evolutionärt motiverad; 
den gjorde henne lämpad för den modersroll som naturen och de evolu-
tionära lagarna hade bestämt henne för.135 Moderskapet degraderades på 
så sätt till en animalisk och instinktiv funktion.

Ett tydligt kännetecken på degeneration var enligt Möbius att köns-
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karakteristika försvagades, och resultatet blev förkvinnligade män och 
förmanligade kvinnor. Om kvinnor ägnade sig åt intellektuell aktivitet 
skulle de utveckla manliga egenskaper och deras fortplantningsorgan 
riskerade att skadas eller tillbakabildas.136 Darwin hade förklarat att 
människan på ett evolutionärt avlägset stadium var hermafroditisk eller 
androgyn. Uttalade könsskillnader var alltså ett tecken på evolutionärt 
framsteg, vilket hotades av kvinnoemancipationen. Den riskerade att 
föra evolutionen baklänges.137

Den tyske läkaren Wilhelm Schallmayer hävdade i Vererbung und 
Auslese (1903) att den moderna civilisationen ledde till biologisk degene-
ration. En stor del av skulden för detta lade han på kvinnorna. Genom 
att de fått tillträde till utbildning och nya yrkesmöjligheter hade de mest 
kompetenta kvinnorna kommit att ägna sig åt aktiviteter som skadade 
eller förstörde deras biologiska lämplighet för moderskap. Att kvinnor 
studerade betraktade Schallmayer följaktligen som ”kontraselektoriskt”, 
det vill säga det fördärvade förutsättningarna för det naturliga urvalet 
och motverkade därmed ”rasens” förbättring.138

Detta var också något som oroade Möbius:

Övermåttlig hjärnaktivitet gör kvinnan inte bara förfelad utan också 
sjuk. Vi ser det tyvärr dagligen. Om kvinnan ska vara sådan som 
naturen har bestämt henne så bör hon inte konkurrera med mannen. 
De moderna kvinnliga narrarna är dåliga barnaföderskor och dåli-
ga mödrar. I samma grad som ”civilisationen” blir starkare, sjunker 
fruktbarheten, ju bättre skolorna blir, desto sämre blir barnsängsperio-
derna, desto svagare blir mjölkavsöndringen, kort sagt, desto odugli-
gare blir kvinnorna.139

Författare som Grete Meisel-Hess och Ellen Key invände att problemet 
inte ligger i för mycket utan för lite civilisation, och de avfärdade idén att 
studier och yrkesarbete skulle påverka kvinnans fruktsamhet.140 Key vill 
benämna eugeniken ”erotoplastik” och betonar på så vis att den rationel-
la reproduktionen skulle styras av en kärlekens etik: ”läran om kärleken 
såsom medvetet formande konst i stället för blind alstringsdrift”.141

Både Key och Meisel-Hess omvärderade moderskapet, det biologiska 
lika väl som det samhälleliga – det sågs som ett viktigt och krävande 
arbete, inte något som enbart styrs av djuriska instinkter. Snarare krävs 
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insikter och rentav utbildning för att utöva ett gott mödraskap. Meisel-
 Hess har dessutom häpnadsväckande radikala idéer om en ny typ av 
fadersroll, där fadern har en omvårdande snarare än en auktoritär funk-
tion i förhållande till barnet. Hon anser att samhället ska ha huvud-
ansvaret för barn- och mödravård, både ekonomiskt och när det gäller 
omsorg om och fostran av barnen, så att kvinnor ska kunna kombinera 
moderskap och arbete.142 Key är inne på något liknande när hon i Bar-
nets århundrade föreslår en typ av föräldrapenning, en ”uppfostrings-
hjälp”, liksom när hon i ”Naturenliga arbetsområden för kvinnan” lyfter 
fram den ”bildade barnavårdarinnans” roll, alltså vikten av utbildade 
kvinnor som kan ta hand om barn till kvinnor som måste arbeta.143 
Även Frida Stéenhoff diskuterade hur samhället skulle kunna ta hand 
om de barn som hade ”ovärdiga föräldrar”, det vill säga människor som 
på grund av fattigdom eller andra faktorer var oförmögna att ta hand 
om sina barn.144

Möbius hävdade emellertid vikten av att läkare skulle förstå betydel-
sen av och värdet i det kvinnliga ”svagsinnet” och att de borde göra allt 
som stod i deras makt för att, i den mänskliga artens intresse, bekämpa 
feministernas ”onaturliga” [widernatürlich] strävanden. Det handlar en-
ligt Möbius om ”folkets hälsa, som sätts i fara av de ’moderna kvinnor-
nas’ felsteg”.145 Meisel-Hess vill i likhet med Key omdefiniera idén om 
”det naturliga” i feministiska termer. Kvinnans emancipation ses som 
”naturlig” och i högsta grad befrämjande för ”rasen”. Ett mer jämlikt för-
hållande mellan könen skulle gynna ett mer äkta och fritt sexuellt urval 
och därmed säkra ”rasens” förbättring, menar Meisel-Hess.146 Natur-
vetenskapens tolkningsföreträde i tiden kunde således utnyttjas som en 
sanningsgarant även för kvinnoemancipatoriska resonemang. Naturen 
blev ett slags oavvisligt faktum, och med hänvisning till den kunde man 
förankra sina argument i en skenbart objektiv verklighet.

Det offentliga och det privata

Det i kvinnokroppen förankrade moderskapet var på många sätt euge-
nikens nav – där möttes det offentliga och det privata, och sexualiteten 
som tidigare hade ansetts höra till individens privatliv kunde nu dis-
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kuteras som en samhällelig angelägenhet.147 Moderskapet hade också, 
som jag redan påtalat, under den andra hälften av 1800-talet fungerat 
som kvinnornas språngbräda ut i offentligheten. Det var i egenskap 
av mödrar, biologiska eller samhälleliga, som kvinnor ville legitime-
ra sina anspråk på medborgerliga rättigheter. På många sätt fortsatte 
1800- talets moderskapsdiskurs att vara aktuell bland sekelskiftets femi-
nister, men eugeniken och evolutionsteorin biologiserar den och bidrar 
därmed också till ett erkännande av kroppen och sexualiteten.148 Detta 
var centralt för kvinnors emancipation. Sexualiteten som tidigare hade 
förknippats med det låga och animaliska blev nu möjlig att diskutera 
som en naturlig drift, hos både kvinnor och män. På så vis gick det 
också undkomma uppdelningen i sexuella, bestialiska män och rena, 
moraliskt högtstående kvinnor som saknade sexuella begär, vilken låg 
till grund för den borgerliga sexuella dubbelmoralen: att man förfäktade 
en moral men samtidigt blundade för att den i praktiken inte efter-
följdes. Borgerliga kvinnor förväntades tygla sina drifter medan män 
tilläts ha sexuella förbindelser. Att ge utlopp för sina sexuella drifter 
såg konventionens förespråkare som förståeligt hos män men oförlåtligt 
hos kvinnor eftersom ”besten” ansågs ligga närmare ytan hos män än 
hos kvinnor.149

Trots evolutionsteorins och eugenikens antifeministiska slagsida val-
de alltså många kvinnliga intellektuella att revidera snarare än överge 
det darwinistiska tänkandet. En viktig anledning var just uppbrytandet 
av skiljelinjen mellan det offentliga och det privata: den eugeniska reto-
riken om kvinnans roll i reproduktionen erkände trots allt den offent-
liga betydelsen av kvinnors privata val. Den skapade därmed utrymme 
för att diskutera ämnen som sexualitet och reproduktion, som tidigare 
varit privata och tabubelagda. Det eugeniska tänkandet öppnade upp 
för en radikal omförhandling av förhållandet mellan det privata och 
samhället.150 Till exempel diskuterades möjligheten att kvinnor skulle få 
stöd av staten i stället för att vara beroende av en man. Genom att göra 
sexualiteten till något naturligt kunde tabut att tala om den kvinnliga 
sexualiteten brytas och den blev möjlig att diskutera i vetenskapliga ter-
mer.151 Man kunde därmed befria sexualiteten från kyrkans grepp och 
förskjuta borgerlighetens inskränkta moralbegrepp.

De tyska radikalfeministiska ställningstagandena i dessa frågor var 
ofta påverkade av nymalthusianismen, en internationell rörelse som 
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propagerade för födelsekontroll. Förespråkare för nymalthusianismen, 
som den brittiske sexologen Havelock Ellis och den holländske läkaren 
Johannes Rutgers, förnekade att födelsetalens nedgång utgjorde ett hot 
mot den västerländska kulturens livskraft. I stället tolkade de den demo-
grafiska trenden som ett tecken på framsteg i riktning mot en rationell 
kontroll över reproduktionen och en god omsorg om varje enskilt barn. 
Populationens kvalitet sågs som viktigare än dess kvantitet.152 Nymalthu-
sianska idéer stöddes också av Ellen Key, som i Barnets århundrade (1900) 
hävdade att kvinnans viktigaste uppgift var den rationella planeringen av 
reproduktionen: ”Till dess kvinnorna icke inse denna sin plikt kommer 
jorden alltjämt att befolkas af varelser, i själfva tillblivelsens ögonblick 
bestulna på de yppersta villkoren för lifsglädje och lifsduglighet”, skriver 
Key.153 Både tyska och svenska feminister grundade sig på teorier som 
kopplade frågan om reproduktiva rättigheter till föräldraansvar och som 
såg kvinnors välfärd som omöjlig att skilja från barnens.154

Reformeugenik vs deterministisk eugenik

Redan tidigt fanns i det eugeniska tänkandet en spänning mellan å ena 
sidan en syn på fattigdom och social misär som biologiskt determine-
rade effekter av degeneration som därmed ansågs omöjliga att åtgärda, 
å andra sidan uppfattningen att sociala problem kunde avhjälpas med 
politiska reformer, även om de berodde på degeneration. Det rådde ett 
komplext förhållande mellan rasbiologi och politik, och eugeniska argu-
ment kunde användas för att underbygga såväl progressiva som reaktio-
nära samhällsteorier. Högern och vänstern kunde ha olika uppfattning i 
avgörande frågor, till exempel huruvida man skulle ingripa i ”det natur-
liga urvalet” och skydda de svaga i samhället eller ej; ibland kallas de för 
socialdarwinister respektive reformdarwinister.155

Vissa forskare menar att entusiasmen för eugenik var som störst bland 
samhällsradikaler. I England kombinerade George Bernard Shaw och 
Havelock Ellis eugeniska idéer med Fabian-socialistiska intressen för 
sexuell radikalism.156 I USA förordade Victoria Woodhull sexualupplys-
ning och kvinnoemancipation med hänvisning till ”the scientific propa-
gation of the human race”.157 Charlotte Perkins Gilman formulerade sina 



den nya kvinnan vid sekelskiftet 1900  71

radikala utopiska samhällsvisioner i evolutionsteoretiska och eugeniska 
termer.158 I Tyskland stödde sig det radikala mödraskyddsförbundet på 
eugeniskt tankegods. I Sverige gav socialister som Otto Grimlund ut-
tryck åt idén att det var bra om de lägre klasserna var numerärt starka, 
så att de skulle kunna fylla ut leden.159

Många traditionella eugeniker och socialdarwinister framhävde 
konkurrens som naturens eget sätt att skapa ordning.160 Till exempel 
menade Alexander Tille i boken Von Darwin bis Nietzsche. Ein Buch 
Entwicklungsethik (1895) att en förbättring av den mänskliga rasen skulle 
ske genom att idén om den kristna nåden övergavs till förmån för en etik 
som uppmuntrade obegränsad konkurrens. På så sätt skulle de biologiskt 
olämpliga slås ut. Kvinnornas roll var att föda fram goda avkommor.161

För Meisel-Hess var det emellertid inte nödvändigtvis de starkaste 
som var de dugligaste. I den nuvarande sexualordningen utesluts miljon-
tals friska människor från fortplantning medan de med de vassaste arm-
bågarna, de mest skrupelfria, samtidigt, ”som ett hån för varje ras urval”, 
lyckas fortplanta sig mest och snabbast, skriver hon.162 Meisel-Hess an-
sluter sig här till de reformdarwinister som såg samarbete och rationalitet 
som viktigare för mänsklighetens progression än fri konkurrens i kam-
pen för existensen. Liknande idéer företräddes av författaren  Wilhelm 
Bölsche, som var en av dem som introducerade och populariserade Dar-
wins teorier i Tyskland och som fick stort inflytande i debatten.163 Även 
Key betonar samarbetet som ett fundament för samhället och kulturen 
och hur egoism och altruism hos individen därför blir alltmer samman-
blandad hos människan under utvecklingens gång.164 ”[S]amverkan 
mellan altruism och egoism har varit och förblir individens som släktets 
lifsvillkor”, skriver Key.165

Eugeniska argument användes för att stödja idén om social och 
ekonomisk jämlikhet mellan könen. Key och Meisel-Hess hävdade att 
ekonomisk och social jämlikhet skulle leda till en förbättring av folk-
stammen eftersom kvinnor då skulle kunna välja friska och dugliga fäder 
till sina barn i stället för att tvingas bjuda ut sig på äktenskapsmarkna-
den. Avkomman tänktes bli av högre biologisk kvalitet om kvinnor gavs 
möjlighet att välja biologiskt lämpliga fäder åt sina barn snarare än att 
ingå ekonomiskt fördelaktiga men biologiskt undermåliga äktenskap.166

Meisel-Hess tar fasta på den darwinistiska dogmen att endast ett 
naturligt urval kan leda till ”rasens” förbättring. Hon finner att det i den 
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rådande ordningen inte existerar något äkta könsurval – eftersom kvin-
nor, arbetare och judar inte har samma förutsättningar som borgerliga, 
icke-judiska män.167 Det är alltså sociala missförhållanden och skevheter 
som har gett upphov till ”den sexuella krisen”.168

Key är inne på liknande tankegångar och vill utveckla en ”ny etik” 
för mäns och kvinnors samlevnadsformer: ”Denna nya etik kommer icke 
att kalla något annat samlif mellan man och kvinna osedligt, än det, 
hvilket ger upphof åt en dålig afkomma och föranleder dåliga villkor för 
denna afkommas utveckling”, skriver Key.169

Eugeniken kunde vara tilltalande för radikala eftersom man inom 
dess ramar hade möjlighet att kritisera rådande normer för sexualitet och 
äktenskapet som institution och ge vetenskaplig tyngd åt sina argument. 
Med motiveringen att det handlade om att ta ett socialt ansvar för att 
förbättra befolkningens kvalitet kunde man argumentera för att båda 
parter skulle befrias från sociala konventioner och falskt pryderi och att 
valet av äktenskapspartner i stället skulle underställas vissa rationella 
kriterier. Här följde man Darwins mening i The Origin of the Species att 
det i naturen var honan som var den aktiva parten i det sexuella urvalet. 
I The Descent of Man utsåg däremot Darwin mannen till den som väljer. 
Meisel-Hess sökte återföra valet till kvinnan med hänvisning till hur det 
enligt Darwin går till i djurriket och argumenterade för att kvinnans 
urval skulle ske utan ekonomiska och sociala restriktioner.170

Många feminister anslöt sig således till reformdarwinismen eller 
kombinerade den med ett socialistiskt tänkande. Samhället skulle ta 
hand om de svaga. Däremot ställde sig både Meisel-Hess och Key bak-
om idén att man skulle förhindra ”odugliga” individer, till exempel kri-
minella och människor med ärftliga sjukdomar, från att fortplanta sig, 
och Key kunde även tänka sig att låta ta livet av ett svårt handikappat, 
lidande barn.171

Meisel-Hess världsåskådning bygger liksom Keys på sekulariserade 
och socialistiska ideal. Detta utgjorde en viktig konfliktlinje gentemot 
den borgerliga kvinnorörelsen. I grunden blir ju alla kvinnor friare om 
även arbetarklassens kvinnor omfattas av emancipationen, menade 
Key.172 Till exempel var prostitutionen och uppdelningen i äkta och 
 oäkta barn – med alla dess konsekvenser för kvinnor och barn – centrala 
frågor för alla kvinnor.

Meisel-Hess söker förena en nietzscheansk individualism med socia-
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lism och förespråkar en så kallad individual-socialism. I In der modernen 
Weltanschauung (1901) försvarar hon socialismen mot anklagelser om att 
den vill utplåna alla skillnader mellan människor. Alla människor bör 
ges samma utgångsmöjligheter, och då kommer de sant ”dugliga” att 
visa sig, menar Meisel-Hess med ett argument hämtat från eugeniken.173

Synen på eugeniken i historiskt perspektiv

I historiens backspegel har eugeniken ofta kommit att bli liktydig med 
tvångssteriliseringar, påtvingade aborter, medicinska experiment och 
andra övergrepp som begicks mot människor som ansågs vara biologiskt 
undermåliga. Framför allt har man satt den i samband med nazismens 
våldsamma försök att utrota vad som ansågs vara sämre ”raser” och grup-
per av människor.

Eugeniska teorier kunde, som jag visat, kring sekelskiftet understödja 
såväl konservativa som progressiva positioner. I progressiva kretsar tog 
sig ”den sexuella krisen” uttrycket som ett imperativ att tala öppet om 
sexualiteten för att reglera den i nationens intressen. Detta progressiva 
tal om sexualiteten utgör ett exempel på vad Michel Foucault har beskri-
vit som den moderna, rationella statens ”biopolitik”, där även de mest 
intima aspekterna av det personliga livet – och ytterst själva livets lagar 
– är underställda ideal om produktiv effektivitet, materiellt välstånd och 
teknologiska framsteg.174

Den tyske historikern Detlev Peukert ser ett ursprung till nazismens 
illdåd i den utvecklingsoptimism och de ”omnipotensfantasier” som kom 
till uttryck bland läkare och samhällsreformatorer i sekelskiftets progres-
siva kretsar.175 Peukert pekar på hur det individuella livet i de tidiga, sam-
hällspolitiska visionerna kom att nedvärderas. Individen under ställdes 
idén om den blomstrande nationella folkkroppen. En oreflekterad tilltro 
till framsteget, vetenskapen och det instrumentella förnuftet inspirera-
de i sekelskiftets Tyskland en mängd planer för effektiva lösningar på 
sociala problem genom befolkningspolitik och rashygieniska åtgärder. 
När dessa planer en gång hade formulerats bidrog de till att idén om 
Förintelsen kunde uppstå ur den vetenskapliga andan.176

Många historiker hävdar dock att det inte råder något enkelt sam-
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band mellan det tidiga eugeniska tänkandet och senare politiska prak-
tiker.177 Till exempel menar Sheila Faith Weiss att de eugeniska idéer 
som kom till uttryck i Tyskland kring sekelskiftet var del i en större 
internationell rörelse och inte enbart är att betrakta som föregångare eller 
förstadium till Nazitysklands politik.178 Även den brittiska historikern 
Greta Jones varnar för tendensen att skriva historien baklänges, att skriva 
en samhällsteoretisk genealogi utifrån vår tids uppfattningar om ”bety-
delsefulla” tänkare, och betrakta historiska tänkare som ”föregångare” 
till de efterföljande.179

Barbara Greven-Aschoff menar att den tyska kvinnorörelsen i his-
torieskrivningen har framställts som mer socialdarwinistisk än den li-
berala anglosaxiska feminismen, och att den har ansetts präglad av en 
preussisk auktoritär kultur. Enligt Greven-Aschoff gör Richard Evans, 
vars böcker om den tyska kvinnorörelsen brukar betraktas som stan-
dardverk, den anglosaxiska feminismen till måttstock för bedömningen 
av den kontinental- europeiska feministiska utvecklingen, vilket gör att 
den tyska kvinnorörelsen under 1900-talets första decennier framstår 
som idémässiga förelöpare till nazismen.180

När det gäller bedömningen av de feministiska eugenikernas idéer 
om hur staten skulle ingripa i människors liv eller stötta kvinnor, måste 
man ta hänsyn till historiska förhållanden, menar Ann Taylor Allen. 
Dåtidens eugeniker förhöll sig till den stat de faktiskt levde i, inte till en 
kommande, nationalsocialistisk eller socialdemokratisk.181

Idag kan vi se att eugeniken på många sätt var en implikation av 
en repressiv, rasistisk ideologi: den klassificerade och kategoriserade 
människor och grupper av människor efter ras, kön och klass och vär-
derade dessa hierarkiskt i förhållande till varandra. Enligt Foucault var 
rasismen från början inte en politisk utan en vetenskaplig ideologi som 
uppstod i 1800-talets rasbiologiska teorier om ”degeneration”. De första 
som använde denna ideologi för politiska syften var, enligt Foucault, 
socialister. De knöt sin samhällskritik till föreställningen om den sty-
rande klassen som en korrumperad, dekadent överklass, och i motsats 
till den konstruerades det socialistiska samhället som rent och sunt. Här 
fanns alla tänkbara ideologiska kombinationer, till exempel hade Cesare 
Lombroso, som i sina skrifter förfäktade idén att kvinnan var naturligt 
underlägsen mannen och dessutom degenererad, många kontakter med 
socialister som anammade hans idéer.182
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Även den moderna antisemitismen utvecklades i socialistiska miljöer 
ur teorin om degeneration, menar Foucault: ”It was said that the Jews 
are necessarily degenerates, firstly because they are rich, secondly because 
they intermarry. They have totally aberrant sexual and religious practi-
ces, so it is they who are the carriers of degeneracy in our societies.”183 
Sådana idéer fanns i den socialistiska litteraturen redan vid tidpunkten 
för Dreyfus-affären. Exakt samma teman togs sedan upp av den natio-
nalistiska högerns antisemitism kring 1910, hävdar Foucault.184

Det är värt att notera att progressiva feminister som Key, Stéenhoff 
och Meisel-Hess kring sekelskiftet 1900 grundade sina resonemang och 
reformkrav i eugeniken. På så vis fanns alltså kopplingar mellan euge-
niken och ett modernt tänkande kring emancipation. Oavsett deras in-
tentioner kvarstår det avgörande faktumet att dessa sexualradikala femi-
nister inte kunde ana vad deras eugeniska tänkande skulle leda till – de 
kunde inte förutspå vilken betydelse deras diskursiva inlägg skulle få och 
hur dessa skulle omtolkas i framtiden.

Det som är av betydelse för oss efterkommande är att försöka förstå 
hur det tidiga eugeniska tänkandet fungerade och hur det kunde locka 
både feminister och antifeminister, både radikala och konservativa. I 
sekelskiftets feministiska diskurs kunde det fungera som en hävstång 
för idéer om till exempel en reformerad äktenskapslagstiftning och en 
ny sexualmoral. Eugeniken förhåller sig som en förlängning av det ve-
tenskapliga paradigmet till en kultur med en lång tradition av kristen 
värdegrund. Den blir därmed en del i den nya evolutionsteoretiska norm 
som kan bryta med det kristna värdesystemet. Det tidiga eugeniska tän-
kandet bör enligt min mening inte ses som uttryck för personlig moral 
på individnivå utan i stället som en diskurs som alla tidens intellektuella 
var del i eller förhöll sig till, såväl konservativa som radikala.

Att rasismen som diskursivt fenomen inte är följden av utan orsaken 
till konstruktionen av olika ”raser”, påpekar också Eva Blome. Rasismen 
är utgångspunkten som legitimerar diskriminerande och våldsamma 
praktiker.185 Eugenikens historia ger oss onekligen insikter i hur veten-
skapliga teorier påverkade och påverkades av populära värdesystem. Den 
avspeglar det sena 1800-talets besatthet av imperialism, migration och 
ras.

Antalet ”raser” mångfaldigades under 1800-talet, inom nya vetenska-
per som antropologi och frenologi, från fem vid seklets början till fler 
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än hundra vid sekelslutet, vilket återspeglar det intensiva intresset för 
kategorisering i termer av ras.186

Det eugeniska tänkandet präglades av den övergripande idén om en 
lagbunden och ändamålsinriktad evolution som rörde sig mot allt högre 
grader av förädling. Det genomsyrades av föreställningar om ras, kön 
och klass. I kombination med intresset för klassificeringar av ”dugliga” 
respektive ”odugliga” människor skapade detta distinktioner och hierar-
kier mellan olika raser och klasser och förstärkte rådande föreställningar 
om kön. Högst i hierarkin tronade den europeiska, borgerliga, hetero-
sexuella manligheten.187

Exemplet Weininger

Antifeminismen gick ofta hand i hand med antisemitism. Samma för-
akt och aggression som riktades mot förespråkare för kvinnoemanci-
pation kunde vändas mot judar.188 Tidens misogyna och antisemitiska 
tendenser fick sitt ultimata uttryck i Otto Weiningers bästsäljande bok 
Geschlecht und Character från 1903.189 Otto Weininger, som själv var jude 
men hade konverterat till kristendomen, framställer både kvinnan och 
juden som lägre stående människor och som fullkomligt genomsyrade 
av sexualitet, vilket hotar att slå ut deras förståndskapaciteter. Kvinnan 
saknade väsen och individualitet – hon var enbart en könsvarelse, och 
juden beskrivs som feminiserad. Som stöd för sina teser åberopar Wein-
inger vetenskapsmän, filosofer, kyrkofäder och författare. Boken väckte 
stor uppståndelse när den kom ut, i synnerhet som den tjugotreårige 
författaren tog sitt liv strax efteråt.

Weiningers bok fick stor uppmärksamhet också i Sverige, och August 
Strindberg tillhörde den hyllande beundrarskaran. Grete Meisel-Hess 
sätter emellertid Strindbergs ”apoteos” av Weininger i relation till hans 
tilltagande vanföreställningar.190 Många kvinnor upplevde boken som 
djupt obehaglig: ”Alla som läste den blev kvinnohatare för längre eller 
kortare tid – även de flickor som gav sig i kast med den”, skriver Tora 
Dahl ett halvsekel senare i sin självbiografi Vid sidan om.191 Och Emilia 
Fogelklou vittnar om att läsningen av Weininger närapå gjorde henne 
sinnessjuk.192
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I första delen av sin bok beskriver Weininger könsskillnaden som 
ett spektrum av möjligheter snarare än som en binär opposition. Varje 
individ antas bära på såväl manliga som kvinnliga könskarakteristika i 
olika proportioner. En fulländad man och en fulländad kvinna finns 
inte i sinnevärlden, menar Weininger, det finns endast sexuella mel-
lanformer [Zwischenstufen]. Den könsliga differentieringen är aldrig 
fullständig utan att betrakta som en abstraktion. På ett analogt sätt 
betraktar Weininger det kristna och judiska som egenskaper som kan 
finnas hos individen i olika grad oberoende av hans eller hennes religiösa 
tillhörighet.193

Weininger knyter här an till Havelock Ellis teori om könsgränser-
na som rörliga och föränderliga och öppnar för en möjlighet att bryta 
upp binära oppositioner.194 I andra delen av Geschlecht und Character 
stänger emellertid Weininger denna möjlighet igen, då han lämnar va-
riationsbredden och avvikelserna och i stället avhandlar idealtyperna 
Man och Kvinna. Han hävdar att det endast är mannen och den kristne 
som kan förknippas med mänsklighetens framsteg. Det enda sättet 
för individen att bidra till detta framsteg är att göra sig av med sina 
kvinnliga och judiska sidor. Det judiska och det kvinnliga samman-
länkas som något lågtstående – det anses utmärkas exempelvis av brist 
på jag och personlighet och av en naturlig fallenhet för hysteri – men 
till skillnad från judar kan enligt Weininger kvinnor inte överskrida 
sin bestämmelse.195

Grete Meisel-Hess skrev ett direkt svar på Weiningers bok strax efter 
att den publicerats, Weiberhaß und Weiberverachtung, (”Kvinnohat och 
kvinnoförakt”).196 Meisel-Hess är kritisk mot Weiningers användning 
av metafysiska begrepp som ”en äkta jude” eller ”kvinnan i sig” för att 
beskriva defekta människotyper som enligt honom själv inte existerar.197 
Meisel-Hess angriper Weiningers bok utifrån hans egen värdeskala. 
Hon påtalar brister i logik och orsak-verkan-resonemang och antyder 
att Weiningers text är hysterisk, på grund av dess många utelämnade 
resonemang och motsägelser. Bokens logik beskriver hon som ”klapp-
rande” med en anspelning på Weiningers epilepsi, en sjukdom som vid 
sekelskiftet ansågs vara direkt förknippad med hysteri och avvikande 
sexualitet.198 Hysteri och syfilis – två av de mest omdiskuterade och fruk-
tade sjukdomarna vid sekelskiftet – förknippades ofta med kvinnor och 
judar och deras förmodat perversa sexualitet.199
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Weiningers filosofiska utgångspunkt är till skillnad från Meisel-Hess 
extremt dualistisk: det jordiska står mot det transcendenta och kvinn-
ligt således mot manligt, judiskt mot kristet, och även om han inte ser 
dessa konstitutioner som biologiskt determinerade är de underställda 
en metafysisk polaritet.200 Weiningers pessimism stod också i kontrast 
till Meisel-Hess tro på evolutionära framsteg och hans motvilja mot det 
sexuella var något helt annat än Meisel-Hess tankar om en hälsosam 
sexualitet hos både män och kvinnor.201

Arv eller miljö

Eugeniska tankegångar fanns långt innan Galton myntade begreppet. 
Ärftlighetens mekanismer har länge intresserat människor, och föreställ-
ningar om hur moderns livsföring och även hennes tankar och erfaren-
heter kunde ge avtryck i fostret fanns redan under antiken.202 Wendy 
Hayden menar att eugeniken utvecklades från positiv till negativ. Hon 
visar hur 1800-talets feministiska förespråkare för fri kärlek [free-love 
feminists] åberopade teorier som låg bakom eugeniken långt innan den 
var institutionaliserad eller ens hade fått sitt namn. Dessa fri kärlek-fö-
respråkare kunde använda olika, ofta sinsemellan motstridiga, darwi-
nistiska och socialdarwinistiska teorier som vetenskapliga garanter för 
sin argumentation. Under 1800-talet kunde till exempel populära medi-
cinska rådgivningsböcker ge råd till kvinnor om hur de skulle leva för 
få en duglig avkomma, alltifrån frågor om diet till valet av partner, och 
tanken att kvinnor skulle ha möjlighet att välja hur många barn de ville 
ha förekom så tidigt som 1866. Idén att kvinnans orgasm var nödvändig 
för befruktning var vid mitten av 1800-talet sedan en tid övergiven men 
rådgivningsböcker kunde ändå hävda att kvinnans orgasm i befrukt-
ningsögonblicket ledde till en mer biologiskt högvärdig avkomma, efter-
som det tydde på att mannen och kvinnan hade ett lyckligt samliv.203

Avgörande för eugenikens reformistiska implikationer var huruvida 
man trodde att förvärvade egenskaper kunde nedärvas eller om man 
var av uppfattningen att anlagen fördes vidare i exakt samma form från 
generation till generation och att miljöfaktorer därför saknade betydelse 
för de biologiska arvsanlagen. I traditionen efter Jean-Baptiste Lamarck 
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tänkte man sig att miljön kunde påverka arvsanlagen. Darwin,  Spencer 
och Haeckel var alla anhängare av Lamarcks teori om förvärvade egen-
skapers ärftlighet.204 Man tänkte sig att såväl kroppsliga som andliga 
egenskaper som en individ förvärvat under sin levnad kunde föras vida-
re till nästa generation. Den lamarckiska teorin ”motbevisades” av den 
tyske biologen August Weismann på 1880-talet då han högg svansen 
av tjugofyra generationer råttor utan att den tjugofemte generationen 
föddes svanslös. Många valde emellertid att framhärda i tron på miljöns 
betydelse.

I socialreformatoriska kretsar var det vanligt att man anslöt sig till 
lamarckismens uppfattning om förvärvade egenskapers ärftlighet.205 Till 
exempel ansåg både Meisel-Hess och Key att miljön hade betydelse för 
avkomman. Lamarckiska teorier i kombination med eugeniska idéer 
kunde ge vetenskaplig trovärdighet åt feministiska sociala reformer. För-
ändringar i utbildningssystemet och äktenskapslagar kunde rättfärdigas 
i namn av utveckling och framsteg eftersom det material som skulle 
bygga framtida generationer skulle förbättras och utvecklas mot en högre 
grad av fullkomlighet. Om en kvinna uppmuntrades att utveckla vissa 
beteenden och egenskaper skulle dessa ärvas av hennes avkomma. Det är 
i mötet mellan den lamarckiska ärftlighetsteorin, i synnerhet i Herbert 
Spencers tappning, och ett socialreformatoriskt tänkande som den evo-
lutionära ärftlighetsdiskursen utvecklas till eugenik.206 Evolutionsteorin 
sökte förklara ärftlighetens mekanismer och placerade olika egenskaper 
på värdeskalor, medan eugeniken ville gripa in i samhällsutvecklingen 
och påverka populationen i önskad riktning. Båda idékomplexen hade 
dock samma vetenskapliga referensram.

Key tog i första hand intryck av Herbert Spencer, vars utvecklings-
lära grundade sig på uppfattningen att omgivningens växlande krav har 
förmåga att förändra organismen, och även den mänskliga karaktären. 
Känslor och egenskaper som uppmuntras av omgivningen stärks, medan 
de som inte efterfrågas försvagas. Den kvinnliga intuitionen hade till 
exempel enligt Spencer utvecklats genom att kvinnor i ”primitiva” sam-
hällen som saknade kroppsstyrka för att försvara sig mot män i omgiv-
ningen i stället utvecklade andra egenskaper till sitt försvar. De kvinnor 
som utvecklade förmågan att snabbt uppfatta skiftande känslor i omgiv-
ningen kom att klara sig bättre än de som saknade denna förmåga. Ge-
nom långvarig praktik och genom arv och urval utkristalliserades med 
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tiden denna egenskap som typiskt kvinnlig. På så vis utvecklade kvinnor 
sin intuition, som en förmåga till psykologisk analys, vilket skapade stor 
skicklighet i att tolka andra människors själstillstånd. Spencer går inte 
in på huruvida det är önskvärt att kvinnan får ökat inflytande i samhäl-
let, men hos Key får de framtida könsmaktsförhållandena en visionär 
dimension i idén om samhällsmoderlighet, att kvinnliga egenskaper kan 
bidra till att skapa ett mer fredligt och omsorgsinriktat samhälle.207 Key 
gav på så sätt sina samhällsteorier en evolutionsteoretisk förankring, ”de 
var inte bara drömmar utan gjorde anspråk på att stå på fast vetenskaplig 
grund”, som Ronny Ambjörnsson skriver.208

Kritiken av kristendomens dualism – monismen

I det evolutionära tänkandet såg många feminister, som jag visat, en 
emancipatorisk potential: de kunde här finna argument för en ny syn 
på sedlighet som inte byggde på kristna värderingar. Det handlade i 
grunden om en kritik mot kristendomens dualistiska uppdelning i 
kropp och själ. Denna uppdelning skapade tillsammans med analo-
ga binariteter som natur och kultur, ont och gott, känsla och förnuft, 
sken och sanning en hierarkisk, dikotom modell där kvinnan ohjälpligt 
hamnade vid den negativa, kroppsliga polen som något lägre stående. 
I stället pläderade feminister som Grete Meisel-Hess och Ellen Key för 
en etik som införlivade kroppen, sexualiteten och reproduktionen i sina 
grunder.209 En sådan etik kommer till uttryck i Gabriele Reuters Aus 
guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Elin Wäg-
ners Pennskaftet, framför allt i kritiken av rådande sedlighetsnormer och 
dubbelmoralen kring sexualitet. Här finns berättelser om hur kvinnor 
stympas som människor då deras sexualitet förnekas dem, samtidigt 
som de förväntas tillfredsställa männens lustar, som goda hustrur eller 
prostituerade.

I detta sammanhang vände kvinnor sig till den monistiska världs-
åskådningen, i den form som den tyske biologen och filosofen Ernst 
Haeckel utvecklat utifrån Darwins teorier.210 Monismens främsta ärende 
var just en kritik av kristendomens dualism. Den hade sina rötter i den 
tyska romantiska naturfilosofin, exempelvis Schellings, och dess syn på 
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det själsliga och det materiella som en sammanhängande helhet.211 Det 
finns ingen väsensskillnad mellan själ och kropp, enligt Haeckel, för alla 
kroppar har själ och alla själar kropp. Enligt Haeckel finns således ingen 
kvalitativ skillnad mellan den mänskliga och den naturliga sfären: den 
ena är en förlängning av den andra. Människan ses som en evolutionär 
produkt i en kedja av organismer, inte som en isolerad varelse som ska-
pats av Gud. Med stöd i evolutionära teorier ville Haeckel omforma den 
traditionella kristna tron till en världsåskådning byggd på vetenskaplig 
grund och ersätta den bibliska moralen med den så kallade ”naturliga 
morallagen”, som byggde på studier av djurens sociala instinkter men 
som i princip följde den kristna etiken.212

Monismen kom på många sätt att likna en ny religion.213 Den före-
språkade emellertid principer som grundade sig på idén att det kroppsliga 
är en väsentlig aspekt av den mänskliga naturen, vilket inte kristendomen 
hade kunnat omfatta. För Key blev monismen viktig för utvecklingen 
av hennes antidualistiska ”livstro”: ”Och denna tron på människans och 
naturens enhet, på lagbundenheten i allt som sker – denna tro är mo-
nismen”, skriver hon.214 I Meisel-Hess tolkning av monismen råder på 
ett analogt sätt inget dikotomt förhållande mellan det ideala och det 
reala, mellan egoism och altruism, individualism och socialism.215 Den 
monistiska världsbilden gör det möjligt att överkomma de skenbara mot-
sättningarna mellan socialism, individualism och rasförbättring, vilka 
utgör hörnpelarna i Meisel-Hess plan för kulturell regeneration.216

 Haeckel kunde således inspirera feministiska tänkare eftersom den 
monistiska världsbilden öppnade för en möjlighet att konstruera köns-
identitet i förhållande till naturen, bortom den religiösa diskursen. Med 
hjälp av Haeckels utvecklingsbiologi kunde de visa att kvinnors allmänt 
vedertagna konstitutionella underlägsenhet inte var en biologisk kon-
stans, utan en följd av miljöfaktorer och patriarkala ekonomiska och re-
ligiösa samhällsstrukturer. Monismen omfattade också den nylamarck-
iska idén om förvärvade egenskapers ärftlighet och kunde därför erbjuda 
en grund för förändring.217 Om kvinnor till exempel utbildade sig så 
skulle detta komma deras barn tillgodo i form av en högre intelligens 
och bildningsnivå.

Det darwinistiska ramverket, med den monistiska världsbildens strä-
van efter att upphäva dualismen mellan kropp och själ, möjliggjorde såle-
des för Meisel-Hess och andra feminister att med hänvisning till naturen 
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argumentera för en ny sexualmoral som kunde ersätta den trångsynta 
och konformistiska moraluppfattning som kyrkan stod för.

Läkaren och sexologen Magnus Hirschfeld, som var en tidig pionjär 
för homosexuellas rättigheter, anslöt sig till monismen av liknande skäl. 
Det var enligt Hirschfeld inte längre teologer och jurister som skulle 
diskutera människans sexualitet utan läkare och vetenskapsmän.218

Monismen ville ge plats för en religiös känsla inom ramen för en 
naturvetenskaplig världsåskådning. Tanken att ”allt är ett” kunde verka 
lindrande på själar som plågades av tidens kulturella splittring, menar 
Kjell Jonsson: ”Panteismen och monismen påstods upphäva den djupa 
avgrunden mellan vetenskap och tro, natur och kultur, känsla och in-
tellekt, själ och kropp, ja, t.o.m. konflikten mellan massproduktion och 
hantverk, stad och landsbygd, jordbruk och industri. Mot tidens kaos 
och kulturella splittring hade man fått ett botemedel i takt med den 
vetenskapliga tiden.”219 En viktig lockelse i monismen låg således i viljan 
att bevara en andlig dimension i det naturvetenskapliga tänkandet.220 
Den kom till uttryck i de världsåskådningar som Key och Meisel-Hess 
formulerade, och som skulle ta kristendomens plats i det sekulariserade 
samhället.

Vad som utmärkte monismen var också dess disciplinära hemlöshet. 
Den intog en position mellan den akademiska och den populära diskur-
sen och var därmed tillgänglig för kvinnor, som inte hade tillträde till 
universitet.221 Detta var också enligt Angelique Richardson känneteck-
nande för eugeniken.222

Många kvinnliga intellektuella hämtade alltså inspiration från det 
monistiska tänkandet, däribland Lou Andreas-Salomé. I Der Mensch als 
Weib (1899) ser Andreas-Salomé precis som Bölsche cellsammansmält-
ningen [die Zellverschmelzung] som argumentationens avgörande punkt. 
Hon hänvisar till moderna fysiologiska standardverk för att understödja 
idén om den kvinnliga äggcellens reproduktionskraft.223 Hon visar på att 
kvinnokroppen har en aktiv, inte en passiv, roll i fortplantningsproces-
sen. Moderskapet ses som en förening av det andliga och det materiella, 
det subjektiva och det objektiva. Det framstår som en dynamisk livskraft 
som kunde hela det moderna samhällets sår.224

Key använder i Lifslinjer omväxlande beteckningarna monism, pan-
teism, evolutionism och livstro för den nya religion som ska avlösa kris-
tendomen.225 Enligt Key utesluter monismen



den nya kvinnan vid sekelskiftet 1900  83

visserligen all mystik i mening af underverkstro, eftersom den själf 
hvilar på vissheten om tillvarons lagbundenhet. Men den utesluter 
icke, tvärtom den innebär den slags mystik, hvilken är en bäfvande 
förnimmelse af det underbara just i lagbundenheten och enheten, af 
det outgrundligt hemlighetsfulla bakom de lagar vi kunna utforska.

Äfven denna mystik är religiös. Ty religion är allt, som kan vidga 
och upplyfta vårt hjärta. Och religiositet har den, hvars hjärta kan 
upplyftas och vidgas!226

En annan svensk författare som förespråkade ett monistiskt synsätt var 
Frida Stéenhoff. I föredraget ”Feminismens moral” från 1903 pläderar 
hon för ett överbryggande av gapet mellan förnuft och känsla:

Feminismen vill hvarje personlighets utveckling till ett fullkomligt 
väsen för sig.

Kvinnan utan hjärna och mannen utan hjärta äro för den så ofull-
ständiga typer att de icke duga för framtiden. I stället skola de ömse-
sidigt komplettera hvarandras tänkande och kännande genom egna, 
ständigt rikare resurser, icke genom undertryckande af någon af sina 
förmögenheter. Först då blir det ett lyckobringande utbyte dem emel-
lan, både till förstånd och hjärta.

Feminismen har heller ingen mani att åtskilja själ och kropp. Den 
anser själsyttringarna vara egenskaper hos materien, lämnande där-
hän hvad som kan finnas bakom. Därför lägger den stor vikt vid ma-
teriens godhet – alltså vid hälsovården.227

För Stéenhoff innebar feminism – ett begrepp som hon själv introducera-
de på svensk mark i nämnda föredrag – en kamp för kvinnans emancipa-
tion som framför allt fördes mot det prästerliga väldet, där vetenskapen 
och den monistiska åskådningen var de främsta bundsförvanterna. I en 
rapport från den nordiska kvinnosakskongressen i Kristiania 1902 skri-
ver hon:

Alla de, som följt med schismen inom kvinnorörelsen eller – för att 
använda det internationella ordet – feminismen i Sverige de senaste 
åren veta, att den ytterst framkallats av oförenligheten mellan ve-
tenskapen och tron. Ny-feministerna vilja ha en genomförd, på na-



begärets politiska potential84 

turvetenskaperna grundad s.k. materialistisk lifsåskådning. Gammal- 
feministerna hålla fast vid den historiska, dogmatiska, transcendenta, 
etc., uppfattningen. Och naturligt nog drabba de därför hetast sam-
man i ”sedlighetsfrågan”, ty den blir den känsliga punkt som avgör 
monism eller dualism.228

I sekelskiftets svenska debatt kring kvinnans emancipation stod Stéen-
hoff och Key – och även författare som Elin Wägner och Hilma Angered-
 Strandberg – enade i kritiken mot den borgerliga feminismens traditio-
nella begrepp om sedlighet som byggde på kristna dogmer, även om de 
hade olika syn på kvinnans egenart och mödrarnas roll i ett framtida 
samhälle. Den kvinnliga egenarten var inte den viktigaste stridsfrågan 
bland feminister utan konflikten gällde snarare om man var för eller 
emot kristendomen. Den borgerliga kvinnorörelsen ville försvara äkten-
skapet som instiftat av Gud medan sekelskiftets författare lyfte fram en 
driftsbejakande kvinnlighet och erotisk frigörelse utifrån sekulära idéer, 
och de såg kärlek, inte kyrkans välsignelse, som grunden för ett sedligt 
förhållande.229

Jag har i detta kapitel redogjort för olika aspekter av den idéhistoriska 
kontext som utgör bakgrund till de fyra romananalyser som nu följer. Jag 
har beskrivit olika ideologiska konfliktlinjer, mellan misogyna och fe-
ministiska vetenskapliga perspektiv, mellan konservativa och progressiva 
strömningar, mellan kristna och sekulariserade feminister. Sekelskiftets 
Nya kvinna grundade sina motståndsstrategier i den evolutionsteoreti-
ska och eugeniska diskursen i striden mot det kristet förankrade borger-
liga emancipationstänkandet.

Naturvetenskapen blev alltså en allierad snarare än en fiende för 
sekel skiftets feminister och Nya kvinnor, och i detta skiljer de sig från 
den borgerliga kvinnorörelsen. Evolutionära idéer står sida vid sida med 
filosofiska resonemang i sekelskiftets kvinnoemancipatoriska texter. 
Vad de framför allt var kritiska mot i kristendomen var den dualistiska 
uppfattningen om kropp och själ som grund för moralen. I Nietzsches 
livsbejakande tänkande och i darwinismens uppgörelse med den kristna 
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skapelseberättelsen och dess naturliggörande av sexualiteten kunde femi-
nister hitta inspiration för en ny moral – och en ny estetik. Nietzsches 
övermänniska blev kvinnlig och visionerna om en ”högre kvinnlighet” 
kom att fungera som identitetspolitiska manövrar i kritiken av den idé 
om ett universellt mänskligt subjekt som gång på gång i historien visat 
sig utesluta det kvinnliga.



Elin Wägner, 1920-tal .



3. 

fr i modighet e ns pol i t ik

om elin wägners pe nnsk a f tet

… laughter in the face of serious categories is 
indispensable for feminism
Judith Butler, Gender Trouble, 1990, s. viii

Elin Wägners Pennskaftet (1910) framstår som den emblematiska Nya 
kvinnan-romanen i den svenska feministiska litteraturhistorieskriv-
ningen.1 Det är en utpräglat modern roman: den utspelar sig i en urban 
miljö, på tidningsredaktioner, caféer, restauranger och pensionat; mo-
dernitetsmarkörer som telefonen och bilen figurerar i texten, och framför 
allt gestaltas här moderna kvinnor som arbetar politiskt för rösträtten 
och som har nya idéer om kärlek och sedlighet.2 Moderniteten temati-
seras, i Zygmunt Baumans bemärkelse, som ett uttryck för en medveten 
strävan efter förändring av ordningen, efter ”det nya”.3

Elin Wägner introducerar i Pennskaftet begreppet S.B.K., Självför-
sörjande Bildad Kvinna, som betecknar en ny social typ.4 I romanen 
uppträder kvinnliga lärare, läkare och journalister. Huvudpersonen 
Barbro Magnus, kallad Pennskaftet, arbetar som reporter på ”Frisinna-
de morgontidningen” och det är på så vis hon kommer i kontakt med 
rösträttsrörelsen. Wägner visar hur offentligheten kan erövras och en 
kvinnlig världsbild formuleras om man har en penna i handen och en 
tidning att publicera sig i.
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Att romanen är en samtidsskildring som tematiserar yrkesarbetet och 
det kollektiva, organiserade rösträttsarbetet gör att den undgår det fokus 
på den sorgliga dialektiken mellan en enskild kvinnas frihetssträvanden 
och det kompakta motstånd hon möter från olika samhälleliga instan-
ser, vilket utmärker uppväxtskildringar som Gabriele Reuters Aus guter 
Familie och Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik. Även i Pennskaftet 
beskrivs förvisso de reaktionäras dominanta diskurs, men huvudperso-
nens inställning till den är frejdig och ironisk, vilket gör att fienden 
avväpnas. Det är kvinnornas perspektiv som präglar romanen och deras 
utgångspunkt framstår som självklar. Makten, representerad av de kon-
servativa männen, relativiseras och framstår som något en kvinna har 
att hantera, inte något hon dukar under för. En annan möjlig ordning 
blir tydligt förnimbar.

I detta kapitel tänker jag undersöka hur texten åstadkommer en så-
dan möjlighet till motstånd. Vilka textuella och kontextuella motstånds-
strategier möjliggör denna kritiska hållning till maktens diskurs? Där 
tidigare generationers kvinnliga författare skildrar personer som stångar 
sig blodiga mot en patriarkal ordning skapar en författare som Wägner 
texter som förespråkar en försonlig hållning, som ger plats för ambiva-
lens och motsättningar, och därmed ges utrymme åt emancipatoriska 
potentialer.

Elin Wägner debuterade med novellsamlingen ”Från det jordiska 
muséet” 1907. Hennes första romaner, Norrtullsligan (1908) och Penn-
skaftet (1910), brukar i litteraturhistorien placeras i det tidiga 1900-talets 
borgerliga realism, en inriktning som präglades av sociala perspektiv, 
moraldebatt och utopiska samhällsidéer. Den beskrivs också som själv-
kritisk på så sätt att den ifrågasätter borgerlighetens värderingar. För-
utom Wägner företräds den av exempelvis Ludvig Nordström, Sigfried 
Siwertz och Gustaf Hellström.5

Wägnerforskningen är idag omfattande så i det följande nämner jag 
enbart de studier som har någon relevans för min undersökning. Redan 
tidigt lyfts Wägners intresse för kvinnoemancipationen fram. I en artikel 
i Ord och Bild från 1936 påtalar Karin Boye Wägners innovativa förening 
av moderlighet och engagemang i kvinnosaken och fredssaken.6 I en 
skrift från samma år lyfter Holger Ahlenius fram Wägner som samhälls-
skildrare i de tidiga romanerna och menar att hennes idévärld alltsedan 
författarskapets början betingats av kvinnorörelsen. Han diskuterar även 
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Wägners kristet färgade samhällsmoderlighet.7 Ulla Isaksson och Erik 
Hjalmar Linders biografi över Elin Wägner i två delar (1977–1980) ska-
pade ett pånyttfött intresse för Wägner.8 Till grund för biografin ligger 
Barbro Alvings materialsamling, där bland annat hennes renskrivningar 
av Wägners dagböcker finns.

Karl Lindqvists Individ grupp gemenskap. Studier i de unga tiotalister-
nas litteratur är en sociologiskt orienterad studie om Wägners och Ludvig 
Nordströms gruppskildringar, där Wägners tidigaste kåserier, recensio-
ner och noveller samt Norrtullsligan behandlas.9 I sin likaledes litteratur-
sociologiska avhandling Kvinnokrav i manssamhälle. Rösträttskvinnorna 
och deras metoder som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–21 
lyfter Bertil Björkenlid fram Wägners betydelse för rösträttskampanjen. 
Avhandlingen innehåller ett kortare avsnitt om Pennskaftet.10

Sarah Deaths avhandling The Female Perspective in the Novels of 
Fredrika Bremer and Elin Wägner. A Comparative Study of Some Central 
Themes undersöker teman som uppfostran och undervisning, äktenskap 
och kvinnlig kreativitet i romaner av Wägner och Fredrika Bremer.11 
2001 kom den första litteraturvetenskapliga avhandlingen som uteslu-
tande handlar om Wägner: Bibi Jonssons I den värld vi drömmer om. 
Utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner.12 Avhandlingen utgår från ge-
staltningar av det mellanmänskliga mötet för att analysera relationen 
mellan könen, kvinnlig kreativitet, moderlighet och utopi. Det utopiska 
draget hos Wägner påtalas också av Eva Heggestad i ”’Män må icke 
under någon förevändning taga plats i damkupé.’ Elin Wägners Norr-
tullsligan”, där det relateras till bland annat Charlotte Perkins Gilmans 
idéer.13

Sofi Qvarnström undersöker i Motståndets berättelser. Elin Wägner, 
Anna Lenah Elgström och Marika Stiernstedt och första världskriget för-
fattarnas förhållande till fredsfrågan och första världskriget.14 Denna 
studie ligger utanför min undersöknings område men förtjänar ändå 
att nämnas eftersom den ligger i nära tidsmässig anslutning till min och 
eftersom den intresserar sig för motståndsberättelser.

Peter Forsgren undersöker vilken roll genus och modernitet spelar 
i Wägners så kallade smålandsromaner, det vill säga Åsa-Hanna (1918), 
Den namnlösa (1922), Silverforsen (1924), Svalorna flyga högt (1929), Vänd-
korset (1935) och Vinden vände bladen (1947), i avhandlingen I vansklig-
hetens land. Genus, genre och modernitet i Elin Wägners smålandsroma-
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ner (2009).15 Forsgrens resonemang om modernitet har bäring också för 
mina analyser.

Birgitta Holm placerar in Wägner i en kvinnlig författargeneration 
tillsammans med de tidigt döda Greta Beckius, Hildur Sandberg och 
 Ellen Landquist. Till skillnad från Ellen Key skriver dessa författare ock-
så om de tragiska sidorna av den nya erotiken, menar Holm.16

Key var en viktig auktoritet i tiden, men Elin Wägner var ofta kritisk 
till att Key ifrågasatte emancipationen så som den förespråkades av det 
sena 1800-talets borgerliga kvinnosakskvinnor. Key hade ju sina anled-
ningar att vara i opposition då hon ville lägga en ny grund för etiken och 
politiken, vilket jag visat i kapitel två, men för den generation kvinnliga 
författare som framträder under 1900-talets första år hade konflikten 
med 1800-talets kristna borgerliga feminister på många sätt förlorat sin 
laddning.17 Wägner kunde till exempel mer oproblematiskt än Key inta 
en icke-dömande hållning till kärlekens irrationella element: att kvinnor 
är villiga att låta sig förföras då de är förälskade även om mannen är ” en 
kallhamrad förförare”.18

Helena Forsås-Scott studerade Wägners författarskap sedan 1980- talet 
och hennes undersökningar av allt från reception till berättarteknik har 
varit mycket användbara för mig. I handboken Swedish Women’s Writing 
1850–1995 finns ett kapitel om Wägner.19 1999 gav Forsås-Scott ut ett ur-
val av artiklar och essäer av Wägner som fokuserar hennes civilisations-
kritik, Vad tänker du, mänsklighet? Texter om feminism, fred och miljö.20 
Forsås-Scotts Re-writing the Script. Gender and Community in Elin Wäg-
ner är en djupgående studie av Wägners författarskap som omfattar ett 
antal genrer: journalistiska texter, reportage, pamfletter och essäer samt 
den tidigare outforskade radiodramatiken.21 Forsås-Scott undersöker 
konstruktionen av genus och gemenskap [community] i Wägners texter 
genom att placera dem i ett ramverk av ekonomiska, politiska, sociala 
och kulturella diskurser.

Forsås-Scott ingående narratologiska läsning stödjer min tes om 
Pennskaftet som en motståndstext.22 Jag vill emellertid vidareutveckla 
Forsås-Scotts idé om romanens ”destabilisering och dekonstruktion av 
binariteten manligt–kvinnligt”.23 Jag vill undersöka hur romanen skriver 
fram en motståndsposition där frimodighet, humor och begär får poli-
tiska potentialer i kampen för kvinnlig rösträtt. En viktig kritik i Penn-
skaftet är också ifrågasättandet av den sexuella dubbelmoralen. Wägner 
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anknyter här till den evolutionsteoretiskt och nietzscheanskt inspirerade 
etik som Ellen Key utarbetat i sin kärlekslära, men avviker också från 
Keys idéer i vissa avseenden.

Wägners stil – 
det journalistiska och det komiska

Pennskaftet kännetecknas av en lätthet i stilen, av vad som kan beskrivas 
som ett journalistiskt stildrag.24 Romanen består till stor del av dialog, 
ofta en kvick och spirituell sådan, och berättarinstansen präglas ofta av 
en kåserande ton.

Klara Johanson såg detta drag i Pennskaftet som en förnyelse av ro-
mangenren med potential att skjuta den äldre traditionen i sank: ”Af 
idel journalistiska element har en ny romantyp skapats, hvilken plötsligt 
röjer och fyller en obemärkt lucka i sina föregångares krets. Denna ras-
rena och friska uppkomling, som öppet förhärligar sitt ofrälse ursprung, 
innebär dödsfara för de diktens afsigkomna ättlingar på sidolinjen, som 
bilda hufvudmassan af svensk romanalstring.”25 Här råder alltså en skarp 
kontrast i förhållande till den symboltyngda stil som präglade romaner 
i 1890-talstraditionen, som Lydia Vik.

Men alla delade inte Klara Johansons entusiasm. Det journalistiska 
draget har gjort att Wägners tidiga romaner placerats i den litterära of-
fentlighetens lägre strata. Här kan vi se ett exempel på det uppbrytande 
av den konventionella distinktionen mellan populärkultur och finkultur 
som enligt Ann Ardis kännetecknar den anglosaxiska Nya Kvinnan- 
fiktionen. Vid denna tid började den modernistiska formalistiska este-
tiken göra sig gällande och med dess kriterier dömde kritikerna ut den 
politiserade och kontroversiella New Woman novel. Att böckerna blev 
publiksuccéer såg kritiken som en anledning att nedvärdera dem.26

Fredrik Böök såg inget litterärt värde i det journalistiska hos Wägner 
utan ställde det i motsättning till ”diktning”.27 Det journalistiska draget 
kom senare i litteraturhistorieskrivningen att betraktas som typiskt för 
de så kallade tiotalisterna, dit Wägner räknades, som en del i deras poli-
tiska retorik, något som har ansetts påverka verkens konstnärliga värde 
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negativt: ”1910-talets författartyp skilde sig från sekelskiftets genom sin 
aktivt utåtriktade karaktär. Man arbetade ofta med konkreta politiska 
mål för ögonen, och journalistiken blev författarnas rätta element och 
färgade av sig på deras fiktiva prosa. De lade sig mera vinn om en reto-
risk framtoning än om en konstnärlig syftning”, skriver Bernt Olsson 
och Ingemar Algulin i Litteraturens historia i Sverige.28 Ännu 1987 kun-
de litteraturhistoriker alltså dra en sådan skiljelinje mellan litteraturens 
politisk- retoriska tendenser och dess konstnärliga värde.

Erik Hjalmar Linder uppvisar knappt fyrtio år tidigare en annan 
och djupare förståelse av det journalistiska draget hos Wägner när han 
påtalar det i biografiska termer: det var för att hon inte fick möjlighet 
att bedriva akademiska studier som Wägner gav sig in i journalistiken.29 
Även Linder kan emellertid hävda att det journalistiska drar ner de tidi-
ga romanernas värde och gör dem tidsbundna.30 Det journalistiska har 
också kopplats till en alltför stark feministisk tendens.31 John Landquist, 
gift med Wägner 1910–1922, skrev i en minnesteckning att hennes bästa 
romaner var de där ”kvinnosaken” inte förekom, och han hänförde de 
feministiska romanerna till Wägners journalism.32 Att det journalistiska 
draget har bidragit till att Wägners tidiga författarskap har blivit nedvär-
derat står alltså utom tvivel.33 Jag menar emellertid, i likhet med Klara 
Johanson, att det förnyar romankonsten och att det är en del i en femi-
nistisk estetisk motståndsstrategi. Det gjorde också att romanen nådde 
ut till fler, den blev en Ny kvinna-roman für Alle.

Ett drag som hänger ihop med det journalistiska är det komiska och 
det ironiska. Många har uppmärksammat Wägners humor; det är svårt 
att undgå den.34 Landquist menar att humorn är en konstnärlig känsla 
som i Elin Wägners romaner och noveller balanserar tendensen. Den ytt-
rar sig som ”lekfullheten inför och glädjen över mångfalden av älskvärda, 
naiva eller kuriösa företeelser i det mänskliga livet.”35

Romaner som Pennskaftet, Anna Brantings Staden och Grete Meisel- 
Hess Die Intellektuellen tar ett humoristiskt grepp om kvinnofrågan, 
sedlighetsfrågan, rösträttsfrågan och de konservativa meningsmotstån-
darna. Som vi ska se har även Gabriele Reuters Aus guter Familie många 
komiska och tragikomiska drag. Den bild av kvinnlighet och modernitet 
som tecknas i dessa romaner ruckar med humorns hjälp på konventio-
nella föreställningar om kön. Humorn fungerar som en estetisk kvalitet 
och det komiska kan vara både ett stildrag och en berättarteknisk effekt.
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Även om romanerna arbetar med komiska stilmedel, väjer de inte för 
allvaret. I Die Intellektuellen konfronteras huvudpersonen med ett antal 
motgångar innan hon försonas med sitt öde. Och Pennskaftet är en ro-
man om rösträttsrörelsens entusiasm men också om såväl mötet med ytt-
re motstånd som konflikter inom rörelsen. Den handlar om förälskelsens 
rus men också om kärleksbesvikelse och den ofrivilliga barnlös hetens 
sorg. Som ofta i Elin Wägners texter är lidandet en förutsättning för 
skrattet och det skänker djup och slagkraft åt komiken och de ironiska 
vändningarna.36

Det ironiska och komiska anslaget kan betraktas som en strategi som 
en författare kan tillgripa för att få möjlighet att ta upp kontroversiella 
ämnen utan att stöta sig med konservativa läsare. Men skrattet har också 
en revolutionär potential, med Michail Bachtins ord är det ”ett frihetens 
vapen i folkets händer”.37 Skrattkulturen kan genom sin komiska form 
bryta ner hierarkiska barriärer och upphäva den logik som censur och 
förtryck bygger på.38 Skrattets frigörande möjligheter kan också ges fe-
ministiska implikationer: ”i den självsvåldiga konstruktionen av mening 
och i skrattets omintetgörande kraft, upplever jag fortfarande en energi 
och en potential som jag ger feministiska implikationer”, skriver Anna 
Lundberg.39 Den komiska retoriken kan således fungera som ett mycket 
effektivt vapen i emancipationens tjänst.

Det komiska påverkar också gestaltningen av kvinnan: hon fram-
ställs inte längre som något offer, inte ens när hon är ett offer. I Anna 
Brantings Staden (1901) är huvudpersonen Eva på ett plan en tragisk 
gestalt, en bedragen kvinna, men hon lyckas återupprätta sin värdighet 
bland annat med hjälp av humor och ironi.40 Om vi jämför med det 
allvarstyngda anslaget i Victoria Benedictssons novell ”Ur mörkret” (ca 
1888) eller Helene Böhlaus Halbtier (1899), där det att vara kvinna fram-
står som en enda stor skam och förödmjukelse, gestaltas i Staden en stolt 
kvinnlighet som skrattar åt mannen och som hotar att lämna honom då 
han varit henne otrogen, en kvinna som förmår utnyttja den makt hon 
faktiskt har för att rädda sig själv, och ofta med hjälp av komiska medel. 
I stället för att resignera inför de patriarkala strukturerna formulerar hon 
en ny moralisk kod och kräver att även mannen ska följa den. Det ko-
miska och ironiska draget bidrar på så sätt till konstruktionen av en fri-
modighet hos romanpersonerna som kan ges feministiska implikationer.
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Dialogens bet ydel se

Dialogen har en framträdande roll i Pennskaftet. Detta är ett typiskt drag 
också för 1880-talets engelska Nya Kvinnan-roman, enligt Ann Ardis. 
Den Nya kvinnan-romanens berättarteknik står på så sätt i samklang 
med författarens intentioner att skildra en viss typ av verklighet. Det 
fanns en strävan efter en mer ”verklig” realism som tog sig uttryck i att 
den klassiska realismens iscensättningsmetod, där en allvetande berät-
tare likt en regissör presenterar en förutsägbar föreställning, ersätts med 
romanpersonernas direkta tal. Den skarpaste samhällskritiken levereras 
på så sätt av personerna själva.41 En motsvarande rörelse bort från en all-
vetande berättare ägde rum i den svenska litteraturen under 1880-talet då 
dramats starka ställning gjorde att dialogen ställdes i centrum, och detta 
påverkade även prosan. Så är dialogen framträdande hos Anne Charlotte 
Leffler, Victoria Benedictsson och August Strindberg – Röda rummet 
består till exempel nästan uteslutande av dialog. I Nya kvinnan- romaner 
av Wägners snitt fungerar dialogen än tydligare som ett polyfont instru-
ment, och den tjänar ett explicit politiskt syfte, då motståndarnas argu-
ment med hjälp av ironiska och komiska retoriska stilmedel framställs 
som ohållbara. Dialogen blir på så sätt något som framhäver den Nya 
kvinnans emancipatoriska ideal och gör dem rumsrena.

Även Fredrik Böök, som i sin recension var kritisk till det politiska 
draget i Pennskaftet men ändå tillskrev romanen vissa litterära kvalite-
ter, noterade senare i en återblick 1926 att dialogen hos Wägner lyfter 
fram ett feministiskt budskap – som han i och för sig anser att man gör 
bäst i att ignorera. Wägners hjältinnor äger enligt Böök ”en vidunderlig 
slagfärdighet” medan motståndarna mestadels framställs som antingen 
lumpna eller med tunghäfta. ”Man kan icke låta bli att märka, att en 
mycket stor del av Elin Wägners produktion har kommit till för att i 
fantasien förödmjuka och tillplatta motståndarna. De rättänkande hjäl-
tinnorna äro icke blott ädla, oemotståndligt söta och förtjusande väl-
klädda, de äro samtidigt så näbbiga och ettriga, att man gör klokast om 
man lämnar dem i fred”, skriver Böök.42

Jag tänker nu inte lämna Wägners hjältinnor i fred utan tvärtom i det 
följande stifta närmare bekantskap med dem för att visa på hur Wägner 
konstruerar en Ny kvinnas motståndsstrategier.
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Med humorn som vapen

Pennskaftet framställs som den nya generationens moderna unga kvin-
na. Hon har ett starkt självförtroende och något som bistår henne i 
emancipationssträvandena är hennes slagfärdighet. Pennskaftets rappa 
tunga är således hennes främsta vapen. Hennes sinne för humor liknar 
den typ av wit som förknippas med den brittiska överklassen: torrt, 
dräpande och avslöjande. Det både genomsyras av och genomskådar 
maktförhållanden och härskartekniker och fungerar på så sätt som en 
motståndsstrategi. När hon stöter på rösträttsmotståndare, konserva-
tiva och manschauvinister – ”samhällsbevararna”, som Ester Henning 
kallar dem – står hon aldrig svarslös. När Pennskaftet kommer för att 
intervjua baron Starck, riksdagsman för högerpartiet i första kam-
maren, blir han förvånad över att se en kvinnlig reporter och frågar: 
”Förstår sig fröken på politik då?” Svaret blir avväpnande: ”Nej, gör 
baron?” (s. 100)43 Som tur är har även baronen sinne för humor och 
under intervjuns gång utbyts hans misstro mot Pennskaftet av impone-
rad förtjusning. Vid en viss punkt frågar han om hon inte tänkt på att 
gifta sig. Hon svarar då att hon svurit på att gifta sig med ledaren för 
första kammarens majoritetsparti, det vill säga det parti som baronen 
tillhör.44

Ofta går Pennskaftet inte i direkt konfrontation utan fäller snabba, 
ironiska kommentarer eller ställer retoriska motfrågor.

– Nej, det är inte så gott att vara kvinna, för den som har en så strids-
lysten ande, gäckades [amanuensen Tufve]. Säg, fröken Pennskaft, 
och han kisade på sned upp till henne, som stod borta vid dörren, 
skulle ni inte bra gärna vilja vara en man? Pennskaftet knep ihop 
vänstra ögat och funderade ett ögonblick.

– Nej, men skulle inte ni? frågade hon tillbaka. (22f)45

Det komiska – och kritiska – i Pennskaftets replik består här i att hon 
pekar på det absurda i manlighetens formuleringsprivilegium, något som 
sker när en kvinna härmar en manlig, skenbart transparent och univer-
salistisk utsageposition. Hon citerar honom och härmar honom även 
kroppsligt när hon kniper ihop ögat, och vänder på så sätt tillbaka hans 
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angrepp mot honom själv. Att Pennskaftet härmar amanuensens över-
lägsna kroppsspråk osäkrar självklarheten i hans manliga överhöghet.

Replikskiftet kan analyseras med hjälp av Judith Butlers teori om 
performativitet. Talhandlingen ”Skulle ni inte bra gärna vilja vara man?” 
uttrycker performativt: ”ni är ingen riktig kvinna”. Pennskaftets svar, 
”nej, men skulle inte ni?” ger igen med samma mynt: det betyder perfor-
mativt ”ni är inte en riktig man (som säger sådana saker till en kvinna)”. 
Repliken innebär ett ifrågasättande av idén om vad en riktig kvinna 
respektive en riktig man är, av dikotomin manligt–kvinnligt, och den 
sätter på så vis den patriarkala diskursens regler ur spel.46

Enligt Judith Butler bär vi på en sårbarhet för språkliga yttranden 
som hänger samman med att vi som subjekt är språkligt konstituerade, i 
en althussersk interpellationsakt.47 Men i talsituationen kan en våldsam 
och sårande språkhandling också ge tillfälle för individen att producera 
ett svar och därmed ge uttryck för en språklig agens, trots att hon tillhör 
en underordnad grupp, menar Butler:

One is not simply fixed by the name that one is called. In being called 
an injurious name, one is derogated and demeaned. But the name 
holds out another possibility as well: by being called a name, one is 
also, paradoxically, given a certain possibility for social existence, ini-
tiated into a temporal life of language that exceeds the prior purposes 
that animate that call. Thus the injurious address may appear to fix or 
paralyze the one it hails, but it may also produce an unexpected and 
enabling response.48

Pennskaftets oväntade svar på misogyna interpellativa språkhandlingar, 
tilltal som liknar vad vi idag skulle kalla verbala sexuella trakasserier, 
möjliggörs av språkets temporala karaktär: individens frihet att säga nå-
got annat nästa gång som kan påverka de sociala konventionerna om ex-
empelvis kön. Pennskaftets humoristiska mothugg utgör som jag ser det 
grunden för en frimodighet vilken skrivs fram som en kritisk position.

Pennskaftet tacklar sina meningsmotståndare med humor men också 
med flirt. Efter en månskenspromenad med baron Starck skriver hon till 
sin fästman Dick: ”Han är min sista erövring”, men hon försäkrar sam-
tidigt att hon inte har några andra syften med baronen än att värva ho-
nom till rösträttsrörelsen (s. 163).49 Det är tydligt att Pennskaftet finner 
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glädje i samvaron med baronen.50 I en mer traditionell berättelse skulle 
baronen uppfylla alla krav på vad kvinnan söker hos en man: hög ställ-
ning i samhället och adligt ursprung. I den Nya kvinnan-romanen väljer 
romanpersonerna emellertid sitt hjärtas älskade. Vi kan jämföra med 
Mathilda Mallings roman Nina (1903) där huvudpersonen uppvaktas 
av en äldre belevad herre men ändå väljer en jämnårig och jämlik man.

Förförelsen ställs på så sätt i emancipationens tjänst, och flirten är 
i likhet med kvickheten något som kan lösa upp låsta positioner. Det 
finns emellertid också människor som är oemottagliga för förförelse och 
mötet med dem inger Pennskaftet ”en beklämmande känsla av att här 
stodo två världar emot varandra, fulla av fiendskap och förakt, och där 
fanns intet, som kunde slå en bro emellan dem” (s. 155). Men till och med 
i en sådan formulering slår berättaren in en kil mellan upplevelse och 
sanning: Pennskaftet har en känsla av att läget är hopplöst, texten säger 
inte att det är hopplöst.

I dialogen rösträttskvinnor emellan är komiken av det mer ömsinta 
slaget. Vi kan beskriva det som en kvinnosakens självironi. När Cecilia 
säger att hon saknar livslust, replikerar Ester Henning att rösträttsför-
eningens verkställande utskott kan bli hennes sjukvårdare och förenings-
lokalen hennes sanatorium. I förhållande till de konservativa är kvick-
heten betydligt vassare.

Den feministiska berättarinstansen

Wägners berättare spelar en viktig roll för romanens motstånd. Den 
externa berättaren i Pennskaftet är som brukligt inte könsbestämd, men 
intar en tydligt feministisk hållning. Berättaren kan till exempel med 
små medel ifrågasätta en manlig universalitet. I romanens början visar 
sig det könsneutrala pronomenet ”den” och ”man” i texten referera till 
en kvinnlig person: ”För den, som en gång hållit av en stationsinspektor, 
finns det helt visst angenämare sätt att tillbringa sin dag än att sävligt fara 
fram genom Sverige med ett persontåg.” ”Den” visar sig i det följande 
stycket syfta på Cecilia som sörjer den man som övergivit henne.

Att de könsneutrala pronomina refererar till en kvinnlig position ser 
Forsås-Scott som ett tecken på att berättarauktoriteten problematiseras.51 
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Jag vill tillägga att det alltså sker en omdefiniering av det manliga for-
muleringsprivilegiet, då det universellas manliga karaktär ifrågasätts. I 
exemplet ovan omvandlas könsneutrala utsagepositioner till kvinnliga 
och gör därmed anspråk på en kvinnlig universalitet.

Berättaren i Pennskaftet växlar mellan olika personers perspektiv och 
återger inre skeenden hos personerna.52 Här har vi ett exempel på en 
sådan gäckande berättare som Gerd Bjørhovde menar är typisk för den 
Nya kvinnan-romanen.53 Berättaren backar undan från den allvetande, 
auktoritära position den intar i den klassiskt realistiska borgerliga roma-
nen. I stället lägger den sig ofta nära personerna, på ett sätt som luckrar 
upp gränserna mellan en intern och en extern berättare. Den empatiska, 
närstående berättaren bidrar också till att skapa en införstådd narratee,54 
en läsarposition som självklart identifierar sig med den kvinnliga mot-
ståndsdiskursen.55

Begreppet S.B.K. introduceras i romanen genom Cecilias fokalise-
ring av Pennskaftet. I en scen kommer Cecilia hem till Pennskaftet och 
finner henne sjuk och svag, gråtandes av längtan efter Dick:

Men samma kväll, när Cecilia kom med tusen hälsningar från Dick, 
fann hon en Självförsörjande Bildad Kvinna, som djupt blygdes över 
sin svaghet.

– Tänk en sån stackare man är mot Susan B. Anthony och de 
andra, sade Pennskaftet ångerfullt […].56 (s. 84)

Ur Cecilias perspektiv framstår Pennskaftet som svag och eländig. Bak-
om Cecilias fokalisering finns emellertid en mycket närbelägen femini-
stisk berättarinstans som förlägger idén om en Självförsörjande Bildad 
Kvinna i hennes tankar. I denna episod framträder också ett försonligt 
eller pragmatiskt drag i berättarinstansen: S.B.K. framstår som ett ideal 
som personerna inte alltid lever upp till. Idealet är förvisso bra, men det 
är också förståeligt om personerna inte alltid når dit. Huvudsaken är 
att man försöker, även om man inte alltid lyckas. Just denna försonliga 
eller pragmatiska hållning som kommer till uttryck i romanens berät-
tarinstans är en mycket viktig del i romanens motståndsstrategi då den 
bidrar till konstruktionen av romanpersonernas frimodighet. Berättar-
hållningen gentemot Pennskaftet och Cecilia präglas av en empatisk 
omtänksamhet och en möjlighet till ett både-och-perspektiv, något som 
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gynnar kvinnosaken mer än en oförsonlig antingen-eller-hållning som 
kommer till uttryck i den så kallade textilflickans repliker, vilket jag 
återkommer till. Berättaren lotsar det unga och naiva Pennskaftet på 
hennes väg genom livet och romanen skildrar på så sätt en typ av per-
sonlig utveckling som påminner om den som sker i Grete Meisel-Hess 
roman Die Intellektuellen.

Mångstämmighet och ambivalens
i den politiska kampens tjänst

Wägner återger i Pennskaftet en mängd olika röster om emancipationen. 
Ett antal kvinnoöden tecknas, som får illustrera olika möjliga förhåll-
ningssätt till kärlek, arbete, politik och sedlighet. Denna flerstämmighet 
gagnar konstruktionen av en Ny kvinna inom ramen för en realistisk 
roman, eftersom hon ter sig mer acceptabel om hon kontrasteras mot 
äldre kvinnotyper.57 Så fungerar det i många romaner kring sekelskiftet, 
till exempel i Anna Brantings Lena, Hedwig Dohms Christa Ruland och 
Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen. Den Nya kvinnan får då på ett 
realistiskt sätt tillfälle att argumentera för sin sak. Att kvinnor är olika 
är en viktig ståndpunkt som kan desarmera idén om det evigt kvinnliga. 
Ambivalensen och tvivlen på emancipationens mål och riktning sprids 
ut på olika personer i stället för att slita sönder ett enskilt psyke, som i 
Lydia Vik och Aus guter Familie.

Pennskaftet introduceras i romanen vid en middagsdiskussion på 
pensionatet där hon bor. Textilflickan förstår inte vad kvinnlig rösträtt 
ska tjäna till. Hennes mor, assessorskan, som är motståndare till röst-
rätten och således en representant för den dominanta genusdiskursen, 
har dock svar på tal:

Men varför bråkar de så mycket om rösträtt […] de får ju rösta på 
riksdagsman, eller hur mamma? sade textilflickan.

– Det vet jag inte, sade den tillfrågade. Vi har gudskelov varit för 
lyckligt gifta i vårt samhälle för att ha håg att bilda några rösträtts-
föreningar. Vad skall kvinnorna med rösträtt förresten? Ställning i 
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samhället har vi gudilov genom våra män, inflytande ha vi indirekt 
genom våra söner, om vi vill ha det, och till att sköta våra affärer har 
vi våra snälla bankdirektörer. Det finns för övrigt så många utmärkta 
män i första kammaren, som gud givit gåvan att styra landet, och dem 
ger jag hädanefter som hittills min tysta röst. (s. 18f)

Här ska man hålla i minnet att det var de ”utmärkta” männen i första 
kammaren som gång på gång röstade ner förslagen om kvinnlig rösträtt, 
under perioden då L.K.P.R. (Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt) var aktiv, 1902–1921.58 En gift kvinna var vid denna tid omyn-
dig, och förblev det fram till dess att den nya giftermålsbalken trädde i 
kraft 1921. Åsikten att kvinnor kunde företrädas av sina män och söner 
var vanlig bland motståndare till kvinnlig rösträtt.59

Ambivalenta positioner kommer till utryck i Wägners återgivningar 
av rösträttsrörelsens ”strategiska tänkande”. Vid ett tillfälle sitter rösträtts-
kvinnorna och kuverterar flygblad. Anna Gylling säger att kvinnorörel-
sen leder kvinnan ”dit hon inte vill. Men det säger jag aldrig, utom när 
jag är tillsamman med er, och ni är för upprymda.” (s. 59) Anna Gyllings 
replik visar att det inom rösträttsrörelsen finns utrymme för tvivel, men 
utåt visar man upp en enad vilja. I stället för att framställa tvivlet och 
åsiktsskiljaktigheterna som söndrande element som måste undertryckas, 
visar Wägner hur rörelsen kan härbärgera dem, till och med eller genom 
att skoja om dem, och därmed bli mer dynamisk på ett sätt som tjänar 
de politiska målen.

Över huvud taget är ambivalens och motsägelser något som bejakas 
i Pennskaftet, både mellan och inom personerna. Ambivalens är också 
ett av de kriterier som Ebba Witt-Brattström ställer upp för den Nya 
kvinnan-r omanen.60 Kanske kommer en sådan framställning närmare 
”sanningen” om vad den Nya kvinnan vill, då det ges utrymme för en 
tvetydighet och en motsägelsefullhet. På så vis menar jag att ambiva-
lensen är något som kan användas i emancipatoriskt syfte. I Simone de 
Beau voirs anda skulle vi kunna säga att ambivalensen är ett mänskligt 
predikament: människan är både subjekt och objekt. Även Foucault 
kopplar subjektiviteten till en ambivalens: att ta till orda innebär att 
underordna sig diskursens lagar och disciplinerande praktiker, men sam-
tidigt att inta en talande subjektsposition i diskursen.61

Ambivalensens motsättningar kan, enligt psykoanalytikern Jessica 
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Benjamin, vara produktiva om de hålls i ett spänningsläge i stället för att 
rasa samman till polära antingen-eller-positioner.62 Jag menar att det är 
detta som sker i Pennskaftet, i dialogen mellan olika positioner i förhål-
lande till politik och sedlighet och även i rösträttskvinnornas uttryck för 
tvivel. De vill åstadkomma politiska förändringar men de vet inte exakt 
vad dessa kommer att leda till. De kan uttrycka en oro för oönskade 
bieffekter och en osäkerhet om huruvida den inslagna vägen är den rät-
ta, men det viktiga är att ovissheten inte sopas under mattan. På så sätt 
upprätthålls en spänning som har större emancipatoriska potentialer än 
ett bergsäkert fastslående av teser.

Ett annat exempel på ambivalens i förhållande till det politiska ar-
betet ges i en dialogscen med Ester Henning och hennes man. Ester 
Henning skildras i romanen som en harmonisk kvinna, som sorglöst 
kombinerar sitt arbete som läkare med både engagemang i rösträttsför-
eningen och familjeliv med man och barn. I den egna självförståelsen 
är hon ”rik och lycklig med allt vad livet kunde tänkas ge av kärlek och 
arbete” (s. 9), men till och med hon grips ibland av tvivel – Wägner 
undviker att teckna endimensionella personporträtt. I avsnittet nedan 
återges ett samtal mellan Ester Henning och hennes man.

[…] tror du, att där blir något resultat av allt slit vi har för kvinnorna? 
Jag vill gärna offra mitt liv, men jag vill – –

– Ha något igen för det, sade han och lade med ett småleende 
undan sin tidskrift. Kanske inte du får det, men lillan.

– Å, jag menade inte så. Hon gick och satte sig i patienternas stol, 
men flyttade den samtidigt ett stycke närmare doktorns. Ser du, jag 
tänkte, när jag gick hem: vi kanske gör oss besvär i onödan. Kanske 
kvinnorna redan har det så bra som de önskar. Jag ville mycket hellre 
sköta mitt yrke och mitt hem, och ibland tror jag, att jag är en dåre, 
som mödar mig med det, som inte angår mig.

Han teg ett ögonblick.
– Du säger, att kvinnorna har det så bra, som de önskar redan, sade 

han långsamt, ty han visste precis hur han skulle behandla henne. Jag 
önskar att du varit på kliniken i dag. Och han började berätta om 
allt det elände, som sköljt igenom hans klinik på det stora sjukhuset, 
om vanvårdade barn och övergivna kvinnor, fattigdom, undernäring 
och död.
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De diskuterade ivrigt de olika fallen och deras sociala orsaker, snart 
hade hon glömt sin nedslagenhet.

– Tack ska du ha, som påminde mig, sade hon till sist, du vet alltid. 
Att jag kunde glömma så, våra egna behöver oss kanske inte, men 
arbetarkvinnorna gör det. Vi skall arbeta för dem.

– Ja, det bör ni visst det, sade doktorn och tillade lägre: bara ni inte 
låtsas om det för dem, men det sista hörde icke hans hustru. (s. 48f)

Det mest intressanta i detta avsnitt är teckningen av Ester Hennings 
man. Han framstår som klok och empatisk, in i minsta gest. Då hus-
trun utrycker missmod lägger han genast leende bort sin tidskrift och 
faller henne i talet. När han hör hennes tvivel hjälper han henne att 
komma över dem genom att hänvisa till att rösträttskampen kan komma 
en senare generation till godo och genom att påminna henne om den 
nöd som rösträttsrörelsen vill bekämpa i kvinnosolidaritetens namn. I 
Ester Hennings man beskriver Wägner en Ny man som sympatiserar 
med kvinnornas emancipationskrav och till och med kan hjälpa dem 
att återfinna drivkraften i stunder då de själva förlorar tron på meningen 
med det politiska arbetet.63 I kommentaren till mannens sista replik blir 
det också tydligt att berättaren, till skillnad från romanfiguren Ester 
Henning, är medveten om könssolidaritetens problematiska förhållande 
till de makthierarkier som är relaterade till klass. Berättarkommenta-
ren problematiserar maktstrukturerna inom den underordnade gruppen 
kvinnor och visar på komplexiteten i olika maktordningars intersektio-
nella karaktär. Om en rörelse som syftar till att befria från könsförtryck 
blundar för maktskillnader som hänför sig till klass, riskerar den att bli 
ineffektiv och i värsta fall förtryckande.

Många eugeniskt inspirerade författare ansåg, som vi såg i det före-
gående kapitlet, att intellektuell aktivitet var ett hot mot kvinnors re-
produktiva funktioner. Till exempel menade Möbius att moderskapets 
biologiska sida gjorde kvinnor olämpliga för högre studier. Här framstår 
porträttet av Ester Henning som ett ställningstagande i debatten. Ester 
Henning kombinerar galant moderskap och arbete, och hon har inga 
samvetskval för att hon skulle försumma barnen, ”det är bara i reaktio-
nära romaner, som barnungarna lägger sig att dö, så fort modern vågar 
gå på ett möte”, säger hon (s. 11).64

En förutsättning för att en kvinna ska kunna kombinera familj och 
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arbete är emellertid en Ny man. Ester Hennings make har verkligen 
inte någon stor roll i romanen men i ett stycke som det ovan framstår 
han som det nödvändiga stöd en kvinna behöver för att kunna förena 
familjeliv och yrkesliv.

Ester Hennings tvivel uttrycktes också av faktiskt existerande kvin-
nor. ”Varför sträva nu kvinnor, som kunde ha det lugnt och fridfullt i 
sina goda hem för denna sin rätt?”, skriver Sigrid Kruse i en artikel 1912.65 
Hur kom det sig då att kvinnorna lade så mycket kraft på att kämpa 
för rösträtten och under så lång tid?66 Ett svar som Wägner ger i Penn-
skaftet är att själva arbetet med rösträtt var så roligt och givande, att det 
kunde utgöra en meningsfull sysselsättning till och med för en tragisk 
gestalt som Cecilia. De är förälskade i rösträtten, som Horace Engdahl 
skriver.67 Det är också det arbete som Pennskaftet själv väljer att fortsätta 
med även efter att hon gift sig, medan hon ger upp det avlönade repor-
terjobbet. Genom att framhäva hur rösträttskampen skänker personlig 
tillfredsställelse knyter Wägner här det yttre, och politiska, till det inre, 
själslivet. Hon beskriver hur ett starkt begär investeras i rösträtten och i 
förhållandet mellan rösträttskvinnorna. Och jag menar att det just var 
ett sådant begär som gjorde att kvinnor förmådde kämpa för rösträtten 
under så lång tid.

Under 1800-talets senare hälft hade kvinnors möjligheter att vara yr-
kesverksamma och bedriva akademiska studier successivt utökats. Men 
ännu kring sekelskiftet 1900 ansågs de inte lämpade att rösta och syssla 
med politik. Politik betraktades som en manlig angelägenhet. Kvinnor 
ansågs sakna såväl intresse som kompetens för offentliga frågor. Många 
uttryckte oro för att kvinnor skulle försumma hem och barn om de 
började ägna sig åt politik.68 Denna oro finns också tematiserad i Penn-
skaftet. En man tänker inför åsynen av den unga reportern:

När älskar en sådan kvinna, när har hon tid med oss, med vår gläd-
je, med våra sorger, vår mat och våra strumpor? Det var visserligen 
sant, att det är, när de älska, männen allra mest tro sig skickade att 
förändra världens utseende, men icke kunde det vara detsamma med 
kvinnan? (s. 143)

Den sista meningen rymmer ett subtilt ifrågasättande av kvinnans en-
samrätt på kärlekskänslan som vill förändra världen, en syn som Wägner 
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kan ha mött hos Ellen Key och Laura Marholm. Wägners problemati-
sering av könsdikotomin, genom att man och kvinna byter plats, hade 
emellertid inte varit möjlig om inte Key och Marholm redan hade tagit 
steget att tala om kvinnligheten och erotiken i sina texter. Varje mot-
stånd förhåller sig till sin tids diskurser. För Key och Marholm gäll-
de det att muta in ett utrymme för en kvinnlig (kroppsligt förankrad) 
individualitet i en tid som på många sätt förnekade den. För Wägner 
var det viktigare att ”universalisera” den kvinnliga individualiteten och 
att ifrågasätta den dikotoma könsordning som ständigt nedvärderar det 
kvinnliga.

Den problematiska offentligheten

Historiskt har kvinnor och offentlighet konstruerats som inkompatibla 
storheter. Offentligheten har kodats som manlig, medan kvinnan varit 
hänvisad till den privata sfären. En man har självklart kunnat ta plats 
i offentligheten som en högt respekterad person medan ”den offentliga 
kvinnan” många gånger varit liktydig med den prostituerade.69

Prostituerade kvinnor gestaltas ofta i romaner av sekelskiftets kvinn-
liga författare.70 De befinner sig i romanernas periferi men samtidigt 
framgår den stora betydelse de har för de mer centrala personernas syn 
på sig själva – den prostituerade är helt enkelt någon de måste förhålla 
sig till. Att vistas i offentligheten beskrivs som problematiskt. Det hän-
der att ”ärbara” kvinnor förväxlas med prostituerade om de är ute på 
kvällstid.71 Det fanns vid sekelskiftet 1900 oskrivna regler för vid vilken 
tidpunkt på kvällen en kvinna på en offentlig plats började betraktas som 
en prostituerad, och därmed som allmänt villebråd. Hur och när kvinnor 
kunde röra sig i staden var alltså strikt reglerat, men det var ett regelverk 
i förändring. Kvinnliga journalister utgjorde en ny och växande yrkes-
grupp kring sekelskiftet och yrkesrollen gav dem möjligheter att röra sig 
i miljöer och vid tidpunkter, där de inte kunde vistas som civilpersoner.72

Prostitutionen kommer nära Pennskaftet då hon flyttar in i en lä-
genhet som tidigare innehafts av hennes före detta skolkamrat Klara. 

Klara påtalar att läget är ostört, och antyder därmed möjligheten till ett 
utsvävande leverne. Detta går emellertid Pennskaftet förbi, hon känner 
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sig endast ”djupt generad, utan att veta varför” (s. 85). I Penn skaftets 
troskyldiga ögon har Klara något ”hårt och hånfullt” över sig, där tron 
på kärleken verkar ha gått förlorad. Det är en effekt av det liv hon levt, 
förstår vi läsare av berättarens kommentarer. De ligger här återigen 
mycket nära Pennskaftet, men det finns också ett glapp där berättaren 
vet mer: det är först senare som det går upp för Pennskaftet att Klara 
prostituerat sig och tagit emot män i lägenheten. En natt ringer nämligen 
en av Klaras kunder på telefonen. Pennskaftet går ner och möter honom 
ansikte mot ansikte men tar betäckning bakom en låst järngrind. När 
den burduse mannen förstår att hon inte är Klara ber han att få komma 
in ändå, eftersom han tänker att Pennskaftet är en kollega till Klara. 
Senare i romanen känner Pennskaftet igen mannen i den läkare som 
tillkallas då fästmannen Dick insjuknat. Läkaren ifrågasätter då hennes 
status i förhållande till Dick, vilket blir den direkta anledningen till att 
hon skickas bort från sjukbädden. Här kommer den sexuella dubbelmo-
ralen beklämmande tydligt i dagen, hur helt olika moraliska måttstockar 
gällde för män respektive kvinnor.

Att som kvinna ha en egen lägenhet, ”egen ingång”, kunde uppfattas 
som potentiellt osedligt. Trots detta utnyttjar Pennskaftet denna möj-
lighet då hon låter Dick komma på besök. På så sätt visar Wägner hur 
det är möjligt att gå emot rådande normer och bryta upp de till synes 
absoluta sexualmoraliska föreskrifter som är uttryck för den dikotoma 
föreställningen om den ”ärbara” och den ”fallna” kvinnan. Det råder 
ett spänningsförhållande som i all social förändring: det är viktigt att 
huvudpersonen ges en ”sedlig” motivering för sina brott mot rådande 
normer, i detta fall hög och ren kärlek, men samtidigt luckras gränserna 
mot det osedliga upp. Den Nya kvinnan kan närma sig den prostitue-
rade kvinnans friare levnadsbetingelser men vända dem till något för 
henne gynnsamt.73 Därmed omdefinieras kvinnligheten genom att det 
område kvinnor förväntas hålla sig inom utvidgas.

Prost i tut ion som et t soc ial t och et i sk t probl em

En sen kväll möter Pennskaftet en flicka som blivit misshandlad av sin 
fästman och hallick. Flickan berättar att hon hamnat i prostitution 
efter att ha blivit utkörd av sina fosterföräldrar vid tolv års ålder. Hon 
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lyckas ta sig ur detta och skaffa sig ett lönearbete som hon har under 
tre års tid, men blir därefter kär i en man som vill att hon återigen 
prostituerar sig.

 I återgivandet av flickans historia framstår prostitutionen som ett 
socialt problem som kräver en politisk lösning, snarare än något osedligt 
som bör fördömas. Den prostituerade flickan har kommit på glid och 
förlorat försörjningsmöjligheter på grund av sociala missförhållanden.

Prostitutionen framstår som ett samhällsproblem, men Wägner för-
summar inte att beskriva hur det politiska hänger ihop med det person-
liga. Den prostituerade flickan säger om sitt återfall i prostitution: ”För 
när den kommer, som en tror på, så är det, som om man aldrig hade hört 
ett ord” (s. 47). Kvinnans tro på mannen, som är av avgörande betydelse i 
den Nya kvinnans kärleksdiskurs, kan också bli hennes fall, om mannen 
sviker.74 Här är det den etiska sidan av kärlek och sexualitet som Wägner 
diskuterar. Och romanen förmedlar budskapet att männen måste ta sitt 
moraliska ansvar för kärleken.

Kärlekskänslan och kärlekskravet

Wägners hållning till prostitutionen knyter an till den som feministerna 
i den så kallade Federationen intog under 1880-talet. Federationen ar-
betade för att avskaffa reglementeringen av prostitutionen, det vill säga 
att kvinnorna enligt lag var ålagda att registrera sig hos polisen och ge-
nomgå regelbundna läkarundersökningar vilket skulle garantera att de 
var fria från könssjukdomar. Den såg prostitutionen som en konsekvens 
av såväl männens otyglade drifter som kvinnors sociala och ekonomiska 
utsatthet och krävde att män skulle sluta gå till prostituerade. Det fanns 
en medvetenhet om både klass- och könsperspektiv eftersom männen 
ofta kom från medelklassen eller överklassen medan kvinnorna tillhörde 
arbetarklassen. Frågan kom emellertid att kantra åt ett avståndstagande 
från sexualiteten som sådan; Federationen var emot preventivmedel och 
fördömde även ”osedlig” litteratur, konst och klädesätt.75

”Sexualfientligheten” bör emellertid ses i sin kontext. Lisbeth Sten-
berg lyfter i I kärlekens namn fram Federationens sedlighetsförespråkare 
som en radikal rörelse. Deras angrepp på de borgerliga männens dubbel-
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moral var kompromisslöst och kan förklara det raseri som många män 
visade i sedlighetsdebatten.76 Federationens kristet grundade feminism 
byggde sina argument för frigörelse på idén om den rena, moraliskt 
högtstående kvinnan, en idé som erbjöd dem emancipatorisk potential. 
Till exempel menar Inger Hammar att kvinnorörelsens pionjärer knöt 
an till ett kristet-lutherskt idégods, och att de inriktade sig på att om-
värdera Bibelns bild av kvinnan som synderska. ”I sedlighetsdebatten 
kom de att inta en ståndpunkt som eftervärlden betecknat som ’kon-
ventionell’, ’konservativ’ eller ’puritansk’. Frestelsen att betrakta de ti-
diga pionjärernas sedlighetsengagemang som ett uttryck för konvention 
och/eller sexuell frustration har varit stor hos eftervärlden. Det är mera 
sällan man stöter på forskare som tolkat sedlighetsengagemanget som 
ett uppror mot kvinnans underordnade ställning i samhället”, skriver 
Inger  Hammar.77 Ulla Manns gör emellertid en explicit koppling mellan 
Fredrika- Bremer-förbundets frigörelsemål och den sedlighetsnorm som 
de försvarade. Idén om driftsutlevelse och sexuell frihet sågs som oför-
enlig med kvinnans frihet och autonomi.78

Hävdandet av kvinnans renhet må ha fungerat emancipatoriskt för 
de tidigare kvinnosakskvinnorna, men vid sekelskiftet såg man snarare 
dess begränsningar. Wägner kan förefalla diplomatisk men är i grunden 
knivskarpt kritisk mot den sedlighetsmoral som till exempel företräds 
av fröken Adrian i Pennskaftet. Wägner ifrågasätter själva uppdelningen 
i sedlig och osedlig. Pennskaftet är framför allt en uppgörelse med den 
rådande sedlighetsmoralen; den pekar på det lidande den orsakar och 
illustrerar också den lycka som ett bejakande av kärleken leder till. Wäg-
ner fokuserar inte på förekomsten av föräktenskapligt sex utan skriver 
snarare fram en historia om förälskelse och sann kärlek som får legitime-
ra sexualiteten. På så sätt undgår hon frågan om för eller emot fri kärlek 
som hade blivit konfliktens skiljelinje i sedlighetsdebatten.79 Det viktiga 
är att människor får tillgång till kärlekskänslan – den är helt enkelt så 
mycket större och starkare än den sexuella utlevelsen. Om det finns kär-
lek så är det äktenskapliga bandet sekundärt.

Betonandet av kärlekskänslan och kärlekskravet gör att Wägners sex-
ualmoral blir tillåtande snarare än förbjudande. I grunden delar hon sed-
lighetsförespråkarnas uppfattning om att samma sexualmoraliska regler 
ska gälla för män och kvinnor. Samtidigt ställer hon sig positivt till 
föräktenskaplig sexualitet – men på andra grunder än naturalisterna när 
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de propagerade för fri kärlek i sedlighetsdebatten. Den utlevda sexua-
liteten framställs som meningslös om den inte grundar sig på kärlek. Vad 
Wägner entydigt vänder sig mot är idén att endast män skulle ha rätt 
att leva ut sin sexualitet, vilket var en underliggande, om än outtalad, 
position bland de konservativa i sedlighetsdebatten och i praktiken kom 
att gälla även de radikala naturalisterna. Detta gagnar inte någon, och 
det leder till prostitution – och ekonomiska transaktioner och sex hör 
inte ihop, enligt Wägner.

Wägner slår här in på samma väg i sedlighetsfrågan som Key, mel-
lan sedlighetsförespråkare och naturalister. I 1880-talets sedlighetsdebatt 
stod striden mellan förespråkare för hanskemoralen och naturalismens fria 
kärlek, ”strindbergianismen”. Kvinnliga författare som Anne  Charlotte 
Leffler, Stella Kleve, Gerda von Mickwitz, Victoria Benedictsson och 
Ellen Key intog en ståndpunkt utifrån vilken de utforskar och gestaltar 
”en friare och mer bejakande sexualitet för kvinnor på deras egna villkor. 
Dessa kvinnliga författare kritiserade såväl den traditionella dubbelmo-
ralen som de frihetsbejakande männens konsumistiska och ansvarslösa 
sexualitet, samtidigt som de helt avvisade kvinnorörelsens idealiserade 
kvinnliga dygdeideal”, skriver Lindén.80

David Gedin förundras över att tanken att kvinnor skulle kunna ha 
samma intresse som män av sexuell utlevelse inte kommer till uttryck 
i sedlighetsdebatten.81 Man måste emellertid hålla i minnet att sexuali-
teten i ett samhälle utan säkra preventivmedel alltid innebar ett större 
risktagande för kvinnan än för mannen. Att kvinnor skulle ha samma 
behov som män är inte heller en idé som Wägner explicit förfäktar, utan 
hon flyttar frågans fokus och säger att mannen har samma längtan efter 
kärlek som kvinnan, samma behov av att känna visshet om att han är 
vald i egen rätt, inte för att han har pengar eller anseende. Att uttryckli-
gen hävda att kvinnor har likadana sexuella behov som män gör däremot 
Grete Meisel-Hess, vilket jag återkommer till i bokens sjätte kapitel.

Ny syn på sedlighet

Om Gabriele Reuters Aus guter Familie skildrar följderna av en under-
tryckt sexualitet (vilket jag diskuterar i nästa kapitel) skulle vi kunna säga 
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att Pennskaftet tematiserar följderna av en utlevd sexualitet. Följderna 
kan emellertid variera, vilket blir tydligt i skildringen av Pennskaftets 
och Dicks kärlek respektive i berättelsen om Cecilia. Hon ”har haft sin 
historia”, ett förhållande med en man som sedan övergivit henne. Att 
hon skulle träffa en ny man ter sig som en omöjlighet; socialt är hon stig-
matiserad och hon har också internaliserat detta stigma till den grad att 
hon tar på sig skulden för att mannen ratat henne. Hon är känslomässigt 
fast i ständig besvikelse och utan hopp i fråga om sina framtida kärleks-
utsikter. Hon är därmed ett exempel på en kvinna som lever under den 
patriarkala sedlighetsdiskursens primat. Det intressanta är emellertid, 
som jag ser det, att Cecilias situation ställs bredvid Pennskaftets.

I en diskussion om föräktenskapliga sexuella förbindelser och vad 
en ”egen ingång” kan få för konsekvenser företräder Pennskaftet och 
Cecilia olika åsikter. Enligt Cecilia löper en kvinna som ger sig åt en 
man risken att förlora sin självaktning om han lämnar henne. Kvinnor är 
”av ett annat virke än männen. För oss är kärleken ödesdiger på ett helt 
annat sätt”, säger hon. Men Pennskaftet ser annorlunda på saken: ”Om 
alltså en man, som jag älskat skulle gå ifrån mig och ta med sig minnet 
av min kropp. För det är förstås det du är så rädd för skall hända mig, 
Cecilia, och du behöver inte vara så generad för det, jag är det inte. Ser 
du, sådan är den nya generationen.” (s. 79)82

Något egentligt samförstånd uppnås inte mellan väninnorna – och 
det är inte heller viktigt i sammanhanget. Cecilia hävdar alltjämt att en 
kvinna som haft en historia är förlorad. För Pennskaftet ter sig  Cecilias 
synsätt som den ”väluppfostrade konfirmationsflickans schematiska och 
stränga livsåskådning”, kommenterar den empatiska berättaren (s. 78). 
Romanen speglar härvidlag brottytorna i samtidens förhandlingar om 
kvinnlig sexualitet och sexualmoral. I figuren Pennskaftet skriver Wäg-
ner fram en ny kvinnlig position, ”den nya generationen” – ung, ener-
gisk, oförskräckt, ekonomiskt oberoende. Just ungdomen är ett trium-
fkort som gör Pennskaftet mindre mottaglig för fördömanden. Hennes 
brist på erfarenhet – och livsbesvikelser – blir retoriskt en styrka för 
hennes idealism och något som kan öppna för nya synsätt. Att den Nya 
kvinnan ofta konstrueras i förhållande till ett ungdomsideal, påpekar 
också Antje Wischmann.83

På sätt och vis är Pennskaftets idealism besläktad med det naiva drag 
som berättaren hos Hilma Angered-Strandberg ger sin unga huvudper-
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son, men hos Wägner saknar berättarrösten den kritiska udd, ibland 
gränsande till illvilja, som finns i Lydia Vik. Endast någon enstaka gång 
kan berättaren kommentera Pennskaftets syn på kärlek som oerfaren, till 
exempel när Pennskaftet funderar över Cecilias historia:

Och vad var det väl för underbart och oersättligt med den där man-
nen? frågade hon sig och frågade utan att finna något svar, ty hur 
skulle hon, som aldrig själv vaknat upp ur en kärlek, kunna ana, att 
det underbara och oersättliga hos den man älskar så ofta ligger hos en 
själv, en själv och den kärlek, som allting förvandlar. (s. 140)

Vi ser i citatet hur synen på den stora kärleken i viss mån relativiseras. Av 
berättarkommentaren förstår vi att det är kärlekskänslan, Eros, som är 
viktig i sammanhanget snarare än det individuella kärleksförhållandet, 
där objekten kan växla. Berättarkommentaren står utanför både Penn-
skaftetfiguren och Ceciliafiguren: ingen av dem omfattar denna insikt. 

Ett annat exempel på en relativiserad kärlekssyn finns i inledningen 
av boken där berättaren nästan smälter samman med Cecilias tankar om 
kärlek som en vilja att ”viga sitt liv åt den blygsamma uppgiften att hålla 
vita gardiner i fönstret på Sveriges sotigaste station” (s. 2). Berättaren 
ställer det höga, kärleken som ett kall, mot det låga, sotet, och förmedlar 
därmed en ironisk blick på det traditionella kvinnolivets sisyfosartade 
karaktär som ställs i skarp kontrast till Ceciliafigurens idealiserade syn 
på uppgiften att sköta ett hem.

I de båda refererade avsnitten konstrueras i berättarinstansen en prag-
matisk syn: kärleken befinner sig någonstans mellan kallet och sotet och 
kärlekens storhet ligger just i denna förening av högt och lågt. Framför 
allt öppnar Wägner för möjligheten till flera kärlekar i livet, en fråga som 
diskuterades i hennes samtid.84

Den ”ärbara” och den ”fal lna” kv innan

Klyvnaden mellan den ”ärbara” och den ”fallna” kvinnan är en vatten-
delare som ofta gör sig påmind i de kvinnliga romanpersonernas liv. Det 
är denna klyvnad som en Ny kvinna av Pennskaftets kaliber vägrar att 
respektera – men samtidigt kan hon inte helt avfärda den. Vid ett tillfälle 
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berättar Pennskaftet för Cecilia om hur Dick i början av deras förhållan-
de inte kunde veta vad hon var för en sorts kvinna, om hon tillhörde ”de 
nya kvinnorna” som han kallar dem (s. 43):

[E]n sån som han med en fet och förmögen högermamma och ett par 
tölpiga systrar, och förresten cigarrbodar och allt det där, han har ju 
ingen aning om vad vi andra är för slags folk, när vi inte liknar någon 
av dessa kategorier. Har jag talat om att han trodde, att jag var en 
liten journalistdemimonde? Ja, aldrig har han fått sota så grundligt 
för något förr, så du behöver inte se så dömande ut. Nu håller han 
emellertid på att lägga om sina åsikter och fullständiga sina kunskaper 
om kvinnan, och du skall hjälpa mig att få hans åsikter sådana en ung 
mans bör vara. (s. 76)

Det radikala och nya här är att Wägner explicit tar upp frågan om ”det 
osedliga” som något en ung kvinna som Pennskaftet är medveten om; 
hon vet vad som försiggår i cigarrbodarna.85 Detta var inte något som 
en kvinna kring förra sekelskiftet förväntades känna till, och än mindre 
uttala sig om.86 Vad som framgår i citatet är också att Pennskaftet inte tar 
så allvarligt på Dicks misstanke om att hon skulle vara en demimonde vil-
ket i sig avdramatiserar polariseringen mellan en ”ärbar” och en ”fallen” 
kvinna. Återigen är således frimodigheten en tillgång för motståndet. 
Pennskaftet gör i stället klart att det finns en rationell, sociokulturell 
förklaring till Dicks kvinnosyn: han kommer från en konservativ familj 
och han har typiskt manliga erfarenheter. Hon dömer honom inte – som 
feminister gjorde i 1880-talets strid om hanskemoralen – utan byter i 
stället fot och betonar vikten av att han förstår kvinnorna. Wägner låter 
alltså Pennskaftet hysa en viss förståelse för att Dick, i egenskap av man, 
har dessa erfarenheter och ett didaktiskt drag blir tydligt: han behöver 
lära om när det gäller kvinnorna. Ett sätt är, enligt Pennskaftet, att han 
lär känna Cecilia, eftersom hon representerar en ny kvinnotyp ”den obe-
roende, som sköter sitt eget liv, sina nöjen och sina intressen alldeles utan 
hjälp av de i hans tycke till allt detta oumbärliga manfolken.” (s. 76) Ett 
annat, och det viktigaste, är förstås att han inleder ett förhållande med 
henne själv, på hennes villkor.
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Pennskaftet och kärleken

När Pennskaftet går ut med Dick första gången har han hört skvaller om 
att hon tillhör den friare, osedliga sortens kvinnor och frågar om hon 
inte vill inviga honom i ”fördärvets första grunder”. Hon låtsas missför-
stå och svarar som om ”fördärvet” handlade om att gå på krogen:

– Ack, krogvana förvärvar man bäst genom oförtrutna självstudier, 
sade hon lite avvisande.

– Nu missförstår ni mig.
– Ja, ty jag ansåg det taktfullast, sade hon lugnt.
– Taktfullast?
– Just det. Jag trodde, att ni begrep, när man ville ge er en stilla 

vink om att byta om ton.
– Inte blev ni väl förnärmad heller, ni?
– Om ni hade en aning, sade hon och såg honom rakt i ögonen, hur 

förolämpande detta ni i den tonen är, så skulle jag knacka på kyparen, 
göra upp och gå. Men det ser jag ju, att ni inte har, och det är nog inte 
ert fel, utan bara det, att ni aldrig fått lära er, hur man uppför sig mot 
en flicka i en sådan här situation. Han stirrade på henne med en sådan 
häpnad, att hon för första gången höll på att bli ond. (s. 38f)

Vad är det för retorisk strategi Wägner beskriver här? Först intar Penn-
skaftet en skenbart naiv inställning.87 Hon låtsas inte förstå Dicks an-
tydan att hon skulle vara en ”fördärvad” kvinna. Därefter konfronterar 
hon honom med en replik som uppenbarar dumheten i det han sagt. Ge-
nom att vända ”skuldbördan” tillbaka till honom, genom att omdefiniera 
vem som innehar problemformuleringsprivilegiet, gör hon tydligt att 
det är han som uppfört sig taktlöst.88 Det hade varit en mindre effektiv 
retorisk strategi om Wägner hade låtit Pennskaftet inta en försvarsställ-
ning och satt igång och förnekat vad ryktet om henne gjort gällande. 
Pennskaftet känner väl till rådande etikettsregler men hon tillåter sig att 
modifiera dem lite för sina egna och kvinnosakens syften, i stället för att 
som Angered-Strandbergs Lydia Vik trotsigt sätta sig upp emot dem eller 
som Reuters Agathe Heidling rusa iväg i gråt och förtvivlan då mannen 
flirtar med servitrisen.
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Precis som i replikerna jag diskuterade tidigare i kapitlet vänder 
Pennskaftet en interpellativ utsaga till något annat. När Dick säger att 
Pennskaftet är ”fördärvad”, ett utryck som karakteriserar en kvinna ut-
ifrån de dikotoma polerna ärbar–fallen, så modifierar Pennskaftet detta 
med ett svar som ifrågasätter och omdefinierar den binärt strukturerade 
världsbild utifrån vilken ”kvinna” bestäms i en patriarkalt organiserad 
språklig gemenskap.

När Pennskaftet med retoriska medel fått Dick att förstå att han 
trampat i klaveret förklarar hon att hon endast odlar kamratskap med 
män. Hennes attityd gör att Dick till slut intar en mer ödmjuk inställ-
ning till den nya, för honom okända, kvinnotypen och han meddelar 
sig villig att lyssna: ”Kan vi inte gå en bit, så att jag också får lära mig 
litet om de nya kvinnorna.” (s. 43) Och nu är fältet fritt för Pennskaftet 
att föra fram sitt budskap, när hans indelning i goda och dåliga kvinnor 
är satt ur spel och det har uppstått ett genuint intresse för kvinnofrågan 
och för hennes strävan att bli en fri kvinna. Hon förklarar sin kärleks-
vision för Dick. Kärleken är inte beräknande och har inte bråttom. Hon 
säger att hon är ung och gott kan vänta ”till dess jag finner den, som 
jag skall älska mycket, och till vem jag skall lämna bort mig, utan att se 
på kostnaden, emedan jag är älskad med en kärlek, som måste kungligt 
belönas” (s. 43).

Wägner knyter här an till Keys kärlekslära. Den sanna kärleken krä-
ver inte prästens eller samhällets välsignelse. Den står bortom beräkning 
och överskrider konvenansens trångsynta påbud. Den utmärks av öm-
sesidig hängivelse. Det är en kärlek som inte kräver att kvinnan ger upp 
sitt eget liv och sina egna intressen för mannen.89

Den radikale mannen framställdes ofta som en kvinnans ”räddare”, 
som emellertid ofta visade sig svika sitt uppdrag å det gruvligaste, vilket 
jag kommer att diskutera i kapitlen om Lydia Vik och Aus guter Familie. 
Wägner uttrycker en annan hållning: Pennskaftet vill ha ett förhållande 
med en man, inte för att hon behöver honom, utan för att hon älskar 
honom. Pennskaftet är inte i behov av någon räddning. Det är tvärtom 
hon som fungerar som mannens vägvisare. Detta är ännu ett exempel på 
hur Wägner konstruerar en frimodighet hos sin huvudperson.

Wägner vill alltså omförhandla idén om att ett förhållandes renhet 
bygger på kvinnans dygd. Pennskaftet har sin egen definition av att ”fal-
la”: ”Faller, det gör jag, då jag försöker krångla mig till kärlek för billigare 
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pris, när jag värderar mig själv så litet, att jag lämnar ut mig, utan att 
vilja ge allt vad jag kan och utan att fordra detsamma tillbaka.” (s. 44)

Det viktiga för Pennskaftet är att kvinnan värderar sig själv som 
kvinna högt, och hon nedlåter sig inte till att ha ett förhållande med en 
man om det inte är stor och ren kärlek, från bådas sida. Pennskaftet och 
Dick återvänder gång på gång till hur de träffades, hur de blev kära i var-
andra, hur han först trodde hon var en ”skadad vara” men sedan förstod 
att hon var en ”ny kvinna”. Det är kvinnan som står för det sedliga, det 
ifrågasätter inte romanen, och det är kvinnan som ska fostra mannen i 
detta avseende. Men genom att betona kärlekskänslan i stället för den 
sexuella avhållsamheten kunde Wägner, likt Key, hitta en annan utväg 
ur den sexuella dubbelmoralens fängsel än den tidigare generationens 
sedlighetsförespråkare. Dessa är emellertid också representerade i Penn-
skaftet. Att Pennskaftet har ett förhållande med Dick hemlighålls för 
rösträttskvinnorna genom hela romanen – så pass oacceptabel är alltså en 
sådan förbindelse. Inför sitt första offentliga framträdande delger emel-
lertid Pennskaftet generalen sin hemlighet – och får hennes välsignelse: 
privatlivet är vars och ens ensak.

Den Nye mannen

Ett villkor för den Nya kvinnans förverkligande är att det finns en Ny 
man som kan bekräfta henne. Vi har sett hur denne man tidigare förkla-
rats efterlängtad men sorgligt frånvarande, i Elisabeth Dauthendeys Ny 
kärlek. Även i Gabriele Reuters Aus guter Familie och Hilma Angered- 
Strandbergs Lydia Vik kommer vi att se hur han går under naturalismens 
falska flagg. I Pennskaftet har han emellertid kommit.90

En viktig egenskap hos den Nye mannen är en förmåga att lyssna 
och lära av den Nya kvinnan. Att han förstår hennes behov av oberoende 
och hennes vilja till emancipation är en förutsättning för deras kärleks-
relation.91

Wägner beskriver hur även mannen har något att vinna på en ömse-
sidig och jämlik kärlek. Pennskaftet försvarar inför Dick att hon inlett 
ett förhållande med honom med att det är ett tecken på hennes kärlek: 
”Om du varit rik och genast givit mig ett gott hem, då hade du ju ändå 
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alltid någon gång, när jag var djäklig, kunnat tänka: kanske hon tog mig 
för försörjningen. Därför är jag glad, att jag fått älska dig i min ungdom, 
icke för nytta eller anseende, men för kärleks egen skull.” (s. 130) Man 
skulle kunna tänka sig att denna idé slår an även hos mannen, att han är 
värd att älskas för sin egen skull och inte enbart för sin försörjningsför-
mågas. En sådan man undkommer vad Claudia Lindén benämnt ”den 
maskulina fantasins tragik”, det vill säga att fastna i föreställningen att 
manligheten endast kan bekräftas av en underordnad, passiv kvinnlig 
position vilket gör att mannen i fråga riskerar att gå miste om kärlekens 
möjligheter. Denna föreställning bygger på ”fantasin om den oskyldiga 
flickan, dubbelmoralen och inte minst kravet på att kvinnan ska visa sin 
kärlek genom att ge upp alla andra intressen än honom”.92

Den typ av manlighet som stödjer kvinnans emancipation återfinns 
redan hos Fredrika Bremer, påpekar Anna Bohlin.93 Men medan Bre-
mers konstruktion av manlighet står i samklang med det omgivande 
samhällets syn framstår Wägners Nye man som kulturellt marginali-
serad i förhållande till en borgerlig manlighet.94 Denna manlighet var 
samtidigt orolig och skör och befann sig vid sekelskiftet i kris. Den bor-
gerliga idyllen höll på att krackelera på grund av kvinnornas emancipa-
tionssträvanden, skriver historikern David Tjeder.95

Dick avviker i och för sig starkt från den manlighet som i Pennskaftet 
representeras av amanuensen Tufve, redaktör Jessen och de andra bor-
gerliga männen, men han har gott sällskap av Ester Hennings make och 
även de manliga rösträttsvänner som figurerar i romanen. Det är intres-
sant att Dick uppfattats som ”vek” och ”omanlig”. I historieskrivningen 
har han beskrivits som en ”konturlös” och ”velig” romanfigur, som till 
exempel saknar kurage att stå för sitt förhållande med Pennskaftet inför 
sina anhöriga.96 Jag menar emellertid att Wägner konstruerat Dick som 
en formbar gestalt för att visa på manlighetens möjlighet till utveckling: 
Dick går från att vara en feg och fördomsfull man till att bli en Ny 
man, en försvarare av en ny sexualmoral och kvinnlig rösträtt – och i 
detta finns inget vekt och veligt.97 Baron Starck genomgår en liknande 
förändringsprocess. Denna för den Nye mannen väsentliga potential till 
utveckling saknar Måns i Angered-Strandberg Lydia Vik, med följden 
att konflikten mellan mannen och kvinnan fastnar i en antagonism som 
kräver att hon avsäger sig sina författarambitioner.
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Rösträtten som mission och begärsobjekt

Om kärleken i den Nya kvinnans lära har religiösa förtecken så gäller 
det i Pennskaftet också själva rösträttskampen. Den liknas vid en religion 
och kvinnorna beskriver sig själva i termer av kristna missionärer och 
apostlar. ”Det där har en misstänkt likhet med religion”, kommenterar 
Cecilia inledningsvis när Ester Henning försöker värva henne till rö-
relsen. Och Ester Henning ger henne rätt: ” – Ja, nog vet jag, att vi, de 
allra första rösträttsarbetarna, kände oss som de första kristna, när vi höll 
våra begabbade möten på de egendomligaste lokaler och lade råd hur vi 
skulle komma över det hav av motstånd och likgiltighet, vari vi befann 
oss.” (s. 9) Att bli rösträttskvinna liknas vid att bli frälst: ”Är du glad, 
att du blivit religiös?” frågar Pennskaftet den nyomvända Cecilia (s. 74). 
Liknelsen med de första kristna, också uttryckt i formuleringen ”röst-
rättskorståg” (s. 158), pekar på att motståndet är något man kan förhålla 
sig till och inte, som i romaner i 1880-talstraditionen, något obönhörligt 
med nödvändig tragisk utgång.

Många har uppmärksammat de kristna konnotationerna hos Wäg-
ner. ”Det extatiska draget är oförnekligt hos rösträttskvinnorna i Penn-
skaftet, och över möten och kongresser ligger något av en väckelserörelses 
brinnande anda”, skriver Holger Ahlenius.98 Denna anda präglade också 
rösträttsrörelsen. Men jag vill hävda att det i detta extatiska drag också 
finns ett starkt begär, mellan rösträttskvinnorna, i förhållande till röst-
rätten. De är förälskade i rösträtten – och i varandra. Det handlar dels 
om ett begär som kommer till uttryck i romanen som ömhet mellan 
Cecilia och Pennskaftet.99 Men också om begär som en drivkraft i den 
politiska kampen.

Christina Florin uppmärksammar i sin undersökning av privata brev 
mellan sex rösträttskvinnor hur en politisk kultur kom till uttryck, men 
också en personlig drivkraft som grundade sig i känslan av att arbeta 
med något värdefullt i gemenskap med andra.100

Ester Hennings man säger till Ester och Cecilia (och citerar sin fru): 
”’rösträttsarbete är den bästa medicin som finns’, eller hur? Snart behövs 
inte vi andra läkare, den hjälper för allting.” (s. 13) Han säger här att 
rösträttsarbetet botar sjuka kvinnor bättre än läkare, för den skänker mål 
och mening och livsgnista åt dem.
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Den svenska kvinnorörelsens historieskrivare Lydia Wahlström häv-
dar att Elin Wägner i Pennskaftet ”förträffligt uppfattat just den idealism 
av en stundom nästan översvinnligt (sic) eskatologisk karaktär, som i 
början präglade de liberala rösträttskvinnornas uppträdande”.101 Wahl-
ström uttrycker här idén om att ett starkt begär genomsyrade rösträtts-
kvinnornas samvaro, ja, deras uppträdande.

Detta begär, denna ”översinnliga idealism”, menar jag i Pennskaftet 
också är kopplat till humorn och frimodigheten. Det är ett begär som 
förmår Cecilia att resa sig, trots att hon legat som ”en häst, som fallit 
framför lasset”, som hon säger (s. 9). Och Pennskaftets tanke om röst-
rättsgeneralen – ”hon var alltid en domkyrka” (s. 112) – är en med begär 
och humor laddad karaktärisering, från en kvinna till en annan.

I Fredrik Bööks skeptiska ögon blir ”det religiösa draget” ett tecken 
på fanatism och irrlära. Han noterar men avfärdar genast det komi-
ska inslaget.102 Klara Johanson uppvisar däremot större förståelse för 
Wägners hållning: i rörelsen finns plats för både ”hädare och tvivlare”, 
påpekar hon i sin recension, och knyter på så vis an till samma anda 
som Wägner. K.J. skriver vidare på Wägners humor-begär-loop när hon 
beskriver kvinnorörelsen i religiösa termer. Det är intressant att Erik 
Hjalmar Linder betecknar Wägners humor som ”moderlig”.103 Jag vill 
snarare hävda att den präglas av ett slags begär mellan rösträttskvin-
norna.

Som jag diskuterat tidigare förankrade kvinnorna i den tidiga kvin-
norörelsen, som Sophie Adlersparre och kretsen kring Tidskrift för 
hemmet, sin emancipationsideologi i en kristet-luthersk idétradition. 
Fredrika-Bremer-förbundet var tongivande i L.K.P.R. och många av 
medlemmarna hade en kristen grundsyn. Kristendomen var för sekel-
skiftets feminister en självklar referens, men hade en konservativ slagsida 
som en modern kvinna av Wägners snitt inte ville ta till sig.104 På sitt 
typiskt ironiska vis skriver Wägner alltså på samma gång in sig i en kris-
ten idétradition och distanserar sig från den. Wägner hade inte samma 
behov som Key av att ta avstånd från det sena 1800-talets borgerliga 
kvinnosakskvinnors kristna livssyn för att formulera sin feministiska 
vision eftersom sekulariseringen kring 1910 var längre framskriden, och 
detta gav henne möjlighet att teckna romanpersoner som förhåller sig 
frimodigt till kristendomen.

I likhet med många andra sekelskiftesfeminister tar Wägner gärna 
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tillvara på vissa sidor i den religiösa erfarenheten, men tar avstånd från 
den dogmatiska och moraliserande kristendomen. Att Wägner själv var 
kristen hindrade henne inte från att använda en kristen retorik med 
glimten i ögat. Hon kom senare i sitt liv att starkare knyta an till kris-
tendomen, men då snarare till en mystisk än en luthersk tradition.105

Precis som i Gabriele Reuters Aus guter Familie och Hilma Angered- 
Strandbergs Lydia Vik kan det kristna idégodset i Pennskaftet fungera 
stärkande för en kvinnlig subjektivitet och även för den emancipato-
riska rörelsen. Den wägnerska humorn blir ett sätt att förinnerliga det 
religiösa, att relativisera dess högtidliga och dömande auktoritära drag 
och i stället framhålla ett mer personligt förhållande till Gud. I Wäg-
ners novell ”Förmyndaren” uttrycks idén att livet skulle vara förfärligt 
utan Gud som ett ”bevis” för Guds existens.106 Det är en gudssyn som 
står i stark kontrast till den som företräds av Angered-Strandbergs unga 
 Lydia Vik som endast hör domedagshot och anklagelser i kyrkklockor-
nas dån.107

Rösträtt och sedlighet

Rösträtt och sedlighet kommer på tal under en middag på pensionatet 
där Pennskaftet är inackorderad. Författarinnan menar att kvinnor ju 
kan komma hur långt som helst med sin charm. Assessorskan anser att 
det är tillräckligt med det inflytande kvinnor får genom sina äkta män 
och söner, samt de snälla bankdirektörer som sköter deras affärer. Redak-
tör Jessen, som sägs hata rösträttskvinnor än mer än nykterister, väcker 
den skandalösa frågan om huruvida även prostituerade bör få rösträtt.

– Kanske ”såna” också skall ha rösträtt, sade redaktören och vände sig 
med ett mördande leende till Pennskaftet.

– Jag vet inga, som behövde den bättre, sade hon och såg på honom 
utan att väja. Men redaktören kan vara alldeles lugn. De har nog inga 
klara papper. De kan på sin höjd få gå till nattvarden och knappt det 
utan särskild absolution. (s. 21)
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Här ser vi hur sedligheten återigen griper in i emancipationsfrågorna: 
tanken att prostituerade skulle ha rösträtt verkar vara närmast otänkbar 
för de konservativa. Pennskaftet har dock svar på tal i en sedvanlig hu-
moristisk vändning som pekar ut det absurda i att prostituerade behand-
las som andra klassens människor.

Sedligheten delade också rösträttsrörelsen i olika läger. Som histori-
kerna Christina Florin och Josefin Rönnbäck har visat undvek L.K.P.R. 
att ta ställning i ämnen som splittrade rörelsen, som frågor om nykterhet, 
sedlighet och fred/försvar.108 Det fanns ledande rösträttskvinnor som 
tyckte att skildringen av fri kärlek i Pennskaftet var osedlig och kunde 
skada rösträttskampen.109

Att det finns schismer inom rörelsen framkommer också tydligt i 
Pennskaftet.110 När Cecilia föreslås bli invald i styrelsen för föreningen 
opponerar sig fröken Adrian med argumentet att endast oförvitliga kvin-
nor bör väljas för att inte ”kompromettera rörelsen utåt” (s. 187f).

Varför är då sedligheten så viktig för rösträttskvinnor av fröken Adri-
ans sort? Enligt Anna Gylling är renheten för dem ”en av kvinnopsykets 
landvinningar genom århundraden, som inte får förloras”, en typisk 
wägnersk ironisk formulering som ifrågasätter idén om en sann kvinn-
lig natur; det handlar i stället om en identitet som kvinnor historiskt har 
tillskansat sig. Anna Gylling gör ett försök att förklara fröken Adrians 
handlande för det oförstående Pennskaftet:

– […] De vill till varje pris vara rena.
– Herre Gud, vem vill inte det, sade Pennskaftet otåligt, endast 

man tänker inte så mycket på sånt.
– Du är mycket duktig, Pennskaft, svarade Anna, men du är fasligt 

ung. Ser du, nu Adrian, nej, inte precis Adrian, ty hon är elak, men du 
kan tänka dig någon med hennes uppfattning, som är en präktig och 
älskvärd människa, godhjärtad och allt vad du vill. Hon har lärt sig 
att vörda formerna, som de enda, som kan rymma ett sedligt innehåll. 
De är för henne tecknet på den ”höga ställning som kvinnan alltjämt 
intagit vid mannens sida”, och rubbar vi dem, då störtar vi oss själva 
med öppna ögon i fördärvet, det är hennes tro. Det hindrar ju inte, att 
det kan vara vår plikt att rubba dessa former i alla fall. (195f)
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Anna Gylling pekar här på konflikten mellan Pennskaftets ungdom-
liga idealism och en äldre generations kvinnor, som har lärt sig att 
”vörda formerna, som de enda, som kan rymma ett sedligt innehåll”, 
det vill säga de förespråkar den kristna dogmen att sexualiteten blott 
och enbart hör hemma i äktenskapet och att det är en oförlåtlig synd 
att praktisera någon annan moral. Fröken Adrian tillhör de borgerliga 
kvinnosakskvinnor som inte ansåg att en förändring av sexualmoralen 
var förenlig med kvinnoemancipationens mål, den självständiga och 
oberoende kvinnan. Kvinnans ”höga ställning” grundades i att hon 
tog avstånd från låga drifter och lidelser. Fredrika-Bremer-förbundet 
pläderade för att den andliga gemenskapen mellan könen skulle för-
bättras, i äktenskapet och i arbetslivet. Äktenskapets erotiska sidor 
förnekades inte, men de var underordnade den högre, andliga kärle-
ken.111 Ahlenius liknar fröken Adrian och hennes meningsfränder vid 
”gengångare från handskemoralens och sedlighetskampanjens dagar 
under åttiotalet [som] ännu kunde sticka upp huvudet inom rörelsen 
och drypa sitt gift inte minst över de egna”.112 Att förändra detta syn-
sätt är de unga Nya kvinnorna främsta ärende, framgår av citatets sista 
mening.

Fröken Adrian lierar sig med Pennskaftets rumskamrat ”författarin-
nan” för att få ut sina idéer i pressen och därmed förhindra att Cecilia 
väljs in i styrelsen. Pennskaftet beskriver för Cecilia ”författarinnan” 
som en könsförrädare:

 – […] Hon hör till de där gamla ogifta kvinnorna, som rasar efter 
en uppgift. Ni känner dem väl, det är på dem, som alla de där tusen-
tals oredliga kurserna lever, från Shakespeare till smöruppläggning, 
jag har väl sett det, jag, som skrivit om dem alla. De har naturligtvis 
inte i sin ungdom fått lära sig något ordentligt, fått stå tillbaka för 
sina bröder eller har det inte passat sig och inte blivit av. Nu känner 
de, att de är okunniga, och så fort där blir någon ny kurs i något, så 
anmäler de sig. De blir rynkiga på kursbänken och gamla och böjda 
av en massa förvirrad och ytlig kunskap, men de kan inte reda sig med 
en karl, eller förtjäna sitt bröd, nej, det kan de inte. Så fick hon för sig, 
att hon skulle lämna sitt förra yrke och bli författarinna, det var ju en 
så vacker uppgift, och hon hade alltid haft så lätt för att skriva. Hon 
hade tänkt sig att få föra ett fritt och obundet liv med hjälp av goda 
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honorar och att folk skulle se efter henne och säga, ”se, där går hon, 
som skriver så bra”.

– Hur gick det då?
– Hur det gick? Hon hade ett oerhört arbete i början med att pla-

cera sina manuskript, och hon blev efter med inackorderingen och 
kunde inte förstå vem det var, som retat upp alla tidnings redaktörer 
i Stockholm mot henne, sade hon. Men så fick hon en idé, hon 
började skriva artiklar mot kvinnorörelsen och de gick ju härligt åt, 
förstår ni. Nu har hon lärt sig, hur det skall göras, hon går på alla 
våra möten, läser all vår litteratur för att få stoff, och sen passar hon 
på vid varje tillfälle, då det gäller något för oss, och då det kan göra 
intryck att en kvinna uppträder mot oss. Hon snokar upp sådant, 
som inte vi gärna talar om för sammanhållningens och det goda 
kamratskapets skull, och så gott hon kan utsår hon tvekan och split, 
och så säger folk: kvinnorna själva vill ju inte veta av några förbätt-
ringar i sin ställning och anser sig inte mogna, vad skulle man då 
ge dem det för?

– Det var en ryslig svartmålning, sade Cecilia, att så mycken ond-
ska kan finnas hos en människa. (s. 26f)

I Pennskaftets rappa politiska analys framgår hur den patriarkala ideo-
login verkar söndrande. Kvinnors levnadsomständigheter (att de saknar 
tillgång till utbildning, att man prioriterar sönernas utbildning) gör dem 
oförmögna att försörja sig själva och då är det lätt att kampen för bröd-
födan går före idén att gå samman med andra kvinnor för att försöka 
förändra sakernas tillstånd.113 ”Det enda som gör männen benägna att 
lyssna på kvinnorna och ta dem på allvar är kvinnlig sammanhållning”, 
skriver Wägner trettio år senare i Väckarklocka.114 Sarah Death påpekar 
att känslan av tillhörighet är mycket stark i Pennskaftet, en känsla inte 
bara mellan rösträttskvinnorna i dragarlaget utan också till alla Sveriges 
kvinnor, som måste mobiliseras till att kräva sina rättigheter. Uttrycken 
för kvinnlig solidaritet är så många i Pennskaftet att de utgör en atmosfär 
snarare än ett antal åtskilda händelser. Och den omfattar både prinsessor 
och prostituerade.115 I en retorisk gemenskap med andra kvinnor blir 
det möjligt att bekämpa den sexuella dubbelmoralen och dess indelning 
av kvinnor i ”ärbara” och ”fallna”. Pennskaftet kan ifrågasätta den pa-
triarkala domen över fallna kvinnor, genom att förringa betydelsen av 
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den, liksom rycka på axlarna och säga ”än sen då”, i stället för att bli ett 
tragiskt offer för social stigmatisering.

Konflikten mellan kärlek och arbete

Pennskaftet kan diskutera kärleksbesvikelser med Cecilia men har där-
emot inte mycket till övers för den så kallade textilflickans bekymmer. 
Av en replik där textilflickan upprättar en korkad distinktion mellan 
konst och politik, samt en berättarkommentar om hennes klädsel, för-
står vi att textilflickan är ett mähä: ”Konsten måtte väl vara för mer än 
politiken, insköt hennes dotter, som trodde att hon skulle bli textilkonst-
närinna och var klädd därefter.” (s. 18)

Textilflickan söker vid ett tillfälle upp Pennskaftet för att diskutera 
den konflikt hon upplever mellan arbete och kärlek:

[T]ycker inte ni, att det är svårt att dela sig mellan arbete och kärlek?
Pennskaftet blossade upp, men då hon såg den andras menlösa min, 
hennes oskyldiga nöje över frasen, skrattade hon.

– Nej, tycker ni? frågade hon och såg lite gäckande på flickan, som 
satt där i all sin textila prakt med handbroderad reformklänning och 
stora silversmycken under hakan och neråt.116

Hennes förvåning var obeskrivlig, då flickan plötsligt dolde ansik-
tet i händerna och viskade: ja.

– Ja? upprepade Pennskaftet häpen. Det hade jag då aldrig trott.
– Det är förfärligt, sade flickan. Det sliter sönder ens hjärta, hur 

man än väljer.
– Å, sade Pennskaftet, ni tar det alltför krångligt, bry er inte om 

att fundera på så’nt.
– Om man arbetar och älskar på allvar, så kommer förr eller senare 

för alla kvinnor, som ägnar sig åt konsten den stund, då de måste 
välja, sade textilflickan litet förtörnad. Och jag trodde, att ni som 
själv–– som ––

– Men jag är ingen konstnär, sade Pennskaftet så allvarsamt hon 
kunde.

– Nej, det förstås, och det gör ju saken delvis lättare. Men ni kan 
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ju ändå hålla på er verksamhet, tycker ni inte, att det skulle kännas 
svårt att behöva uppge den? Kan ni inte en gång sätta er in i vad jag 
skall känna?

Pennskaftet tänkte skarpt. – Nej, sa hon.
Textilflickan såg mycket förvånad och besviken ut. Hon hade vän-

tat något helt annat, kom alldeles av sig och teg.
– Skall ni gifta er? frågade Pennskaftet plötsligt.
– Det är ju just det jag inte vet, svarade flickan. Det är visserligen 

ingenting som hindrar –––
– Ja, var då glad, då –
– Men jag har begärt uppskov för att utkämpa den här svåra kam-

pen, men säg då, tror ni inte, att jag kommer att ångra mig, om jag 
överger min konst?

– Var inte galen nu, sade Pennskaftet enträget.
– Vad tror ni händer den, som sviker sin livsuppgift? Måste man 

inte framför allt vara sann mot sig själv?
– Skäms ni inte att prata så’n smörja! utbrast Pennskaftet otåligt, 

ge ni er av och förlova er, och tacka gud, där är någon, som vill ha er!
Det var textilflickans första och sista besök hos Pennskaftet. (s. 89f)

Det här är enligt min mening en av romanens mest intressanta dialoger. 
Pennskaftet råder flickan att förlova sig och förnekar att det skulle vara 
nödvändigt att välja mellan kärlek och konstnärskap. Hennes inställ-
ning verkar vara att kärleken är en gåva och något man inte väljer bort 
om den korsar ens väg. Pennskaftet vägrar att förirra sig i resonemang 
om konsten som en ”livsuppgift” och att ”vara sann mot sig själv”, en 
idé som var viktigare hos en tidigare generation feminister och framför 
allt hos dem som läste Key alltför bokstavligt, men som för Pennskaftet 
innebär en återvändsgränd.117

I Pennskaftets ögon signalerar textilflickans klädsel och hennes 
”menlösa min, hennes oskyldiga nöje över frasen”, att hon tillhör en 
annan sorts kvinnor än hon själv. Wägner framför återigen en kritik av 
ett polariserat tänkande som leder till ett absolut val för kvinnor mellan 
konstnärskap och kärlek, vilket gestaltades i många av 1880-talets ro-
maner.118 Även i Lydia Vik är konflikten som vi kommer att se ett motiv 
som genomsyrar hela romanen. Pennskaftet skiljer sig från dessa olyck-
liga historier då Wägner utrustar sin huvudperson med ett frimodigt 
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och pragmatiskt förhållningssätt och därmed relativiserar den absoluta 
allvarsandan: Pennskaftet avvisar raskt frågans svårlösta karaktär och 
pekar på en helt självklar lösning: man måste inte nödvändigtvis välja 
mellan kärlek och arbete, för man behöver inte ta det ”alltför krångligt”.

Konflikten mellan kärlek och arbete tematiseras också i en diskus-
sion mellan Anna Gylling och Cecilia. Anna Gylling har medvetet valt 
arbetet med rösträtten framför kärleken, vilket hon menar har förstört 
hennes liv. När en ung man frågade om hon ville följa honom till Norr-
land tackade hon nej, då hon inte ville byta ut sitt ”kvinnosaksarbete mot 
vanligt hårt och enkelt kvinnoarbete” (s. 118). Anna Gylling presenteras 
som en ”en blek och litet lutande ung flicka med en trött blick” med 
”tunn, hård hand” (s. 53). Hon lider av neuralgi, en vanlig diagnos kring 
sekelskiftet bland olyckliga, av livet knäckta kvinnor som misslyckats 
med att bli emanciperade.

För Anna Gylling gör konflikten mellan kärlek och arbete att hon 
ifrågasätter sitt engagemang i rösträttsrörelsen: ”Förstår du nu, hur jag 
kan vara den Anna Gylling, som arbetar för något jag tror skall blott 
ytterligare skärpa konflikterna i kvinnornas liv och slita sönder deras 
hjärtan, hur de än väljer? Generalen säger, att jag inte kan se klart, och 
att mitt eget öde förblindar, jag hoppas, det är så, men generalen har själv 
både barn och barnbarn, och anar icke, Gud signe henne, vad det är att 
smaka den eviga döden”, säger hon till Cecilia (s. 118f).

Cecilia svarar att hon låg ”slagen och blödande vid vägen” då röst-
rättsarbetet räddade henne och skänkte henne en meningsfull sysselsätt-
ning (s. 119). Men Wägner låter inget samförstånd ske: för Anna Gylling 
är detta att leva på en lögn. Ingen försoning sker alltså i texten; de båda 
kvinnornas positioner lever kvar i ett spänningsläge vilket sätter läsa-
rens fantasi i rörelse. Sorgen över barnlösheten, ”den eviga döden”, ger 
en existentiell fond till sedlighetsfrågan. De sexualmoraliska normerna 
reglerade kvinnors beteende och bestämde deras värde på äktenskaps-
marknaden, ett värde som i sin tur hade betydelse för deras möjligheter 
att bli mödrar. Wägner väcker emellertid tanken att konflikten mellan 
arbete och kärlek är övergående och möjlig att lösa eftersom våra seder 
faktiskt kan förändras med den nya generationens frimodighet.
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Tiden är mogen – och omogen

Jag vill avslutningsvis påtala ännu en ambivalens i romanen. Å ena sidan 
finns tanken formulerad att tiden är mogen för rösträtt och för en ny 
sedlighet: ”därför de, som tror sig kämpa för att bibehålla gammal god 
sed, endast kämpar emot vad som göres för att i samhället passa in de nya 
förhållanden, som redan är faktum  – – och att […] våra motståndare bär 
sig lika dumt åt, som om de ville hindra en byggmästare att lägga in golv 
och tapetsera, när han har rest väggarna och takåsen”, som Pennskaftet 
säger (s. 154).

Ett annat exempel är då Pennskaftet till en allvarlig herre som av 
nyfikenhet kommit till ett rösträttsmöte säger att han gör helt rätt för 
”man måste följa med sin tid” (s. 142).

Men även om Pennskaftet på många sätt gestaltar en Ny kvinna före-
kommer också tankefiguren som förlägger emancipationen till framti-
den. För Pennskaftet handlar det typiskt nog om sedligheten, som kan-
ske ter sig svårare att förändra än politiska rättigheter. Pennskaftet vill 
inte sova över hos Cecilia för att inte skada sitt rykte. Hon tänker dock 
att det i framtiden kommer att vara möjligt för kvinnor att inte behöva 
smyga med sina känslor: ”Vi måste vara världsliga, Cecilia, och hjälpa 
oss själva, på det att vi icke må förgås. Kanske, att de som kommer efter 
oss, får gå sin väg rakt fram.” (s. 110) Även generalen sätter hoppet till 
framtidens kvinnor efter en livlig diskussion om svårigheten att få gehör 
för rösträtten: ”Efter oss kommer de, som är större än vi” (s. 123). Roma-
nens personer tänker sig alltså självklart en framåtgående rörelse mot allt 
större frihet och emancipation.

Det är som jag ser det just möjligheten för dylika ambivalenta utsagor 
att samexistera som möjliggör all form av politisk förändring. Det måste 
finnas plats för tvivel och ambivalens i tänkandet kring emancipation. 
Detta står i skarp kontrast till idén om ett absolut sanningskrav, så som 
det formuleras av textilflickan och av hennes gelikar i 1880-talstraditio-
nens kvinnliga litteratur.

Eva Heggestad påtalar en lång kvinnlig tradition av feministiskt ut-
opiskt skrivande i sin studie En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga 
författares utopiska visioner 1850–1950. Det kan gälla reformer av skolvä-
sendet och kriminalvården men framför allt äktenskapet och förhållan-
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det mellan könen. Dystopiska skildringar av den samtida verkligheten 
blandas med utopiska visioner av en bättre värld där kvinnor och män 
tänks mötas i jämlikhet och kärlek, där kvinnan inte längre betraktas 
som ”den andra”.119 Utopiska visioner om en bättre värld har funnits i 
alla tider, i föreställningar om en svunnen guldålder eller ett framtida 
hinsides paradis. Utopin bär på en paradox: den beskriver den bästa av 
världar men det är också en värld som inte existerar och som kanske 
aldrig kommer att existera.120 När detta utopiska drag knyts till den 
eugeniska diskursen skapas emellertid illusionen av att utopin är möj-
lig att realisera med en eugenisk politik, vilket jag går närmare in på i 
kapitel sex.

Jag har i detta kapitel pekat på ett antal faktorer som är uttryck för 
motstånd i Pennskaftet. Jag har lokaliserat olika textuella motståndsstra-
tegier som alla kan länkas till idén om en kvinnlig frimodighet: det jour-
nalistiska och det komiska draget bidrar till att skapa en frimodighetens 
diskurs som kan destabilisera den patriarkala ordningen. Begäret mellan 
rösträttskvinnorna och till rösträtten fungerar likaså som en motstånds-
strategi då det blir något som inger personerna styrka och kraft att fort-
sätta arbetet för rösträtt trots ett antal motgångar. Den pragmatiska 
hållning som kommer fram i berättarinstansen och i replikskiften ger 
plats för tvivel och ambivalens. Den kan också länkas till en försonlighet 
som överbryggar motsättningar. Wägner sätter i Keys anda kärlekskäns-
lan som grund för en ny sedlighet, vilket innebär ett ifrågasättande av 
dikotomin ärbar–fallen kvinna. Samtidigt betonar Wägner att denna 
kärlekskänsla också hör mannen till: en Ny man som en formbar gestalt 
framträder, och han legitimerar den Nya kvinnans kärlekskrav. Soli-
dariteten mellan kvinnor framstår likaså som en emancipatorisk po-
tential. Den kan överbrygga klasskillnader och föreställningarna om 
”goda” och ”dåliga” kvinnor. Och sist men inte minst har jag pekat på 
mångstämmigheten i romanen, bejakandet av skillnader mellan kvin-
nor, som en motståndsstrategi. I Pennskaftet gestaltas såväl förstockat 
konservativa kvinnor av assessorskans typ som kvinnosakskvinnor med 



frimodighetens politik  127

en moral byggd på kristna dogmer. Här samexisterar Cecilias tragiska 
övergångsgestalt med Ester Hennings Nya kvinna. Pennskaftet förhåller 
sig frimodigt till alla dessa positioner: man behöver inte ta det alltför 
krångligt.



Gabr i el e Reut e r, 1896.



4. 

det k v i n n l ig a beg ä r ets 
don qui jot e 

om gabriele reuters aus gu ter fa mil ie

Gabriele Reuters Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchen (1895) 
skulle kunna betecknas som en undergångsroman – motsatsen till en ut-
vecklingsroman.1 Som ung drömmer huvudpersonen Agathe Heidling 
om äventyr, frihet och kärlek, men inget av detta förverkligas. Kam-
pen mellan hennes drömmar och omgivningens bristande acceptans 
för dessa leder till ett flertal hysteriska utbrott och slutar med att hon 
förlorar förståndet och blir internerad på nervklinik. På så sätt skildrar 
romanen ett nedbrytande av huvudpersonen i och med hennes gradvis 
erövrade insikt om att hon saknar plats i samhällsordningen. Ludmila 
Kaloyanova-Slavova karaktäriserar Aus guter Familie som en parodi på 
en bildningsroman med en manlig huvudperson. Bildningsromanens 
skildring av hur individen utvecklas mot ett idealt mål får här en absurd 
utformning. Huvudpersonen i Aus guter Familie tillägnar sig inga insik-
ter utan genomlider en successiv andlig och kroppslig stympning som 
slutar i total självförnekelse.2

Reuter visar med all tydlighet att det i det wilhelminska samhället är 
svårt att finna någon plats som kvinna med önskemål om att utveckla 
sin egen individualitet. Hon beskriver i flera av sina romaner kvinnor 
som är påverkade av en nietzscheansk frihetstanke men som får betala 
mycket dyrt för denna frihet.3 I sin självbiografi beskriver Reuter hur 
hon upplevde mötet med Nietzsches idévärld i början av 1890-talet som 
ett underbart rus och att hon med vänkretsen i Weimar likt planeter 
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cirklade runt Nietzsche-solen.4 Reuter läste också Haeckel och Dar-
win.5

Faranak Alimadad-Mensch nämner Aus guter Familie som ett ex-
empel på en typ av Ny kvinna-roman som kritiserar missförhållanden i 
den borgerliga flickans uppväxtförhållanden. Reuter avslöjar den sam-
hälleliga dubbelmoral som genomsyrar uppfostran av unga flickor. Den 
lär dem att sätta mannen som mål och mening med sitt liv, laddar upp 
deras sinnen och deras strävan erotiskt och gör dem till handelsvaror, 
men dömer samtidigt ut allt uppfyllande av ömhets- och kärleksbehov 
utanför äktenskapet såsom skamliga, skriver Alimadad-Mensch.6

Undertiteln erinrar om Goethes Den unge Werthers lidanden (1774).7 
Motivet med den olyckliga, omöjliga kärleken ges emellertid i Aus gu-
ter Familie könspolitiska dimensioner. Om man fostrar en flicka till att 
kärlek ska vara allt i hennes liv och äktenskapet hennes enda utkomst-
möjlighet, vad händer då om detta inte förverkligas? Reuter är ute i ett 
samhällskritiskt ärende: vad är det för kärleksideal den borgerliga ”fa-
miljeflickan” fostras till? Med sitt rosenskimrande sken döljer det den 
föga tacksamma livsuppgiften som maka och mor, men om äktenskapet 
uteblir så väntar ett än värre öde som ungmö.

Huvudpersonen konstrueras i förhållande till tidens befolknings-
politiska diskussioner om de fallande födelsetalen och det så kallade 
kvinnoöverskottet. Det stora antalet ogifta kvinnor var något som  oroade 
eugenikerna. Dessa kvinnor kunde ju inte uppfylla sin av naturen givna 
bestämmelse. Kvinnoöverskottet öppnade emellertid också ett utrymme 
för nya feministiska diskurser, eftersom de ogifta borgerliga kvinnorna 
engagerade sig i kvinnors rättigheter och tillgång till utbildning och 
yrken för att kunna försörja sig. Detta var i mångt och mycket ett medel-
klassproblem. Arbetarklassens kvinnor arbetade redan i tillverknings-
industrin eller i hushållstjänstesektorn. Enligt konvenansen skulle inte 
medelklassens kvinnor arbeta för sin försörjning.8

Aus guter Familie väckte stort uppseende och gjorde Gabriele Reuter 
över en natt till en hyllad författare, ”fast zur Führerin der Moderne”, 
skriver Victor Klemperer 1908.9 Reuter hade publicerat en roman och 
några noveller tidigare men Aus guter Familie var hennes första projekt 
med högre litterära ambitioner.10 Romanen utkom i fyra upplagor bara 
under det första året och därefter kom nya utgåvor i princip varje år 
fram till 1911. Den tjugoåttonde upplagan utkom 1931. 2006 gavs den 
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ut på nytt i en kommenterad Studienausgabe. Den första översättningen 
var till svenska, 1896: Af god familj. En lidandehistoria.11 Därefter följde 
översättningar till danska och tjeckiska. Boken ansågs så radikal att inga 
franska och engelska förlag vågade låta översätta den. ”Mais c’est pire 
que Zola – C’est la révolution”, sade Maître Labori, Zolas försvarare i 
Dreyfusprocessen.12

Aus guter Familie passade inte in i någon genre när den kom ut, 
inte i den naturalistiska topiken om den proletära, djuriska kvinnan 
och inte heller i den kvinnliga masskulturromanen, med författare som 
Eugenie Marlitt och Marie Nathusius. Vid ungefär samma tid började 
emellertid Helene Böhlau skriva sina emancipationsromaner, med starka 
och utlevelsefulla hjältinnor. Temat borgerliga flickor som fostras in i 
ett neurotiskt liv gestaltades också av Hedwig Dohm i romantrilogin 
Sibilla Dalmar (1896), Schicksale einer Seele (1899) och Christa Ruland 
(1902). Dessa romaner fungerar som en litterär dekonstruktion av den 
traditionella medicinska diagnostiken, påpekar Karin Tebben. De går 
också i svaromål mot den bärande idén i Krafft-Ebings Psychopatia Sex-
ualis (1895) att det var upplösningen av patriarkala förhållanden som lett 
till den sjukliga nervositetens utbredning i samhället: det är tvärtom 
den sedvanliga uppfostran av borgerskapets flickor som får förödande 
konsekvenser för deras psykiska konstitution.13

Aus guter Familie skriver in sig i en sjukdomens diskurs. Virginia 
Pinto undersöker hur det i romanen sker en patologisering av huvudper-
sonen, ur både berättarens och de övriga romanpersonernas perspektiv. 
Hon jämför romanen med Elfriede Jelineks Pianisten.14

I den första utgåvan av Hölzkes litteraturhistoria från 1905 nämns 
R euter bland andra kvinnliga författare, men ännu inom den könsneu-
trala kategorin ”Moderner Gesellschaftsrealismus/Gemäßigte Richtung” 
[modern samhällsrealism/moderat inriktning]. I den tredje upplagan 
från 1913 placeras Helene Böhlau, Ilse Frapan och Gabriele Reuter in i 
den nya kategorin ”Emanzipationsroman”.15 Därefter försvann Reuters 
roman ur litteraturhistorien. Varför har den inte kanoniserats?, frågar 
Denise Roth, som jämför den med Theodor Fontanes kända roman Effi 
Briest (1896).16

Aus guter Familie uppvisar naturalistiska tematiska drag, till exempel 
i den övergripande strävan att belysa samhällets förljugenhet. Natura-
lismens intresse för att skildra alla områden i människans tillvaro öppnar 
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vägen för en författare som Reuter att behandla det tidigare otänkbara 
motivet ”kvinnans sexualitet”. Reuter beskriver i detalj hur kvinnor i 
enlighet med kristna dogmer disciplineras till att förneka sin sexualitet 
på ett sätt som för läsaren uppenbarar det ohållbara och absurda i detta 
förfarande.

Även till stil och teknik uppvisar romanen inflytande från natura-
lismen, i synnerhet när det gäller den distanserade och sakliga berättar-
instansen som registrerar händelserna utan kommentarer och ger en 
inblick också i psykiska förlopp. Agathe Heidlings inre perspektiv styr 
framställningen, men utan att ett externt berättarperspektiv uppges helt 
– ofta vet berättaren mer än huvudpersonen. Gestaltningen av Agathes 
obönhörliga och redan tidigt i romanen antydda undergång skulle kun-
na länkas till den naturalistiska determinismen, idén att människans fri-
het är illusorisk eftersom hon endast är ett objekt för miljöfaktorer bort-
om hennes vilja. Å andra sidan vänder sig Reuter mot naturalismens idé 
om litteraturens objektivitet och utvecklar i stället en litteratursyn där 
återgivandet av sanningen knyts till ett subjektivt perspektiv, där den blir 
oskiljaktig från en starkt utvecklad subjektivitet. Den yttre verkligheten 
skildras genom en persons medvetande, och skeendet speglas i dennas 
individualitet.17 Därmed problematiseras determinismen och läsningen 
öppnar i stället för en möjlighet till motstånd. Reuter vänder sig emot 
idén att objektivitet skulle vara konstens högsta mål. Viktigare för henne 
– det som griper henne i hjärtat – är att ett verk präglas av en personlighet 
som avslöjar något av sina egnaste hemligheter, skriver Reuter.18

Det är intressant att romanen trots sitt samhällskritiska stoff kunde 
bli så väl mottagen. Hur kommer det sig att Aus guter Familie till skillnad 
från till exempel Stella Kleves ”Pyrrhussegrar”, som blev dödsstöten för 
tidskriften Framåt när den publicerade novellen 1886, kunde nå erkän-
nande, när texterna egentligen tematiserar samma fråga: de ödesdigra 
följderna av den undertryckta sexualiteten för kvinnans del?19 Det skulle 
kunna bero på skillnader i det tyska och det svenska idéklimatet, men 
inget tyder på att Tyskland skulle ha varit mer socialt radikalt än Sverige. 
Det tyder snarare på att denna fråga i större utsträckning blivit möjlig att 
diskutera vid tidpunkten för publiceringen av Aus guter Familie.

Reuter avslöjar att den kristet grundade dogmen om kvinnans avsak-
nad av könsdrift är en lögn, och hon tar stöd i ett evolutionsteoretiskt 
tänkande. Jag kommer att sätta in diskussionen om sexualmoral i en 
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samtida feministisk kontext. Det tänkande som utvecklades av författare 
som Laura Marholm och Ellen Key banade väg för en större acceptans 
för att diskutera sexualitet.20 Marholms och Keys tankevärldar var djupt 
lierade med den samtida skönlitteraturen, i synnerhet med det moderna 
genombrottets kvinnliga författare, där de feministiska tänkarna kunde 
finna underlag för en ny kvinnosyn. Idéutvecklingen skedde i en dialek-
tik mellan skönlitteratur och teori.21

Jag kommer här att diskutera begäret, som det gestaltas hos Agathe, 
ur ett psykoanalytiskt och ett Foucault-inspirerat perspektiv. Är begä-
ret ett uttryck för en disciplinering eller är det förbundet med frihet 
och agens – och därmed med ett möjligt motstånd? Mycket i romanen 
pockar på en psykoanalytisk läsning, till exempel det faktum att huvud-
personen utvecklar ett antal ”hysteriska” symptom. Jag menar att det är 
i kampen mellan begäret och självförebråelser som Agathe går under.

Aus guter Familie utkom innan ”hysteri” var ett medicinskt begrepp, 
vid en tid då ordet snarare hade en vag och alldaglig mening.22 Freud dis-
kuterar romanen 1912 som en studie i neurosens väsen och uppkomst.23 
Att Freud ofta lät sig inspireras av skönlitteratur i utarbetandet av sin 
psykoanalytiska teori är väl känt, men det var mestadels manliga förfat-
tare han läste. Ebba Witt-Brattström påpekar att Freud i Drömtydning 
refererar till en mängd, uteslutande manliga, författare, vilket skapade 
en skev bild av kvinnors själsliv.24 Här har vi emellertid ett exempel på 
att Freud också kunde använda sig av kvinnliga författares texter i sitt 
psykoanalytiska tänkande.

I Tre avhandlingar om sexualteori (1905) hävdar Freud att hysterins 
orsaker ligger i en alltför stark motsättning mellan sexuella behov och 
undertryckandet av dessa. Detta kunde ”i utpräglade fall [ha] till följd 
att man fortfarande svävar i fullständig sexuell okunskap ännu efter det 
att man uppnått könsmogen ålder”, skriver Freud.25 Hysterin utmärks 
också av en ”övermäktigt starkt utvecklad sexualdrift”, menar Freud, 
men denna hänger i sin tur samman just med att driften förnekats. Hans 
beskrivning av hysterins etiologi skulle kunna vara kalkerad på historien 
om Agathe Heidling och hur hennes sista och avgörande ”hysteriska” 
utbrott präglas av en fixering vid det sexuella, som förnekats och som 
väller fram i hennes vansinniga tal.

I mer explicit feministiska termer diskuterar Grete Meisel-Hess i Die 
sexuelle Krise bokens tematik som en skildring av de svåra psyko-fysiska 
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störningar som den sexualförnekande uppfostran av flickor orsakar, och 
som i värsta fall kan leda till vansinne.26

Foucault sätter in hysterin i ett maktperspektiv: hysteriseringen av 
kvinnokroppen kan betraktas som ett av de stora strategiska systemen för 
vetande och makt när det gäller könet som utvecklats sedan 1700- talet. 
Hysteriseringen beskrivs av Foucault som en process i tre delar: för det 
första konstrueras kvinnokroppen som en patologisk kropp helt mät-
tad med sexualitet, för det andra underordnas denna kropp medicinska 
praktiker och läkarnas makt, och för det tredje sätts kvinnokroppen i 
organisk förbindelse med samhällskroppen, som en garant för samhäl-
lets fortbestånd, med familjen och med barnens liv och fostran. Modern 
och hennes negativa motbild ”den nervösa kvinnan” utgör således två 
sidor av samma hysterisering.27 I Aus guter Familie skildras neurosens 
progression hos huvudpersonen – en individuell kvinnas upplevelse av 
denna hysterisering.

Jag kommer här först att undersöka hur en kvinnlig subjektivitet 
och ett kvinnligt begär konstrueras i romanen och huruvida dessa kan 
fungera som motståndsstrategier. Därpå beskriver jag hur ackumulerade 
frustrationer leder till att huvudpersonen blir galen. I kapitlets sista del 
ser jag närmare på hur en alternativ, kanske Ny, kvinnlighet och ett krav 
på en förändrad sexualmoral kommer till uttryck i romanen.

Romanens uppbyg gnad. Några cent rala scene r

Aus guter Familie tar sin början i Agathes konfirmation. Efter några åter-
blickar på Agathes barndom återger sedan romanen Agathes liv kronolo-
giskt. Reuter beskriver hur den unga flickans liv i allt väsentligt formas av 
romantiska föreställningar om mannen, äktenskapet och moderskapet.

Jag urskiljer några scener i romanen som är centrala för skapandet av 
den kvinnliga subjektiviteten som ”flicka av god familj”. De synes utgöra 
en logisk följd av händelser i den bana som leder käpprätt in i ”hysteri” 
och galenskap: det traumatiska mötet med talet om sexualiteten, kon-
firmationen som en underkastelserit, den första balen som en förödmju-
kande erfarenhet, fantasmatiska kärleksförsök (förälskelsen i Lord Byron 
och i konstnären Adrian von Lutz). Därefter följer några tydliga mot-
ståndsförsök: förkastandet av Gud och det höga kärleksidealet, Agathes 
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desperata jakt på en man, och den sista chansen: möjligheten till ett själv-
ständigt liv i Zürich med kusinen Martin Greffinger som går om intet.

Jag menar emellertid att Reuter beskriver hur Agathe, även då hon är 
som mest underkastad makten, tillgriper olika strategier för att hitta ut-
tryck för sitt begär och för att uppnå agens och kontroll över sin tillvaro. 
Det är en begärande kvinnogestalt som Gabriele Reuter tecknar. Agathes 
begär riktas i turordning mot Eugenie, Jesus, Lord Byron, Adrian von 
Lutz, vem-som-helst-som-vill-kyssa-henne, och slutligen hennes kusin 
Martin Greffinger. I begäret till Martin Greffinger förenas längtan efter 
kärlek med önskan om att dikta. Agathes förhoppningar om en arbets- 
och kärleksgemenskap med honom grusas emellertid då hon inser att 
hans kärlekssyn bygger på samma dubbelmoral som den hon försöker 
undkomma. Efter denna sista besvikelse drabbas Agathe av ett psykiskt 
sammanbrott som hon inte återhämtar sig ifrån. I stället hamnar hon i 
ett apatiskt tillstånd som med all sannolikhet är kroniskt.

Konfirmationen som en
kvinnlig subjektivering

Den f örsta nat t varden

Aus guter Familie börjar lovande. Den unga huvudpersonen Agathe 
Heidling står inför prästen för att konfirmeras:

Bred och ljus föll en stråle af vårsolen in genom landskyrkans dam-
miga bågfönster. [Den genomkorsade som en varm, glänsande stråle 
den grå halvdagern och förlorade sig bakom ett ljust gallermönster i 
kyrkbänkarnas skuggigt-fuktiga djup, där många festligt klädda her-
rar och damer satt.] Midt i solstrimman stod konfirmanden framför 
altaret.28

Här beskrivs ett spel mellan å ena sidan det hoppingivande ljuset, å andra 
sidan mörker, fukt och damm. Kyrkfönstret är dammigt men solstrålen 
letar sig in ändå, ända fram till konfirmanden vid altaret. Agathe är sex-
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ton år och har livet framför sig, hon har förhoppningar och möjligheter, 
även om mörkret och fukten omger henne, vilket symboliserar ett hot 
som hon själv ännu inte anar. Solstrålen fungerar som en strålkastare 
och understryker att Agathe står i fokus för omgivningens förväntningar 
och disciplinära uppmärksamhet, men hon är också huvudperson i sitt 
eget livs drama.

Efter konfirmationsakten tänker den utmattade Agathe att solen 
kanske bara är där för att bringa allt det dolda inom henne till en ”för-
skräcklig klarhet” (s. 3).29 Ljuset beskrivs som det som ska avslöja hennes 
förbjudna och anstötliga tankar.

Vi får inledningsvis veta att Agathe tillhör en högre samhällsklass. 
Fadern är regeringsråd, funktionär i den preussiska staten.30 Den natio-
nalistiska andan knyts i faderns medvetande till en syn på könen som 
strikt åtskilda. Den tyske mannen står för målmedvetenhet och plikt-
känsla, den tyska kvinnan för tro och lojalitet i förhållande till det tyska 
riket. Agathes klasstillhörighet inger henne en känsla av överlägsenhet 
gentemot de andra konfirmanderna, daglönardöttrar som luktar av dålig 
parfym och pladdrar på plattyska. Till skillnad från dem tar Agathe av-
givandet av löftet på stort allvar. Hon faller på knä inför prästen med en 
känsla av skräck och svindel; hon tänker att hennes lyckliga tillvaro nu 
är över och att ”ett sällsamt hemskt tillstånd fullt af upphöjda smärtor 
och vemodig lycksalighet” väntar henne (s. 1).31

Agathe får frågan av prästen om hon är villig att ”afsvärja djäfvulen, 
världen och sitt eget kött”, och att ”tillhöra Kristus och följa honom”, 
men hon distraheras av klänningens frasande och av ljud från försam-
lingen (s. 1f).32 Hon kommer att tänka på ett anstötligt ställe i en bok och 
tanken släpper henne inte, den kommer igen och igen, som en tvångs-
tanke. Hon är full av självförebråelser – inte ens i denna korta stund kan 
hon överlämna sig åt Gud, hon som just avsvurit sig det jordiska för hela 
livet. Hon har begått mened, hon har syndat! Är det Djävulen som sätter 
henne på prov?

Här är det som stör Agathe tydligt länkat till det sinnliga. I den 
kristna tro som Agathe fostras in i är det kroppsliga förknippat med synd 
och skam, något hon måste avsäga sig för att kunna bli en sann kristen.

Av berättarens beskrivningar framgår hur Agathes känslor av skam 
och skuld vid nattvarden ändrar karaktär. Församlingen sjunger en natt-
vardspsalm och nu ser Agathe inte längre för sig den stränga Guden som 
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kräver offer eller den obegripliga, fruktade Helige ande, utan den goda 
Kristus-gestalten, den himmelska brudgummen som dessutom har mo-
derliga drag: han kommer ”med tröst och kärlek”.33 Agathe ser honom 
sådan som Tizian målat honom, en ung, vacker man. Denna gestalt 
inger henne tillit och hon genomfars av ett begär att förenas med Jesus, 
vilket förstärks av nattvardsvinet:

Ett smäktande begär efter den hemlighetsfulla föreningen med ho-
nom genomdallrade den unga kvinnans nerver. Det starka vinet rann 
eldigt genom hennes utmattade kropp – en mild, öm och blid för-
sakelsemättad lycka genombäfvade hennes innersta – hon var befun-
nen värdig att känna hans närvaro. (s. 4)34

Agathes känslor framstår här som extatiska, och som både själsligt och 
kroppsligt förankrade. Underordningen är erotiserad, det älskade objek-
tet konstrueras som överlägset men lyfter sedan med sig den älskande 
mot höjderna. Härmed uppstår en känsla av jämlikhet med Kristus-
gestalten – Agathe känner sig värdig Kristus.35

Beskrivningen av Agathes möte med Kristus vid nattvarden kan läsas 
som en kritik av den traditionella kristendomens hierarkiska uppdelning 
i kropp och själ. Det är först när Gud antar mänsklig gestalt i bilden av 
Jesu kropp som det blir möjligt för Agathe att närma sig det gudomliga. 

Hennes begär till Kristus är också tydligt präglat av kroppslighet.
I samband med presentöppningen uppkommer frågan om äkten-

skap. Reuter framställer den unga Agathe som sorglös i detta hänseen-
de, vilket står i stark kontrast till moderns självförnekande ideal. Agathe 
kastar sig över sina presenter och manas av modern att ta det försiktigt. 
Och prästfrun finner ett passande talesätt: ”Den knutar tåligt lösa kan, 
den flickan får en präktig man”. Men Agathe är inte så intresserad, ”Å, 
jag vill inte ha någon man!”, ropar hon glatt.36

Berättaren beskriver hur modern tänker: ”Kom nu, ni friare… snart 
ska barnet mitt gifta sig – men vem av er är egentligen god nog åt henne?”37 
Det uppstår en ironi i glappet mellan moderns kräsna förvänt ningar och 
den senare utvecklingen i intrigen där Agathe har stora svårigheter att 
hitta en man och till slut ställs inför det faktum att ”flickor måste ta vad 
som bjuds dem” då ett äktenskap med den motbjudande Raikendorf 
kommer på tal (s. 158).38
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Talet om äktenskap vid konfirmationen speglar en faktisk historisk 
omständighet. I det sena 1800-talet betraktades flickor efter konfirma-
tionen (som vanligen skedde kring femton års ålder) som mogna att 
påbörja sitt sökande efter en lämplig man, som de sedan kunde gifta 
sig med när de fyllt 18 år. Efter att de hade undervisats i den av kyrkan 
övervakade samhälleliga moralkoden och officiellt hade underordnat sig 
den var det brukligt att de unga flickorna gick på sin första bal, ”in-
trädes-balen”, där de presenterade sig i sällskapslivet, det vill säga på 
äktenskapsmarknaden.39

I konfirmationspresent får Agathe boken Des Weibes Leben und Wir-
ken als Jungfrau, Gattin und Mutter (”Kvinnans lif och verksamhet som 
jungfru, maka och moder”).40 Des Weibes Leben… är en central referens-
punkt i romanen. Den förmedlar en norm för hur en borgerlig flickas 
liv bör te sig. Denna typ av etikett- eller handböcker för unga kvinnor 
var vanlig under 1800-talet och fungerade som en förstärkning av den 
dominerande ideologin om kvinnans naturliga hemvist i den privata 
sfären där hon var underordnad sin make.41 Reuter tecknar en annan 
historia då hon beskriver hur det kunde gå för en flicka som inte pas-
sade in i mallen. Aus guter Familie skildrar en kvinna som förblir ogift 
mot sin vilja och man kan, som Mellmann, se den som ett inlägg i det 
sena 1800- talets demografiska diskussion om det statistiska kvinnoöver-
skottet som  gjorde att borgerskapets flickor hade svårt att hitta en man 
att gifta sig med.42 Jag menar emellertid att det i romanen inte enbart 
handlar om en brist på män utan också om hur turerna på äktenskaps-
marknaden präglas av en ideologi som gör kvinnan till en vara. Agathe 
genomskådar denna ideologi och vägrar spela med i dess regler.

Konfirmationen framstår som en övergångsrit för unga människor. 
Den betecknar utträdet ur barndomen och inträdet i vuxenvärlden, på 
villkor att de underkastar sig de kristna lagarna. För flickor innebär pro-
ceduren ett slags subjektivering till heterosexuell kvinna: kvinnan som 
könsidentitet uppstår i och med att ritualen formar ett begärande kvinn-
ligt subjekt och samtidigt kräver att hon avstår från sitt begär. Detta blir 
tydligt i prästens och faderns tal till Agathe.

I prästens tal är temat bibelordet ”Allting är edert, men I tillhören 
Kristus” (s. 8).43 Prästen nämner allt roligt det borgerliga sällskapslivet 
har att erbjuda en ung flicka – men berättaren noterar med mild ironi 
att prästen måste använda sin fantasi att kunna ge en realistisk beskriv-
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ning av detta: umgänge med familjen och väninnor, vistelse i naturen, 
konst och läsning. Och snart står hon brud! I talet blir det tydligt att det 
egentligen handlar om begränsning: allt ska göras ärofyllt och endast 
den ”rena” konsten kommer i fråga. Agathe bör akta sig för den moder-
na vetenskapen som leder till tvivel och otro, manar prästen. Och hon 
måste tygla sin fantasi så att den inte förespeglar henne otuktiga bilder. 
Kärleken ska vara hela hennes liv, men den ska vara självuppoffrande och 
fri från själviskhet. Agathe har svårt att förstå hur hon ska kunna ”njuta, 
som om hon icke njöt” (s. 9).44 Om hon leker med pojkar, ska hon låtsas 
att det inte är roligt, eller när hon äter något gott, ska hon låtsas som om 
det inte smakar? Det vore ju en lögn.

 Efter prästens tal om Agathes ansvar som ”himlens tjänarinna” 
[Himmelsbürgerin] följer faderns tal om hennes plikter som medborga-
rinna [Staatsbürgerin], som hustru och mor. Även här handlar det om att 
avsäga sig sina anspråk:

Ty kvinnan, kommande släktens moder, familjens grundläggarin-
na, är en viktig medlem af samhället, om hon alltid är klart medveten 
af sin ställning som den anspråkslösa, undangömda roten.

Regeringsrådet Heidling uppställde gärna allmänna, stora syn-
punkter. Hans liknelse behagade honom.

”Roten, den stumma, tåliga, orörliga, som ej tycks ha något eget lif 
och likväl bär mänsklighetens träd…” (s. 10)45

Faderns tal om kvinnan som rot är en liknelse som ”behagade honom”, 
kommenterar berättaren och tillskriver därmed fadern ett mått av själv-
godhet – för det är inte säkert att liknelsen gynnar den unga Agathe, 
förstår läsaren. Idén om anspråkslöshet står också i stark kontrast till hur 
Agathe skildras som full av förväntan inför framtiden.

Fadern blir avbruten av en budbärare som överlämnar ännu en pre-
sent, Herweghs Gedichte, från Agathes kusin Martin Greffinger.46 Detta 
anses inte vara lämplig läsning för en ung flicka: boken blir konfiskerad. 
Det är tydligt att prästen känner väl till Herweghs bok eftersom han visar 
vissa avsnitt för Agathes far, varvid det skapas ”något obehagligt i luften” 
(s. 10).47 Agathe protesterar och säger att hon hade önskat sig  boken. Hon 
har lyckliga minnen av hur kusinen deklamerade dikterna för henne på 
sommarlovet, och hon säger att bokens budskap om att kämpa och dö 
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för sin övertygelse borde passa väl in i den kristna tron. Förvisso, säger 
prästen, men det ska vara för en god övertygelse, inte en fördärvlig.

Denna händelse ställer på sin spets konflikten mellan Agathe och de 
båda företrädarna för de patriarkala institutionerna kyrkan och staten. 
Agathe försöker förtvivlat jämka ihop sin egen moraliska livssyn med 
den kristna. Allt är ert, sade ju prästen, men nu tar man boken ifrån 
henne. Att säga emot kommer inte för henne, för hon har ju just lovat 
”lydnad och ödmjuk underkastelse för hela livet” (s. 12).48 Onkel Gustav 
föreslår en cynisk-pragmatisk överlevnadsstrategi: han viskar till Agathe 
att presenter från trevliga kusiner packar man inte upp inför ett helt 
bordssällskap. Men hon har ju just lovat att leva ett liv i sanning, tänker 
Agathe. Hon har inte anammat den borgerliga moralen i all dess förlju-
genhet och framstår därför som naiv.

Agathe plågas av att vara arg på prästen och fadern på sin konfirma-
tionsdag. Hon går ut i skogen, ner till en kvarndamm där ett gammalt 
vrak ligger. Hon har tidigare fantiserat om att skeppet seglat på haven i 
stormen och förlist mot klippor, men sedan hon fick veta att det aldrig 
lämnat den stagnerande dammen, att det blivit så eländigt och odugligt 
av att ligga stilla där, gör det henne nedstämd.

Denna episod kan ses som ett omen för hur Agathes liv kommer att 
te sig, eller med en berättarteknisk term, en proleps, ett framåtsyftan-
de element i berättelsen. Scenen gestaltar symboliskt kontrasten mellan 
Agathes vilja och de gränser som omgivningen sätter för den. Hennes 
barndoms fantasier om livet präglas av storslagna önskningar om fjärran 
äventyr och gränslös frihet. Men det ska visa sig att hon kommer att få 
lov att stanna i dammen, begränsad av det borgerliga samhällets påbud. 
Enligt Mieke Bal tjänar ofta prolepser eller antecipationer till att skapa 
spänning eller uttrycka en fatalistisk syn på livet.49 I denna passage är 
det snarast det fatalistiska som kommer till uttryck: Agathes liv ter sig, 
på grund av omständigheterna, som utstakat i förväg.

Agathe kommer att tänka på den bikt hon skrivit ner och gett till 
prästen:

Dess halfhet och brist på uppriktighet… och nu kom hon till visshet 
om, att hon själf var skulden till den ofrid, som stört denna heliga 
dag. Skamsen och bekymrad stirrade hon i vattnet, som på ytan före-
föll så klar och prydt af små glada, gyllene solglimtar, men på djupet 
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var fylldt med ruttnande kvarlefvor af de förgångna årens vegetation. 
(s. 15f)50

Här står det klart att Agathe har internaliserat kyrkans kontrollerande 
makt. Hon kan emellertid inte leva upp till dess sanningskrav: att hon 
inte i bikten blottat sig så ärligt och fullständigt som det krävs av henne 
frammanar känslor av skuld och skam. Den slammiga dammen med 
sin glittriga yta står som symbol för Agathes upplevelse av sig själv, och 
i den kristna dogmatiska diskursen blir både hon själv och naturen som 
en biologisk process fördömda.51

Disc ipl ine r ing el l e r e rkännande av begäret?

Vad konfirmationen kräver av den unga flickan är klarhet, uppriktighet, 
sanning. Uttalandet av det heliga löftet, att Agathe oåterkalleligt förbin-
der sig att leva ”ett lif i sanning och helgelse” (s. 1),52 kan ses som ett exem-
pel på disciplinering i Foucaults mening: hur makten verkar produktivt, 
inte nödvändigtvis genom förbud utan genom att få subjektet att ”av fri 
vilja” bringas till underkastelse, här under kristendomens maktdiskurs.53

Men hur ska man betrakta den scen där Agathes fruktan för den 
straffande guden viker undan för ett begär till Kristusgestalten? Jag ci-
terar den igen:

Ett smäktande begär efter den hemlighetsfulla föreningen med ho-
nom genomdallrade den unga kvinnans nerver. Det starka vinet rann 
eldigt genom hennes utmattade kropp – en mild, öm och blid för-
sakelsemättad lycka genombäfvade hennes innersta – hon var befun-
nen värdig att känna hans närvaro. (s. 4)54

Scenen beskriver ett kroppsligt tillstånd, med intensiva lyckokänslor och 
starkt begär. Den inramas av en syndafallsliknande diskurs: Agathes 
tankar om den förfärliga tillvaro som väntar i och med inträdet i en 
tillvaro som kvinna och talen som föreskriver hennes underkastelse och 
hennes försakande av begäret. Både prästens och faderns tal handlar om 
en inpassning i en traditionell kvinnoroll och om en sträng disciplinering 
av det sexuella begäret: sexualiteten reduceras till att enbart handla om 
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individens (Agathes) ansvar för samhällets fortbestånd. Agathe har fullt 
sjå med att hålla sina tankar i styr, att avvärja anstötliga tankar och hin-
dra fantasin från att förespegla henne ”otuktiga” bilder. Begäret måste 
tyglas. Det blir tydligt i romanen att det är just bikten och dess tvång 
att säga sanningen som frammanar de olämpliga fantasierna, som se-
dan måste uttalas. Passagen illustrerar den fundamentala funktion som 
Foucault tillskriver bekännelsen i det sena 1800-talets utveckling av sci-
entia sexualis, den vetenskap som strävar efter att frilägga sanningen om 
könet, och som med hjälp av olika makttekniker tvingar fram denna ur 
individen. ”Man jagar fram könet och tvingar det till diskursiv existens”, 
skriver Foucault.55

Vi kan således se hur kyrkans maktdiskurs här är verksam och funge-
rar produktivt i skapandet av en kvinnlig subjektivitet. Prästens tal om att 
hon bör avsäga sig världsliga lustar inger först Agathe starka känslor av att 
vara ovärdig, av skam och skuld. Stundens allvar, de symboltyngda litur-
giska elementen och ritualerna (bikten, förhöret, nattvarden, vaxljusen), 
den mäktiga kyrkobyggnaden, den dånande orgelmusiken, ja, till och 
med solens ljus blir verktyg i den disciplinering som ska avslöja sanningen 
om hennes begär, genomlysa hennes innersta. Agathes känsla av att vara 
genomlyst och granskad av den straffande Guden och hans jordiska re-
presentant prästen vänds emellertid vid nattvarden, vid nattvardspsalmen, 
till en känsla av sexuellt begär för Jesus. ”Nu var det ej den upphöjde Gud 
Fader som fordrade offret, ej längre den ofattligt- fruktansvärde Helige 
Ande, som hotar dem, som synda mot honom, med evig eld och aldrig 
förlåter – nu nalkades den himmelske brudgummen med tröst och kär-
lek.” Ja, han kommer till och med, i psalmen, med kyssar.56

Den religiösa extasen har historiskt varit ett sätt för kvinnor att le-
gitimt ge uttryck för ett starkt begär. Hos medeltidens kristna mystiker 
skildras begäret som en närmast transcendental erfarenhet med tydliga 
kopplingar till en kvinnlig agens.57 Agathe upplever att det är en älskan-
de man hon går till mötes och överlämnar sig åt, inte en straffande Gud. 
Och den älskande mannen underkastar hon sig villigt. Man kan, med 
Jessica Benjamin, se viljan till underkastelse som traditionellt associeras 
med det kvinnliga begäret som en egenskap hos begäret hos båda könen. 
I en fallocentrisk diskurs har den emellertid kodats som kvinnlig.58

Guds förmåga att uppväcka stark och het kärlek skildras också av 
Fredrika Bremer, vilket har uppmärksammats av Anna Bohlin. I Hertha 
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(1856) framställs förhållandet till Gud i heterosexuella termer och det är 
just kärleken som möjliggör lydnaden och underkastelsen. Underkastel-
sen är emellertid ömsesidig: ”Gud måste offra sig själv för människan 
för att människan ska offra sig för Guds vilja”, skriver Bohlin. Bremer 
beskriver kärleken till Kristus som en modell för kärleken till mannen, 
men det kan också vara tvärtom: kärleken till mannen kan ses som for-
men för kärleken till Kristus. Kanske förstår man att älska Gud först 
när man älskat en medmänniska, som Yngve säger i Bremers roman.59

Samma skillnad mellan en auktoritär, straffande Gud och en när-
stående kärleksgud finner Inger Hammar hos de tidiga pionjärerna i 
kvinnorörelsen. Hammar visar hur de tidiga feministerna kring Tidskrift 
för hemmet såg det lutheranska idégodset som en grund för sitt emanci-
pationsprojekt. Man ville framhäva en mer intim relation till Gud, med 
stöd i Luthers betoning av varje människas lika värde inför Gud.60

Agathes begär till Jesus kan förstås som en effekt av disciplinering, av 
den produktiva maktdiskursen. Vi kan se hur makten i kyrkans patriar-
kala diskurs verkar på en kroppslig nivå och formar till och med Agathes 
begär.61 Makten verkar inte genom att förneka vårt begär utan genom 
att forma det och omvandla det till sin villiga tjänare och representant.62 
Vi söker sanningen om oss själva i vårt begär, men detta är i själva verket 
lika mycket skapat av diskursiva normer som allting annat.63 Subjektivi-
teten skapas enligt Foucault i det att ”lagen” skrivs in i subjektet genom 
en disciplineringsprocess. Samtidigt öppnas emellertid möjligheten till 
en diskurs i vilken subjektet kan formulera motstånd: ”Talet innehåller 
och producerar makt, det stärker makten men undergräver den också, 
blottställer den, gör den bräcklig och bygger fördämningar för den”, 
skriver Foucault.64

Hur kan vi tänka oss en möjlig frihet eller agens för subjektet? För att 
göra det måste vi se närmare på hur subjektiveringsprocessen involverar 
psykiska förlopp. Jag prövar därför här att undersöka konfirmations-
scenen i ljuset av psykoanalytiska teorier om subjektivering och begär. 
Enligt min mening erbjuder Jessica Benjamins psykoanalytiska modell 
en möjlighet att förklara omvandlingen i Agathes känsla, hur hon vänder 
den disciplinerande konfirmationsakten till en fördämning mot makten, 
till en motståndsakt.

Agathes begär kan betraktas som ett begär efter erkännande. Gud 
(och den helige ande) har endast ingett Agathe fruktan och känslan av 
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att inte duga. I den relationen ges bara två diametralt motsatta positioner 
eller förhållningssätt: underkastelse eller förkastande av Gud. Det leder 
till en maktkamp där subjektet-Agathe är dömd att förlora. I mötet med 
Jesus-gestalten däremot, upplever Agathe att hennes begär blir erkänt. 
Det framkallar extatiska känslor och längtan efter kroppslig förening, 
och involverar också Agathes känsla av att hon duger, att hon är värdig 
Jesus (och Guds) kärlek. Hon erkänns som ett begärande subjekt och där-
med upplever hon också att det finns ett utrymme för hennes eget begär.

I den andan kan man betrakta Agathes känsla av frihet efter konfir-
mationen när hon inser att hon kan tänka vad hon vill utan att behöva 
redovisa det:

Bikt och nattvardsgång hade ändå en renande makt! Hon kände sig 
fri och lätt, hennes själ var liksom rentvättad. Och egentligen – nu, då 
hon var fullväxt, kunde det ju inte vara så farligt, om hon visste åtskil-
ligt, som ingen fick ana att hennes tankar sysselsatte sig med. (s. 39)65

Denna frihetskänsla menar jag bygger på att Agathe haft en ”autentisk” 
känsla av att vara värdig i samband med nattvarden, en känsla som blir 
rotad i hennes subjektivitet just på grund av att hennes begär i den avgö-
rande situationen blivit erkänt av den andre.

Konfirmationsscenen beskriver en disciplinering, men om vi väljer 
att betrakta den också som ett intersubjektivt ögonblick som också inne-
fattar ett (sexuellt) begär, kan vi förstå att den hos Agathe skapat en 
känsla av oberoende, frihet och agens, en känsla som kan ligga till grund 
för motstånd. Den skulle kunna vara grogrunden för ett självständigt 
liv, men den räcker inte till på grund av hennes position i sociala och 
könsmässiga strukturer som just en flicka från fin familj, som förväntas 
leva enligt kristet förankrade borgerliga värderingar och livsprinciper. 
Agathes motstånd blir för svagt.

Begäret s ”f örhi stor ia”

Det heterosexuella begär som hos Agathe väcks vid konfirmationen 
har en ”förhistoria”. Jag identifierar här några signifikanta skeenden i 
romanen som föregått konfirmationen. Tre av dem har att göra med 
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Agathes möten med väninnan Eugenie, som är en mer fritt hållen flicka 
än Agathe: det traumatiska första mötet med talet om sexualiteten, ton-
årssvärmerier på internatskolan, och en sinnlig upplevelse av den egna 
kroppens lust inspirerad av Eugenies intima bekännelser. En fjärde scen 
– som ligger efter konfirmationen men länkas till ett barndomsminne – 
gestaltar Agathes längtan efter barn.

Då Agathe är i tioårsåldern avslöjar Eugenie för henne hur barn blir 
till: de blir inte levererade av en ängel som Agathes mor sagt. Agathe blir 
i det närmaste traumatiserad av samtalet. Händelsen väcker förintelse-
fantasier mot Eugenie och avgrundsdjup fruktan och skam gentemot 
modern. Moderns auktoritet, hennes ställning som sanningsinstans, ho-
tas till den grad att den unga Agathe inte vågar gå hem utan håller sig 
borta till sent på kvällen. Den sena ankomsten straffar modern med riset, 
vilket blir ytterligare en förödmjukelse för Agathe. Reuter beskriver hur 
den borgerliga flickan utesluts från kunskap om sexualiteten genom att 
den kopplas till skam, vilket gör att det blir svårt att tillägna sig någon 
kunskap även om tillfälle ges. I Tre avhandlingar om sexualteori skriver 
Freud att hysteri kännetecknas av ”en bortträngning av det sexuella som 
överskrider det normala, en stegring av de motstånd mot sexualdriften 
som vi känner till i form av skam, äckel och moral och ett nästan in-
stinktivt undflyende av den intellektuella bearbetningen av den sexuella 
problematiken, vilket i utpräglade fall har till följd att man fortfarande 
svävar i fullständig sexuell okunskap ännu efter det att man har uppnått 
könsmogen ålder.”66 Det är just en sådan okunskap om sexualiteten som 
skapar problem för Agathe.

Eugenie och Agathe förlorar kontakten under några år men samman-
förs igen i trettonårsåldern på en internatskola. Eugenie har utvecklats 
till en vacker ung kvinna och Agathe drabbas genast av en häftig kärlek 
till henne. Hon vill inget hellre än att ”smyga sig intill henne och kyssa 
henne” (s. 26).67 Vänskapen har sinnliga sidor och innefattar kyssar och 
smek.

Eugenie behandlar Agathe som en kokett kvinna behandlar en upp-
vaktande man. Än är hon kall och avvisande, än tillmötesgående och 
omhändertagande. Agathe blir svartsjuk när Eugenie umgås med andra 
flickor och lägger armen om någon annans liv. När Eugenie sviker henne 
för en ny flicka, Klotilde, sörjer Agathe djupt, samtidigt som hon inser 
att Eugenie är falsk och opålitlig.



från begär till artduglighet146 

Lillian Faderman har uppmärksammat en tradition av ”romantisk 
vänskap” som var en helt accepterad kärleksform mellan kvinnor un-
der 1800-talet. Dessa romantiska vänskaper kunde använda ett mycket 
passionerat språkbruk i uttrycket för kärlek. Många av dem dolde vad 
vi idag skulle beteckna som samkönade kärleksrelationer, medan an-
dra inte gjorde det. Faderman skiljer inte på dessa utan framhåller att 
det fanns en kärlekskultur mellan kvinnor, som många gånger utgjorde 
det starkaste emotionella bandet även för gifta kvinnor.68 Reuter beskri-
ver starka känslomässiga band redan mellan mycket unga flickor, en 
”kärlekskultur” som effektivt krossas av konfirmationens infösande av 
flickan i en heterosexuell fålla, där kvinnans roll som vi har sett är att 
tålmodigt underordna sig sin make och det samhälleliga kravet att föra 
släktet vidare.

Ett annat exempel på hur Agathes begär tar sig uttryck är när hon på 
internatskolan hört Eugenies berättelse om att hon älskat och kysst en 
man. På kvällen funderar Agathe om hennes känslor för Martin är av 
samma karaktär. Hon vaknar på natten

af en stor, brännande känsla af längtan, som var henne alldeles ny och 
främmande, skräckingifvande men ändå hänryckande lycksalig, så 
att hon ett ögonblick fullkomligt hängaf sig däråt.

”Martin!” Hviskade hon ömt och förvirradt och knäppte oroligt 
sina händer. ”Ack min Gud!” (s. 30)69

Här åtföljs inte känslan av skam som i avsnittet ovan, men känslorna 
förvirrar Agathe och får henne att genast åkalla Gud. Det verkar som om 
hon inte riktigt förstår vad det är hon känner, men oavsett detta beskriver 
Reuter här det faktum att en ung flicka hyser sexuella begär.

Enligt 1800-talets kristet underbyggda könsideologi saknade kvinnor 
sexuell drift och i disciplineringen av flickor till asexuella varelser kan 
två huvudstrategier urskiljas: dels att flickan hålls i total okunskap om 
sexualiteten, dels att den länkas till skam. Biologins insteg i det sena 
1800-talets könsideologi förändrar hur kvinnor ser på sina egna erfaren-
heter, menar Allen. Den biologiska tankemodellen möjliggör för kvinnor 
att tolka ”ungdomlig rastlöshet” [adolescent restlessness] på ett nytt sätt. 
De kvinnor som växte upp under det tidiga 1800-talet tolkade den som 
en andlig eller religiös kris medan många kvinnor i det sena 1800-talet, 
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under inflytande från rådande biologiska teorier, ansåg att denna rastlös-
het hade med puberteten och sexuellt uppvaknande att göra.70 Aus guter 
Familie uppvisar, i likhet med Hilma Angered-Strandbergs roman Lydia 
Vik som diskuteras i nästa kapitel, en korsning av dessa två: här finns 
både en religiös kris och ett sexuellt uppvaknande.

En fjärde erfarenhet av begär gestaltas i en scen där Reuter beskriver 
en upplevelse i barndomen då Agathe leker att hon ammar sin docka. 
Scenen återges som ett minne hos den tonåriga Agathe och då hon upp-
täcker sina förändrade kvinnliga kroppsformer känner hon blygsel.

I 1800-talets fostran av flickor omdirigerades den unga kvinnans sex-
uella begär till att enbart handla om romantiska fantasier om en man 
och en längtan efter barn. De nya kroppsformerna blir således något 
som Agathe associerar med en längtan efter ett barn. Hon kontemplerar 
sina gamla spädbarnskläder som hon tänker att hennes egna barn en 
dag ska bära:

Hvad allt detta var gåtlikt, sällsamt – ett stort under… Och hvad hon 
hörde, hvad hon drömde, gjorde blott alltsammans ännu obegripli-
gare. Ack denna tysta, lycksaliga förväntan inom henne – dag och 
natt – dag och natt – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (s. 41)71

Här beskriver Reuter den unga flickans hoppfulla förväntan som tar vid 
efter konfirmationen, i texten betonad av den speciella interpunktio-
nen.72 Men det är barnet Agathe drömmer om, inte den heterosexuella 
relationen. Det som ska skapa barnet, den sexuella akten, framstår som 
något obekant och obegripligt, inför vilket fantasin gör halt.

Neurosens progression

Den f örsta bal en

Efter konfirmationen bor Agathe i föräldrahemmet. På internatet kände 
sig Agathe ofta matt och sömnig, men nu är hon full av energi. Hon kän-
ner sig lycklig, utan orsak. Hon sjunger när hon dammar. Hon ägnar sig 
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åt konsthistoria och musik, umgås med väninnor och idkar välgörenhet. 
Agathe ter sig kort sagt som en mönstergill ung flicka ur borgarklassen.

Agathe fyller sjutton år omgiven av blommande rosor och vänin-
nor. De talar om kostvanor: rågmjölsvälling med ägg och gryngröt 
gör männi skan stark. ”Man måste ju bereda sig på lifvets kamp”, säger 
 Eugenie med en darwinistisk formulering (s. 56).73 Flickorna skvall-
rar om män inför den förestående balen: Liesbeth berömmer notarie 
Sonnenstrahls gudomliga mustasch. Men han är ju kobent, inflikar en 
annan, löjtnant Bieberitz är mycket vackrare! Men Bieberitz bär visst 
korsett, har en tredje hört.

Tonen är uppsluppen och skämtsam och det går inte att ta miste på 
den objektiverande blicken på männen. Officerare framställdes ofta i det 
sena 1800-talets litteratur av kvinnliga författare som ytliga förförare, i 
synnerhet den ”självmedvetna och nöjeslystna” löjtnanten som framstår 
som en manlig variant av den kvinnliga kokotten.74

Reuter visar hur denna kvinnliga diskurs om det motsatta könet är 
subversiv genom att den förblir dold för Agathes mor. När hon kommer 
in i rummet ändras tonen och flickorna framstår åter som väluppfostrade 
flickor vid sina handarbeten. Den tidigare konversationen har emellertid 
lämnat rosor på deras kinder.

I detta avsnitt beskrivs hur Agathe och hennes väninnor fostras till 
goda, tyska husmödrar. Agathe går in för att lära sig husmorsplikter med 
andakt, som symboliska handlingar. Den tyska husmoderns kall ter sig 
för henne ”ljuvt och bedårande”. Männens tillhörighet i offentligheten 
understryks av deras titlar: notarie Sonnenstrahl, assessor Raikendorf, 
löjtnant Bieberitz.

Agathes förväntningar på den första balen är högt ställda. I Des 
 Weibes Wirken… beskrivs den som ”en af de skönaste dagarna i en ung 
flickas lif” (s. 47).75 Dessa ”dithyrambiska” tongångar, noterar berätta-
ren, följs av entusiasmen hos moderns kvinnliga bekanta som klappar 
Agathe på kinden: ”[D]en första balen! Ett sådant lyckligt barn!” (s. 47)76

Balmotivet hade en framträdande plats i det sena 1800-talets skön-
litteratur av kvinnliga, borgerliga författare vilket enligt Gedin hänger 
samman med att balen var den plats där kvinnorna kunde ge sig ut 
på jakt efter en äkta man. Det var deras avgörande ”karriärsteg” enligt 
det borgerliga familjeidealet som också hade stöd i den samtida lagstift-
ningen. Vid den första balen skulle den unga kvinnan presenteras och 
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introduceras som på samma gång säljare och handelsvara på äktenskaps-
marknaden. Hon skulle ”utstråla oskuld och anpasslighet, okunnighet 
och underdånighet. Den aktiva handlingskraft som skulle komma att 
krävas av modern och makan fick inte förorena det passiva objekt som 
skulle väcka männens begär”, skriver Gedin.77

I Reuters balsal står damerna på ena sidan i brokiga, skira färger, 
herrarna på den andra, i svart och vitt. Mödrarna övervakar och fäderna 
befinner sig i sidorummen. Berättaren beskriver balens ritualer i mili-
täriska termer som en stridsscen mellan männen och kvinnorna: ”Nu 
smattrade fanfarerna till angrepp, och de svarta störtade sig på de ljusa, 
allt hvirvlade om hvartannat, och slaget kunde begynna.” (s. 50)78

Agathe känner sig handfallen men modern viskar att hon inte ska 
se så allvarlig ut för då kommer ingen att bjuda upp. Den flintskallige 
assessor Raikendorf granskar varje flicka från topp till tå, och när han 
kommer fram till Agathe gör hon en ofrivillig rörelse med handen för att 
räcka honom dansprogrammet, men han avvisar henne.79

Åskådarna undrar varför Agathe inte dansar, hon är ju ändå en av de 
vackraste flickorna. De andra mödrarna förebrår i tysthet Agathes mor 
för att hon inte ordnat en middag där Agathe kunde ha hittat en partner 
för varje dans.

Till slut blir Agathe uppbjuden. Hennes humör är emellertid fördär-
vat av den långa väntan och dansen blir en motbjudande upplevelse. Hon 
äcklas av männens pomadalukt och något annat som emanerar från dem. 
Den förste pressar henne för hårt mot sig. Den andre  sträcker hennes arm 
som ett draget spjut. Den tredje kramar hennes hand krampartat och 
stönar och flåsar. Den fjärde dansar i otakt och trampar henne på tårna.

Det är det sexuella som här väcker obehag och skamkänslor hos 
Agathe, menar Annelise Ballegaard Petersen.80 Jag vill tillägga att det 
inte är det sexuella i sig som Agathe ogillar; vi såg nyligen att det finns ex-
empel i romanen på att hon faktiskt hyser sexuella begär. Det är snarare 
mötet med en manlig sexualitet som inte ger utrymme för ett kvinnligt 
begär som är avskräckande, eftersom det hänvisar Agathe till rollen som 
en vara på äktenskapsmarknaden. Dessutom saknar männen den lek-
fullhet och den finess som Agathe är van vid från sina väninnerelationer, 
och mötet med dem har inget av det djup hon upplevde i känslan vid 
den första nattvarden.

Reuter beskriver den första balen som en mycket obehaglig upple-
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velse för Agathe. Högt ställda förväntningar som formulerats både i Des 
Weibes Wirken… och av omgivningen kommer brutalt på skam under 
den förödmjukande tillställningen. Balen framstår som ett hycklande 
spel vars regler Agathe vare sig vill eller kan behärska, medan det går 
bättre för hennes väninna Eugenie. I Anne Charlotte Lefflers ”En bal 
i societeten” från 1882 finns en liknande balscen. Där försöker en ung 
flicka konversera om Shakespeare på teatern men blir tillrättavisad och 
upplever sig begränsad både intellektuellt och i sin kvinnlighet. Där-
efter blir hon motvilligt ”förförd” i dansens virvlar av en äldre libertin. 
Männens sexuella spel och dess chockverkan på en ung kvinna beskrivs 
i termer som liknar Reuters.81

Flykt en t i l l  fantas in: Byron, Lutz och Agathes f örsta ne r vsammanbrot t

Om verklighetens klumpiga och frånstötande män inte kan motsvara 
Agathes förväntningar så är Lord Byron en mer lämplig kandidat. En 
dag ser Agathe en målning av Lord Byron och blir helt förhäxad. I fanta-
sierna om honom finner hennes starka längtan ett mål. Hon läser allt han 
skrivit. Det starkaste intrycket gör just hans skildringar av förhållandet 
mellan könen, som inramas av en sagolik vildhet: ”könens naturliga för-
hållande till hvarandra framstod i en vild ovädersstämning, hvarigenom 
allt dock fick en prägel af en fantastisk saga.” (s. 60f)82

Genom att finna ett ouppnåeligt kärleksobjekt kan Agathe utforska 
sitt begär i lugn och ro. Det kan te sig världsfrånvänt, men är det å an-
dra sidan inte signifikativt för allt begär att det formas just på fantasins 
domäner?

Under ett besök hos släktingar, konstnärsparet Woszenska i Polen, 
träffar Agathe en verklig man som väcker hennes åtrå. Det är här av 
betydelse att hon befinner sig på geografiskt avstånd från sina kontrolle-
rande föräldrar. Trots att Marie Woszenska varnat henne för konstnären 
Adrian von Lutz blir Agathe huvudlöst förälskad vid första ögonkastet. 
Begäret tar sig kroppsliga uttryck:

Blodet drefs af starkare pulsslag genom hennes ådror, det skimrade 
rödare, friskare genom kindernas fina hud. Hennes gång hade nå-
gonting fritt och lätt, och hon bar hufvudet stoltare [och de bruna 
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hårlockarna fladdrade vågat kring tinningarna, kring de små heta öro-
nen]. När hon skulle ge något likgiltigt svar, log hon mot den frågande 
med ett vackert uttryck af glädje. Ungdom och lif talade ur hennes 
fuktigt glänsande ögon. (s. 80f)83

Detta är en beskrivning av en kvinna som älskar, åtrår och begär, med 
röda kinder, heta öron och fuktiga ögon, med en fri och lätt gång och 
högburet huvud. Det kan ha varit dylika passager som gjorde att roma-
nen hyllades i tidens naturalistiska kretsar för dess djärva gestaltningar 
av kvinnlig sexualitet. Gabriele Reuter själv var emellertid förvånad över 
att man inte snarare uppmärksammade hennes egentliga ärende, kriti-
ken av den borgerliga ”familjeflickans” sexualfientliga uppfostran, hur 
hon fostras till ovetskap i sexuella frågor.84

Eftersom Agathe saknar kunskap om och erfarenhet av sexualiteten 
får hon ta till det hon har för att förstå vad det är som händer med henne, 
nämligen litterära skildringar av stark kärlek. När hennes fantasi inte 
räcker till identifierar hon sig med Julia:

Hon lyfte upp sin hand, som målaren vid afskedet flyktigt tryckt – en 
ljuf känsla hade stannat kvar i hennes nerver. Darrande närmade hon 
den till läpparna – det var ingen kyss, men hennes mun hvilade lätt 
och varsamt på det ställe, som han hade vidrört.

Hennes förvåning öfver att ha gripits, insvepts och tagits fången af 
den så länge fruktade och efterlängtade makten vek mer och mer för 
en skälmsk nyfikenhet på hvad som nu måste följa.

Och fantasien med sina bedrägliga spegelbilder lämnade henne i 
sticket.

Det fanns nu för Agathe blott två människor i världen. De måste 
förena sig, och denna förenings hemlighet måste afslöjas för henne. 
Äfven nyfikenheten vek ifrån henne. Den var ett vanhelgande.

Hon stod midt i känslans allra heligaste – hon var beredd – liksom 
Julia var redo att mottaga den älskade. (s. 81)85

Med förälskelsens starka begär i ryggen blir den farliga sexualiteten 
möjlig att närma sig, åtminstone i tanken. Det gör att rädslan för den 
”fruktade och efterlängtade makten”, omvandlas till nyfikenhet. Man 
kan här notera att Reuter använder samma ord, ”Vereinigung”, som i 
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nattvardsscenen för att beteckna den kroppsliga föreningen med den 
älskade, vilket understryker sambandet mellan de två scenerna.

Det hela utvecklas emellertid inte som Agathe önskar eftersom hen-
nes heta känslor inte är besvarade. Lutz sällskapar nämligen redan med 
en skådespelerska, Fräulein Daniel, och har inga ögon för Agathe:

Småningom började hon ana, att kärlek för vissa naturer ej är lycka, 
utan lidande och, om den ej för till höjdpunkten af ett sundt lif, blir 
en sjukdom, för hvilken ungdomen vissnar och dör. (s. 81)86

Berättaren förmedlar här idén att kärlek kan bli en sjukdom om den inte 
förverkligas på ett ”sunt” sätt. Agathe står, likt Goethes Werther, utanför 
en pargemenskap och trånar. Reuter modifierar emellertid Goethes te-
matik och ersätter det höga med det låga: Lutz och fröken Daniel lever 
inte i någon lantlig idyll utan dväljs i det urbana och det depraverade. 
De har ett barn tillsammans, men detta är inte erkänt av fadern, Lutz.
När Agathe senare stöter på Lutz i hemstaden känner han inte igen hen-
ne. Han tilltalar henne för att han vill göra Eugenies bekantskap, medde-
lar berättarinstansen. Agathe befinner sig emellertid i villfarelsen att han 
är intresserad av henne, och att saken är i hamn för hennes del – när en 
annan ung man visar intresse, förhåller hon sig iskallt avvisande. Inget 
ska komma emellan henne och den hon ”tillhör”. Agathe är så förvissad 
om att hon och Lutz är gjorda för varandra att hon inte lyssnar på skvall-
ret om att Lutz letar efter en rik flicka att gifta sig med.

Det uppstår en komisk effekt i skildringen av den naiva Agathes möte 
med kärleken. Berättarens kommentarer framhäver diskrepansen mellan 
Agathes romantiska vanföreställningar och verklighetens krassa villkor. 
Här blir det tydligt att Reuter skriver in sig i en satirisk-ironisk tradition. 
Likt en kvinnlig Don Quijote slåss Agathe mot konvenansens väder-
kvarnar. Och troskyldig som Candide skapar hon sig en världsfrånvänd 
bild av tillvaron byggd på den romantiserade kärlekssyn som hon mött 
i skönlitteraturen och i rådgivningsböcker och som hon blivit itutad av 
föräldrarna sedan barnsben.

När Agathe får kännedom om Lutz och fröken Daniels barn blir 
hon sjuk. Berättaren beskriver hur Agathes gryende insikt om glappet 
mellan ideal och verklighet leder till hennes första nervsammanbrott, 
med hysteriska symptom som hosta, aptitförlust och apati. Diskrepan-
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sen mellan Agathes drömvärld och den yttre verkligheten som här blir 
påtaglig förebådar hennes senare vansinne.

För att bota ett sjukdomstillstånd likt Agathes står olika behandling-
ar till buds: natur- och kallvattenläkare, eller läkare som låter den sjuka 
bära ett metallstycke runt midjan. Andra kurer som rekommenderas är 
att äta snäckgelé, smörja in sig med harfett eller dricka åsnemjölk. Till 
slut tillkallar fadern en lung- och bröstsjukdomsexpert. Läkaren frågar 
Agathe om anfallet föregåtts av någon häftig sinnesrörelse. Och så finner 
saken sin förklaring. Läkaren uttalar några lugnande ord och Agathe 
tillfrisknar. Det räcker alltså här med att läkaren ställer en fråga och 
lyssnar på svaret för att Agathe ska återhämta sig. Det är ett exempel på 
en freudiansk talkur, avant la lettre.

Den sökande ungmön: det andra ne r vsammanbrot t e t

Efter besvikelsen över Lutz överger Agathe tanken på giftermål. Hon 
försöker i stället finna mening åt sitt liv i religionen, med andra ord riktar 
hon åter sitt begär mot Jesus. Hon uppsöker sällskapet Jesusbröderna. 
Detta ger emellertid upphov till prat i faderns kretsar och han förbjuder 
henne därför att frekventera Jesusbrödernas gudstjänster. ”Du har inte 
allenast plikter mot dig själf, utan också mot societeten, men framför allt 
mot din fars ställning”, säger han (s. 142).87

Fadern ger här uttryck för en klassiskt auktoritär position som röjer 
en total brist på förståelse för dotterns individualitet. Han avvisar den 
mer innerliga religiositet som Jesusbröderna står för, till skillnad från 
familjens ytliga kristendom.

Umgängeslivet med väninnorna blir allt torftigare för Agathe. Många 
har gift sig och har mycket att dryfta om det äktenskapliga samlivet, men 
Agathe stängs ute. Berättaren gör tydligt att sexualitet inte är något som 
ogifta flickor bör befatta sig med, eller ens höra talas om. Agathe gör ett 
desperat försök att tillskansa sig en kyss, men det misslyckas på grund av 
hennes klasstillhörighet. Ingen man vågar nämligen närma sig en dotter 
till ett regeringsråd med andra avsikter än äktenskap.

Samma borgerligt-kapitalistiska kärleksideologi ligger Agathe i fatet 
när hon nästan lyckas fånga en äkta man. Raikendorf, den flintskallige 
mannen från Agathes första bal, har avancerat till ”Landrat”. Han be-
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skrivs som halvgammal och motbjudande med begynnande mage men 
Agathe överväger ändå att gifta sig med honom. Hon intalar sig att hon 
tycker om honom, men framför allt drömmer hon om barn och ett hem 
där hon äntligen ska kunna utöva sitt husmorskunnande. Planerna går 
emellertid i stöpet då det uppdagas att Agathe är utfattig – moderns 
förmögenhet har gått åt till att betala brodern Walters spelskulder.

Agathe hittar Haeckels Naturliga skapelsehistoria [Natürliche Schöp-
fungsgeschichte] när hon dammar hyllorna i faderns bibliotek vilket utlö-
ser ett starkt kunskapsbegär. Hennes gudstro viker nu för ett darwinis-
tiskt intresse. I denna tankevärld ser hon ett sammanhang för sig, och 
även om det är en deprimerande tanke att hon skulle vara ett misslyckat 
exemplar av kvinnosläktet så är det ändå en reflektion som skänker en 
viss distans till det egna ödet. Agathe ser sig själv som ”en av de svaga, 
onyttiga telningarna” som ”måste gå under, för att de andra skulle få 
rum att utveckla sig” (s. 188).88 Men hon får ett berättigande som en 
del av arten. Haeckels tes om den sexuella kärleken som universums 
grundläggande princip kommer här till uttryck och Reuter iscensätter 
också en nietzscheansk idé om människans befrielse inför känslan av sin 
egen obetydlighet. Då människan inser att hon endast är en del av arten 
erfar hon känslan av sin egen obetydlighet som en befrielse och en glad 
ansvarslöshet, framhåller Nietzsche i Den glada vetenskapen.89

Det evolutionära paradigmet spelar en viktig roll i romanen: i be-
rättarens återgivning av Agathes självförståelse framstår det som att de 
kvinnor som anpassar sig till rådande konventioner lyckas bättre på äk-
tenskapsmarknaden, medan Agathe är ett exempel på en människotyp 
som är oförmögen att anpassa sig och således förblir ogift och utan av-
komma.

I själva verket pekar romanen emellertid på att problemet ligger i att 
de darwinistiska principerna är satta ur spel – huvudpersonens under-
gång framställs inte som en följd av naturliga urvalsmekanismer utan 
som en konsekvens av skeva, samhälleliga normer för kvinnligheten.90 
Till exempel sätter föräldrarna stopp för Agathes nyväckta intresse för 
evolutionsläran. Agathe önskar sig fler vetenskapliga verk i julklapp, men 
i stället får hon en flora av föräldrarna, ”Mellersta Tysklands Flora, till 
våra döttrars bruk” [Die Flora von Mitteldeutschland, zum Gebrauch für 
unsere Töchter] och en växtpress. Haeckels darwinistiska teorier passar 
inte in i föräldrarnas kristna världsbild. Snarare än den mänskliga sex-
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ualitetens mysterier är det växtriket som föräldrarna anser att Agathe 
ska rikta sitt intresse mot. Här upprepas motivet med bokbytet i konfir-
mationsscenen, då Herweghs dikter byttes ut mot en diktsamling med 
namnet ”Fromme Minne”. Darwinism och socialism ersätts resolut av 
ofarliga blomster och idylldikter.

Agathe ger upp sina förhoppningar om att få barn och skänker bort 
sina gamla leksaker och spädbarnskläder. När hon överlämnar kläderna 
till Eugenie – som har gift sig med hennes bror Walther – kommenterar 
denna dem okänsligt och sorterar bort sådant som inte duger. Agathe 
upplever det som ett slag i ansiktet, men lyckas övervinna sin vrede med 
viljekraft.

Leksakerna skänker Agathe till ett barnsjukhus. På sjukhuset får 
Agathe dock ett hysteriskt skrattanfall när hon ser en liten handikappad 
flicka leka med hennes gamla docka. Så är det andra nervsammanbrottet 
ett faktum. En läkare konstaterar att Agathe är överansträngd. Hon reser 
till Schweiz med fadern för att vila upp sig.

Sista f örsöket: drömmen om et t l iv

Till pensionatet i Schweiz kommer Agathes kusin Martin Greffinger. I 
det liberala Schweiz är han vid denna tid en uppburen radikal författare, 
till bland annat ”Buch der Freiheit”. Martin föreslår att Agathe lämnar 
fadern och flyttar till honom i Zürich för att bli oberoende och finna sig 
själv. Agathe är först kluven. Hon får emellertid en vision om en arbets- 
och kärleksgemenskap med Martin i vilken ett starkt begär investeras. 
Martin och hans politiska engagemang har tidigare utövat en lockelse på 
henne, i tonårens gemensamma läsning av Herweghs dikter, eller då hon 
läst hans förbjudna socialistiska skrifter.91 Han har stått för ett alternativ 
till hennes småborgerliga tillvaro. Tyvärr är han inte radikal nog att för-
stå hennes idé om kärleken, vilket framgår av en episod som beskriver 
en utflykt paret gör upp i bergen. På ett värdshus ser de en motbjudande 
äldre man antasta servitrisen, och Agathe och Martin förenas i sin känsla 
av obehag inför detta. Agathe upplever en gemenskap bortom könets 
skrankor: ”de voro ej längre man och kvinna, de voro två goda kamrater, 
som ville trofast och redligt hjälpa varandra” (s. 220).

Reuter beskriver ett slags överskridande av könsgränser: att en kvin-
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na upplever kamratskap tillsammans med en man kan skapa starka 
förhoppningar om ett jämlikt kärleksförhållande. Agathe och Martin 
dricker vin och talar om sina liv, det förflutna och framtiden. Han före-
slår att hon ska skriva en bok om sitt liv:

Säg bara ärligt och tydligt till dina kära medsystrar, huru deras lif i 
verkligheten är beskaffadt. Kanske få de då mod att själfva ta i tu med 
det, i stället för att låta föreskrifva sig af sina föräldrar och af societe-
ten, huru de skola lefva, och därigenom bli sjuka, pjunkiga, hysteriska 
fruntimmer, som man, då de blir trettio år, helst skulle vilja slå ihjäl, 
allesamman. (s. 221)92

Här ger oss Reuter en metafiktiv blinkning: Martin uppmanar Agathe 
att skriva en bok som den vi läsare har för ögonen, en ”emancipations-
roman” som ska säga sanningen om de förtryckande patriarkala struk-
turerna och därmed befria de kvinnliga läsarna. Här förlägger Reuter 
denna idé hos Martin Greffinger men i sin självbiografi Vom Kinde zum 
Menschen beskriver hon hur hon själv kom på idén att skriva sin roman:

Och plötsligt visste jag varför jag var i denna världen – : för att be-
rätta vad flickor och kvinnor tigande genomled. Inte passionernas 
stora smärtor, som stiger likt röda flammor mot himmeln, om vars 
prakt diktare i alla tider och platser har sjungit sig trötta. Nej, den 
stumma vardagstragiken ville jag berätta om – den i vilken tusentals 
blommande gestalter gick under, utan att förhärligas av någon poet. 
Tragiken i kvinnans lott: att födas och fostras för ett kall som hon lär 
sig att betrakta som den enda lyckan, och denna lycka, detta kall hålls 
ständigt upp framför hennes ögon och beviljas henne ändå inte – ald-
rig får hon träda in i det gudatempel, vars prästinna hon formas till.

Denna mänskliga tragik såg jag förkroppsligad som renast och 
starkast i flickan från de borgerliga kretsarna, i döttrarna av goda 
familjer. Här var jag hemma – här kände jag till alla grunder och 
undergrunder i miljöer och i hjärtan. Här kunde jag låta egen läng-
tan, egen bitterhet strömma fram – och visste ändå: jag återgav inte 
det enskilda fallet, jag återgav det typiska, som oräkneliga medsystrar 
skulle känna igen sig i och till slut också förlösas av.93
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Reuter gör politik av den personliga erfarenheten. Till skillnad från 
författaren Gabriele Reuter blir det emellertid ingen roman för roman-
personen Agathes del. Agathe blir förvisso begeistrad av tanken. Ett barn, 
eller ett verk, något man skänker åt framtiden, det behöver människan, 
det behöver kvinnan, tänker hon. När hon åter vänder sig till kusinen för 
att dela sin lycka ser hon att han är som förvandlad. Hans blick är riktad 
mot servitrisen. Hans klara ögon är halvslutna och grönaktiga och han 
liknar den vidriga karln de just känt en gemensam motvilja mot:

De halvslutna, blinkande ögonlocken, ur hvilka liksom en grönaktig 
eldslåga strömmade ut mot flickan där borta… leendet på hans läp-
par… de sade ej ett ord, men ändå lockade de och bådo… (s. 222)94

I Martins ansikte uttrycks ett begär som inte motsvarar Agathes högt 
ställda kärlekskrav utan som kan fästa vid första bästa flicka. Agathe 
inser att hon älskar honom, men att hennes kärlek inte är besvarad. När 
Martin sätter sig och pratar med servitrisen lämnar Agathe restaurangen, 
i upprivet tillstånd.

På kvällen skäller Martin ut henne. ”Aldrig hade han trott, att hon 
var så småsinnad och sentimental och kvinnfolksaktigt fåfäng, som hon 
visat sig i dag. Han ville vinna henne för friheten. Men han ämnade inte 
böja sig under en pryd och dåraktig kvinnas tyranni.” (s. 226)95

Martin har uppenbarligen inte samma idé om kärleken som Agathe. 
Han säger att om hon inbillar sig att han ska avstå från att träffa unga 
vackra flickor, så har hon missförstått hans känslor för henne. Han av-
reser dagen därpå. Ännu ett av Agathes utbrytningsförsök har därmed 
gått i stöpet och hon reagerar återigen med ett nervsammanbrott – det 
tredje.

Alimadad-Mensch menar att det är Agathes borgerliga fixering vid 
att hitta en äkta man som gör att det blir omöjligt för henne att acceptera 
Martin som kamrat.96 Jag skulle säga att Agathe snarare för första gången 
ser en möjlighet till ett jämlikt förhållande, en arbets- och kärleksgemen-
skap med en man som känns som en kamrat, men att det är åsynen av 
hans ”låga” begär, den manliga sexualitet vars konsekvenser hon tidigare 
sett exempel på, i hur brodern störtat tjänsteflickan Wiesing i fördärvet, 
som gör att hon vänder sig ifrån honom.
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Hyst e r i se r ingen av kv innokroppen: kuror t en

Fadern sänder bud efter Eugenie, som numera alltså är Agathes sväger-
ska. En läkare tillkallas som konstaterar att patienten lider av bleksot. 
Bleksoten beror på överansträngda nerver, vilket i sin tur beror på blod-
brist.97 Det bestäms att Eugenie ska ta med Agathe till en kurort för att 
dricka järnvatten, mot Agathes vilja.

Enligt den engelske läkaren George Drysdale var bleksot följden av 
otillfredsställd könsdrift. Ofta ordinerades järn, men en bättre medicin 
vore enligt Drysdale könsumgänge. Han hävdade att det existerade en 
naturlag enligt vilken varje kroppsorgan bör användas, inklusive fort-
plantningsorganen. Uteblir detta riskerar människan att bli försvagad 
 eller sjuk till hela sin konstitution. Människans natur krävde alltså sexu-
ellt umgänge, men man skulle undvika att det resulterade i för många 
barn.98

Kvinnorna på kurorten är av två sorter, meddelar berättaren: å ena si-
dan gifta kvinnor som utmattats av den äkta mannens fordringar, barna-
födslar och sällskapslivets plikter, å andra sidan bleka ungmör som för-
tärts av sysslolöshet och besvikelser. Dessa två kvinnotyper representeras 
av Agathes mor respektive Agathe. Efter moderns död drabbas Agathe 
av samma kroppsliga smärtor som hennes mor lidit av. Moderns smärtor 
kan förklaras av att hon var utmattad efter att ha fött sex barn, varav 
fyra dött – hon bar sitt lidande som en ”kvinnornas törnekrona” – men 
Agathe förstår inte varför hon, Agathe, känner av smärtan, som aldrig 
uträttat något för människosläktet. I Agathes fall handlar det alltså om 
hysteriska smärtor. Skildringen av moderns öde visar att livet som maka 
och mor inte är mycket bättre än det som ungmö. Båda kvinnotyperna 
är resultat av den hysteriseringsprocess som Foucault beskriver.

Avsnittet om kurorten kan fungera som en illustration av Foucaults 
tre mekanismer för hysteriseringen av kvinnokroppen. För det första 
sexual iseringen, idén om att kvinnokroppen är helt igenom sexuell. 
 Denna kommer till utryck i Agathes tankar om händelsen med Martin 
och servitrisen.

Anständiga flickor tänkte säkert ej sådana hädiska tankar. Anständiga 
flickor äro inte vid trettio års ålder ännu svartsjuka på en uppasser-
ska…
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Anständiga flickor – uppförde de sig så, som hon hade uppfört sig? 
Hvad var det hon hade inom sig? (s. 230)99

Agathe är full av självförebråelser och upplever det som om hon har något 
främmande inom sig. Detta främmande är just sexualiteten, så som den 
patologiserats för henne av den viktorianska – eller wilhelminska – dis-
kursen.

Agathe underordnas också den andra av Foucaults maktordningar 
för hysterisering av kvinnokroppen: det medicinska etablissemanget. 
Reuter beskriver hur Agathe är helt i läkarens våld och att ingen ser eller 
förstår hur hon verkligen har det. ”Sjuka ha ingen vilja”, som Eugenie 
säger (s. 229).100

Då Agathe är i den absoluta närheten av galenskapen når hon sina 
klaraste insikter, om än i en något delirisk form. Agathe känner inte att 
vistelsen på kurorten i bergen gör henne något gott:

Det förstås, männen… de togo med sig upp på höjderna hvad de 
 tyckte om, det som behagade dem… men hon, hon skulle där frysa till 
is. Alltså var det egentligen likgiltigt, om hon satt där nere eller med 
fara för sitt lif försökte klättra uppför sanningens och frihetens klipp-
branter; för flickorna var det tämligen likgiltigt… försakelse öfver allt. 
Där träffade hon åter på det stora bedrägeriet, som alla föröfvat mot 
henne – pappa och mamma och släktingarna och väninnor och lä-
rarne och prästen… kärlek, kärlek, kärlek skulle hela hennes lif vara 
– ingenting annat än kärlek hennes tillvaros mål…

Kvinnan, kommande släktens moder… roten som bär mänsklig-
hetens träd…

Ja, men om blott en flicka lyfter upp sin hand, ville hon blott dricka 
ur den bägare, som man alltifrån hennes barndom lockande hållit 
framför hennes mun… visar hon, att hon är törstig – skam och nesa! 
Synd – fräck synd – erbarmlig svaghet – hysterisk förryckthet! Skriker 
man emot henne, de stränga så väl som de milda, gamla och unga, 
fromma och fria. (s. 234f)101

I denna Agathes inre monolog ekar fraser ur prästens och faderns konfir-
mationstal. Det blir tydligt att faderns tal om kvinnan som ”kommande 
släktens moder” hänger samman med den tredje faktorn i hysteriserings-
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processen, så som Foucault beskriver den: kvinnokroppen som verktyg 
för samhällets fortplantning men i avsaknad egen sexualitet. Agathe 
genomskådar talet om kärleken – men hon har nu gått in i vansinnet. 
Även ”de fria”, vilket torde avse Martin, har svikit henne. Hennes sista 
och kanske största hopp stod till honom som någon som kunde erkänna 
henne och hennes begär, hennes subjektivitet, hennes vilja att älska och 
arbeta.

Agathes tillstånd försämras; den inre kampen mellan längtan efter en 
kyss och självförebråelser – hon vill ju vara ”en anständig kvinna” – över 
samma längtan blir allt våldsammare. Då Eugenie och kurortsläkaren en 
dag åker på utflykt drabbas Agathe av hallucinationer om hur Eugenie 
blir kysst av olika män.

När Eugenie kommer tillbaka kastar sig Agathe över henne och för-
söker strypa henne. Hon skriker ut självanklagelser om sexuella hand-
lingar hon själv påstår sig ha gjort – men inget är ju sant. Hon nämner 
saker vid namn som om en ond ande talade i henne. Att orden är desamma 
som de Eugenie viskat till Agathe för länge sedan om kärlekens mysterier 
har Eugenie glömt, kommenterar berättaren lakoniskt.

Glappet mellan berättaren och Agathe blir naturligt nog större då 
hon går in i galenskapen. Berättaren får då en än viktigare funktion som 
den som förklarar Agathes situation på ett sätt som gör det uppenbart för 
läsaren att hon behandlas djupt orättvist.

Efter mordförsöket på Eugenie tar man till hårda metoder: det blir 
kalla bad och sömnmedel, elektricitet, massage, hypnos och suggestion 
för Agathes del. Detta var vanliga behandlingsmetoder inom det sena 
1800-talets psykiatri.102

Hysterin ansågs hänga samman med kvinnlighetens kärna. Den 
stora repertoaren av utlevelsefulla kroppsliga uttryck: plötsliga utbrott, 
svimningar, skrattanfall, kramper och förlamning, associerades med 
kvinnonaturens labilitet och nyckfullhet. En överaktiv sexuell drift in-
gick likaledes i sjukdomsbilden.103

Efter två år på anstalt flyttar hon hem till fadern. Nu är hysterings-
processen fullbordad och Agathes motstånd helt nedbrutet. Hon är apa-
tisk och likgiltig inför livet, hon har drabbats av partiell minnesförlust 
och kan inte föra ett längre samtal. Hon ägnar sin tid åt handarbete. 
Walter och Eugenie försöker hitta en plats åt henne på ett kvinnohem. 
När romanen slutar är Agathe ännu inte fyrtio år.
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Som framgått framställer Reuter Agathes undergång som en kon-
sekvens av en mängd samverkande händelser och ageranden från olika 
personer. Redan i konfirmationsscenen i romanens början introduceras 
flera av de motiv som medverkar i undergångstemat och som alla har 
anknytning till sedligheten och den sexuella dubbelmoralen: religionen 
som maktinstans, fadern som representant för staten, modern som väk-
tare av den konventionella kvinnligheten, brodern Walter som exempel 
på en ryggradslös borgarson, den gamla sömmerskan som drabbas av 
borgerskapets förljugenhet och klassförakt, Onkel Gustavs lättsamma 
cynism. Här finns pendlingen mellan frihet och underkastelse, hopp 
och hopplöshet, ljus och mörker, och, framför allt, känslan av att inpass-
ningen i förväntningarna om hur en kvinna ska vara inte fungerar vilket 
skapar Agathes känsla av att det är något fel på henne.

Det är just Agathes höga krav på att både vara trogen sig själv och vara 
andra till lags som blir svåra att uppfylla. Hon kan inte, som Eugenie, 
ta lätt på livet, för hon drivs av en vilja att leva ett moraliskt ”sant” liv. 
Detta sanningsanspråk fyller en viktig funktion i den Nya kvinnans dis-
kurs. Det var genom att finna och för omvärlden uppenbara sanningen 
om kvinnan och erotiken som sociala förändringar kunde legitimeras. 
Detta höga sanningsanspråk krockar med en mer cynisk, pragmatisk, 
anpasslig livshållning, som i Aus guter Familie företräds av personer som 
onkel Gustav och Eugenie.

Agathe försöker febrilt förstå de sammanhang hon hamnar i och få 
ihop det med sina tidigare erfarenheter. Det är därför hon uppriktigt 
intresserar sig för Martins politiska idéer, men i scenen med servitrisen 
blir det omöjligt för henne att tillägna sig dem eftersom hon utesluts 
som kvinnlig könsvarelse, hon måste försaka sitt begär. Men begäret 
är en del av subjektiviteten, och försakar man det så offrar man också 
sig själv. Detta var också insikter som Laura Marholm och Ellen Key 
formulerade. Deras betonande av kvinnans specifika förmåga att älska 
var ett sätt att muta in ett utrymme för kvinnans begär i den patriarkala 
diskursen.
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En ny kärlek

Laura Marholms könst ypolog i

En av Aus guter Families recensenter var Laura Marholm. Romanen på-
verkade, enligt Susan Brantly, Marholm djupt. Hon kände igen sig i hjäl-
tinnan, Agathe. Båda ogillade äktenskapsmarknadens balritualer, båda 
förlorade en friare på grund av bristande finanser, båda var beroende av 
nyckfulla föräldrar och båda fick böcker förbjudna och inlåsta då de an-
sågs utgöra ett hot mot deras moral. Reuter skriver explicit om hur unga 
flickor undanhålls utbildning, vilket även Marholm hade erfarenhet av. 
Marholm såg i romanen ett liv så som hennes kunde ha blivit om hon 
inte träffat Ola Hansson. Enligt Brantly förändrade Reuter Marholms 
syn på ogifta kvinnor, vilket också var Reuters mål, att upplysa sina 
läsare om den orimliga situationen för ogifta kvinnor. Marholm tvingas 
formulera acceptabla livsalternativ för kvinnor som inte inkluderar äk-
tenskap.104

Läsningen av Aus guter Familie bidrog till Marholms utformande av 
en litterär könstypologi. Marholm grundade i likhet med många andra 
av tidens feminister sitt tänkande om könsskillnaden i skönlitteratu-
ren.105 I Till kvinnans psykologi (1897) urskiljer Marholm olika mans- och 
kvinnotyper i samtiden. Marholms övergripande ärende är att beskriva 
civilisationens degenerationstillstånd, vars centrala orsaker är en upplös-
ning av de naturliga könsrollerna, det vill säga mannen som skapande och 
kvinnan som bärande organism, i Havelock Ellis mening. Både mannen 
och kvinnan befinner sig, enligt Marholm, i ett övergångsstadium där de 
ännu inte är i besittning av sig själva. Barbaren är en gammaldags man 
med ett tjockhudat känsloliv, ”en buffels nervsystem”, och ”ett barns 
hjärta”. Dekadenten fungerar inte som en hel människa utan är upplöst 
i delar. Hans hjärna, själ, nervsystem och kön reagerar på dekadenta 
retningsmedel. Här finns också en kombination: barbardekadenten, 
mannen som ”i sitt förnimmelselif ännu har den tjocka huden från det 
fullständigt odifferentierade tillståndet” men som också ”reagerar på de-
kadenta tjusningsmedel”. Han är typisk för den moderna litteraturen.106

Bland kvinnorna utmärker sig la détraquée [den fördärvade] som en 
kokett, rotlös kvinnotyp som använder starka tjusningsmedel för att 
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fånga en man. Hon utövar stor lockelse på både dekadenter och barba-
rer. Med sin lystna nyfikenhet och sin ständiga åtrå lever la détraquée 
av mannens begär, ”av att se mannen brinna”, annars blir hon gul, hål-
kindad och hysterisk. Hon förnekar sin egen sexualitet men lever som 
en parasit på männens. Hon är en produkt av en sexualfientlig uppfost-
ran.107

La grande amoureuse är en intelligent och bildad kvinna som är för-
mögen att älska med innerlighet och hängivelse och hon får därigenom 
även tillgång till sin skapande förmåga. Hon representerar ”kvinno lifvets 
högsta uttrycksform”, hon är ”förfinad natur, naturvorden kultur” och 
”kvinnosnillet”, menar Marholm.108 Hon har något av en äldre kvinno-
typs förmåga att älska och lida, som gått förlorad hos den moderna, 
dekadenta détraquée-typen. Samtidigt tillhör hon framtiden och är den 
som ska visa mänskligheten på den rätta vägen. Enligt Marholm faller 
kvinnligheten platt om den inte tas emot av en älskande man. Om en 
kvinna däremot finner en man som inser hennes storhet och älskar hen-
ne för den hon är – om han erkänner hennes begär – kan hon utvecklas 
till en grande amoureuse och därmed också bli förmögen att uttrycka sig 
konstnärligt.

La cérébrale, slutligen, är en kvinna med potential att bli en grande 
amoureuse, men som hämmas av sin miljö, av samhällets oförståelse och 
av bristen på Nya män – hon saknar erfarenheten av att ha älskat, vilket 
i bästa fall gör henne god, klok och milt rättfram, i sämsta fall förtorkad 
och kroppsförnekande.

Om man applicerar Marholms könstypologi på Aus guter Familie 
framgår att Agathe onekligen har potential för att bli en grande amou-
reuse, men eftersom hon är omgiven av détraquée-kvinnor och barbar-
dekadenter stannar hon på det cerebrala stadiet.109 Hon får aldrig någon 
chans att förverkliga sina visioner om kärleken.

Av berättarens kommentarer förstår vi att Lutz är ett orealistiskt val 
för Agathe eftersom han inte är intresserad av flickor av fina familjer an-
nat än som en ekonomisk möjlighet. Sina sexuella begär riktar han mot 
kvinnor av skådespelerskan fröken Daniels typ, eller koketta kvinnor 
som Eugenie. Han är en typisk dekadent, med Marholms ord.

Martin vill hjälpa Agathe att frigöra sig från fadern. Men han har ing-
en förståelse för hennes kärleksuppfattning. Även han har således deka-
denta drag. Brodern kan kanske karaktäriseras som en barbar dekadent 
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– hans oförståelse inför Agathes väsen är total. Och fadern – han är en 
välmenande barbar.

Eugenie har en viktig roll i nedbrytandet av Agathe. Hon är en détra-
quée, och som sådan livsfarlig för en flicka som Agathe, med uppriktiga 
krav på livet. Eugenie är beräknande och opportunistisk vilket står i 
skarp kontrast till Agathes allvarsanda. Eugenie förkroppsligar en typ 
av skenbart emanciperad kvinna som alltjämt håller sig inom den patri-
arkala borgerliga könsideologin. Hon ser en möjlighet för en kvinna att 
uppnå sitt mål, äktenskapet, genom att föra ett dubbelspel där hon låtsas 
vara ”ren och dygdig” men nogsamt undanhåller sin tilltänkte man sina 
tidigare sexuella eskapader. Det är en lyckosam strategi: alla män faller 
för Eugenie – Walter, Lutz, Martin – och till och med Agathes far lurar 
hon. Hon flirtar med Martin Greffinger, men gifter sig med Agathes 
bror. När Agathe säger att hon trodde att det var Martin Eugenie tyckte 
om svarar Eugenie med ett frivolt skratt att ”En socialdemokratisk stu-
dent kan man ju inte gifta sig med, förstår du väl!” (s. 78)110

Agathe genomskådar Eugenies maskspel, och ogillar det starkt. 
Euge nie är i högsta grad delaktig i Agathes undergång men den oförstå-
ende och oseende omgivningen gratulerar Agathe till att väninnan blir 
hennes svägerska, till att Eugenie är hennes ”stöd” på kurorten. Själva 
namnet ”Eugenie” påminner misstänkt mycket om ”eugenik” – hon är 
om inte ”välboren”, så en typ som anpassar sig till och ”lyckas” under 
de patriarkala omständigheterna. Détraquéens diskurs har helt enkelt 
tolkningsföreträde eftersom den är en anpassningsstrategi till den rå-
dande kulturen. Agathes moral och hennes krav på livet och kärleken 
som bygger på sanning och uppriktighet kommer däremot på skam.111

Att Agathes möte med sexualitetens diskurs blir ett trauma har sin 
förklaring i den kropps- och sexualfientliga uppfostran flickor får vid 
denna tid, ”hemlighållandet av sexualiteten för flickor”, som Marholm 
skriver, något som resulterar i sexualskräck och ”könlöshet”, det vill säga 
en omedvetenhet om det egna begäret.

Det är enligt Laura Marholm ett stort problem att unga kvinnor inte 
är förberedda på sexualiteten när de ingår äktenskap. Hon förordar där-
för öppenhet kring sexuella frågor, vad vi idag kallar sexualupplysning: 

Kvinnan förer ett lif av hemlighållande.
Hela hennes uppfostran är intet annat än ett kvinnans förhem-
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ligande för sig själf. Modern förhemligar för sin lilla dotter flickan 
i barnet. Skolan förhemligar för den uppväxande flickan kvinnan i 
ungmön. Förr betecknade det jungfruliga ett mysterium – nu beteck-
nar det en mystifikation. Förr visste den uppväxande kvinnan hvad 
hon kunde förstå, – och hennes egen jungfrulighet satt därvidlag själf 
de mycket tydliga gränserna; i detta den lyckliggörande humanitetens 
och den saliggörande uppfostrans århundrade däremot törs hon allra-
minst veta just det, som hon förstår instinktivt; den stora humanitära 
och pedagogiska uppgiften i alla flickskolor är: att uppdraga kvinnan 
till könslöshet.112 

Reuter gestaltar hur uttryck för erotiskt begär hos Agathe förblir obe-
gripliga för henne själv. Agathe kan också drömma om ett bröllop men 
inte föreställa sig vad som ska hända på bröllopsnatten – där tar hennes 
fantasi slut eftersom hon inte vet något om sexualiteten.113

I Aus guter Familie är det tydligt hur den dubbelmoral som råder i det 
borgerliga samhället begränsar unga flickor till ett mycket snävt hand-
lingsutrymme. Återkommande beskrivs en kamp inom Agathe mellan 
de internaliserade påbuden och hennes egna önskningar.

Den sexuella dubbelmoralen, som förväntar sig kyskhet och ren-
het hos den borgerliga kvinnan men tolererar att männen har sex med 
arbetar klassens kvinnor, kunde få mycket tragiska följder för de senare. 
Då det uppdagas att Agathes bror har tvingat sig på husets piga blir det 
ännu ett moraliskt haveri för Agathe. Pigan, Luise Groterjahn,  kallad 
Wiesing, är en av de bondflickor som konfirmerades samtidigt som 
Agathe. Agathe har själv bedrivit ett slags bildningsprojekt med pigan 
genom att hålla föreläsningar för henne på söndagarna i aktuella ämnen.

Det är intressant att Reuter i berättarinstansen synliggör den konflikt 
som finns mellan Agathes kristna tro, som förespråkar alla människors 
lika värde, och de borgerliga ideal hon tillägnat sig i sin uppfostran. 
Pigan ter sig simpel och tarvlig trots att det är brodern som betett sig vid-
rigt. Föraktet för ”underklassen” genomsyrar den borgerliga ideologin, 
vilket gör att maktordningen ter sig naturlig – de är äckliga, för de städar 
ju inte sina rum och sköter inte sin hygien (pigans rum är snuskigt, inte 
kan den stilfulle brodern ha varit där, tänker Agathe). Eller, de är dumma 
och obildade, för det hör man ju på dem (Wiesing talar en bonnig dialekt 
och hon saknar gedigen skolgång).
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Då Agathe för saken på tal med brodern blir han rasande och säger 
att hon inte ska lägga sig i hans förehavanden. Broderns besök hos Wie-
sing resulterar i en graviditet, och pigan skickas bort. Detta uppdagas 
för Agathe först några år senare när hon får ett brev där Wiesing skriver 
att barnet har dött och ber om pengar till begravningen. Agathe söker 
upp Wiesing som lever under fattiga och eländiga förhållanden. Wiesing 
dör själv strax därpå, vilket framkallar starka skuldkänslor hos Agathe.

En liknande episod återfinns i Helene Böhlaus Halbtier (1899, s. 137–
145). Huvudpersonen Isoldes bror Karl gör en fattig kvinna med barn. 
Isolde får ett brev från kvinnan där hon ber om hjälp. Både mor och 
barn dör vid förlossningen. Böhlau beskriver hur Isolde bevittnar ob-
duktionen på bårhuset, tillsammans med några män som respektlöst 
står och skrattar åt liket. Själv ser Isolde något stolt och segervisst i den 
dödas ansikte, som hon identifierar sig med. ”Du upphöjda smärta, du 
upphöjda död”, tänker hon om den uppsprättade kvinnan.114 När fadern 
får veta att hon varit på bårhuset förebrår han Isolde för att hon lagt sig i 
broderns affärer. Brodern kallar henne överspänd. Hon säger inte emot. 
Men berättelsen pekar på det djupt tragiska i skeendet.

Ett annat exempel är Gabriele Reuters roman Das Tränenhaus (1909) 
som handlar om ett pensionat dit gravida flickor kommer för att föda 
sina illegitima barn i lönndom under erbarmliga förhållanden. Både 
 Reuter och Böhlau skildrar de fruktansvärda konsekvenserna av hur 
den sexuella dubbelmoralen samspelar med sociala orättvisor och hur 
såväl borgerliga som arbetarklassens kvinnor är offer. De väluppfostra-
de huvudpersonerna försöker förtvivlat få ihop denna djupt omoraliska 
praktik med den kristna moral som präglat deras uppfostran. I Aus guter 
Familie pekar berättarkommentarerna på ett glapp mellan Agathes god-
trogenhet och omvärldens hårdnackade cynism, där hon internaliserar 
föräldrarnas kontroll och tänker att allt är som det ska i den bästa av 
världar. Detta glapp fungerar som en del i romanens kritik av det rå-
dande samhället och är på så vis att betrakta som en motståndsstrategi.

Kvinnans v i ldhet , of f re t och s jälvöve rskat tningen

Enligt Laura Marholm och Ellen Key kännetecknas kvinnans sätt att 
älska av en vildhet. Key liknar kvinnornas kraft vid elektriciteten.115 Key 
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och Marholm utvecklar utifrån nietzscheanska idéer ett människoideal 
där intellekt och instinkt förenas. Kvinnligheten är förankrad i kroppen, 
men hennes könsspecifika egenskaper utgör snarare grund för en diskus-
sion om förändring än eviga metafysiska värden.116

Kvinnans vilda och instinktiva egenskaper utgör för Key och Mar-
holm grunden för den ”egendomlighet” som kan göra hennes prestatio-
ner inom konstnärliga eller vetenskapliga områden geniala. De motive-
rar också kvinnornas deltagande i det offentliga livet. Det är inte genom 
att avsäga sig sin kvinnlighet utan genom att bejaka den som kvinnan 
kan nå de höga höjderna, enligt Marholm.117

Key för ett liknande resonemang om kvinnans vildhet som ”det 
evigt kvinnliga”. Hon refererar till Marholm när hon använder ut-
trycket ”kvinnans vildhet”, och även när det gäller det ”barnalika” som 
kvinnlig hetens urgrund. ”Det evigt kvinnliga” utgörs, enligt Key, bland 
annat av kvinnans naivitet, det oförutsedda, impulsiva och omedelbara, 
det beskrivs som en hänryckning som leker med mannens system och lo-
gik. ”Kvinnans snabba intuition, hennes spontana hängifvenhet, hennes 
starka instinktslif, framför allt hennes innerliga naturbundenhet genom 
fruktbarheten, moderligheten – allt detta ’evigt kvinnliga’ är det, som 
ger henne den aningens intensitet, hvilken i forntiden gjorde henne till 
sierska, i nutiden ömsom till mannens inspiration och ömsom till hans 
förtviflan”, skriver Key.118

I den misogyna evolutionsteoretiska diskursen sågs kvinnan som 
stående på en lägre utvecklingsnivå än mannen, just på grund av hen-
nes instinktsstyrda personlighet. Detta hindrade henne från att tänka 
rationellt och resonera moraliskt. Intellektuell aktivitet sågs som ofören-
ligt med kvinnlighet.119 Key och Marholm avvisar den dualistiska upp-
delningen i kropp och själ och vänder kvinnans instinktiva och vilda 
egenskaper i förening med hennes intellekt till ett eftersträvansvärt ideal 
med politisk sprängkraft. Gränsen mellan det kroppsliga och det själs-
liga överskrids då de förbinder instinkten och intuitionen med intellektet 
i en kvinnlig individualitet.

Idén om den kvinnliga kärlekens vildhet gestaltas i Aus guter Fa-
milie. Agathes begär präglas av en vild styrka som kommer till uttryck 
i förälskelsen i Lord Byron och Lutz. Begärets styrka knyts till en 
översinnlig kontext då det modelleras på den religiösa erfarenheten i 
nattvards scenen. Erotiken är direkt införlivad med det religiösa, skriver 
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Lou Andreas-Salomé. De är båda förbundna med en stegrad livslust, 
kroppslig och andlig hänryckning, skapandet och fruktbarheten. ”Den 
religiösa innerligheten skulle nämligen inte kunna existera om den inte 
bars av en aning om att det högsta som vi drömmer om kan spira upp ur 
vår mest jordiska mark.”120

För Agathe är Jesus både ett kärleksobjekt och ett objekt för identi-
fikation. Hon åtrår honom som en himmelsk brudgum och identifierar 
sig också med hans kärlekshandling, att han offrar sig för människornas 
synder och på så vis skänker dem förlösning. Då Agathe genomström-
mas av en ”försakelsemättad lycka” lyckas hon förena begäret med ett 
rent samvete, genom att hon har en känsla av att skänka sig själv som 
ett offer.

Samma idé om kärleken som offer och försakelse som försonar åter-
kommer i Agathes fantasier om Lord Byron. I denna fantasmatiska logik 
sonar kvinnan mannens skuld genom sin försakelse och skänker honom 
på så vis den högsta lyckan.

En offertanke finns antydd också i scenen där Agathe avvisar Martins 
kyss. Begäret ligger här i omedelbar närhet till döden. Agathe får en 
vision av ett bröllop med ”hvita slöjskyar och brinnande altarljus”, men 
visionen övergår därpå i ett förhärligande av döden: hon ligger ”i den 
svarta kistan med myrtenkransen öfver den rena pannan – ack så sorgligt 
– o, hur skönt!” (s. 38)121 Det kristna offermotivet återkommer med en 
mer tragisk biton i slutet av romanen då Agathe tänker att hennes liv är 
slut och tycker sig se blödande stigmamärken i sina händer.

Offret är ett högstämt ideal som kan sägas hänga ihop med den 
självöverskattning som den unga flickan enligt Marholm fostras till. 
Mannen lever och lider i verkligheten, medan kvinnan fostras till att 
leva ”i ett inbilladt liv” vilket gör att hon överskattar sig själv. Fallet blir 
fatalt högt, menar Marholm. Mannens syn på sitt personliga värde är 
realistiskt medan det ”[h]os den unga flickan däremot stegras genom 
uppfostran – och detta så mycket mer, ju sedesammare denna uppfost-
ran är, och ju mera den uteslutande ledes af kvinnor – hennes före-
ställning om sig själf till någonting fantastiskt och som rent af strider 
mot verkligheten. Att bevara hennes renhet är grundparagrafen i denna 
uppfostrans katekes”, skriver Marholm.122 Men eftersom flickan inte får 
veta vad denna renhet egentligen består i och hur den kan gå förlorad, 
kan en kyss men också en lätt beröring bli det som i flickans fantasi 
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berövar henne hennes renhet. En kyss kan bli ödesdiger: kvinnan upp-
lever det som att hon skänkt mannen något oändligt värdefullt – men 
sedan bränner den på hennes läppar som en ”hemlig skamfläck”, en 
känsla som grundar sig i ”en oändlig öfverskattning af hennes eget värde 
gentemot mannen”.123

Marholm beskriver en olycklig krock mellan mäns och kvinnors 
sexualmoral som en konsekvens av deras skilda uppfostran. Den unga 
flickan fostras till en oerhörd överskattning av värdet av sin ”mystiska, 
rena jungfrulighet.”124 Om mannen avvisar kvinnans gåva orsakar det 
ett ofattbart lidande hos henne. Denna idé om att det är svårare för 
en kvinna att tåla kärleksbesvikelse uttrycks också av Cecilia-figuren i 
Pennskaftet – men får mothugg av huvudpersonen. Och i Die Intellektu-
ellen hävdar Grete Meisel-Hess att en kvinna till och med kan gå styrkt 
ur kärleksbesvikelser.

Agathe bär på detta högstämda offerideal i sin självförståelse. Hennes 
väntan på den Rätte hindrar henne från att leva ut sina lustar. Minsta 
beröring av en man – eller bara tanken på det – får en oerhörd laddning, 
och leder också omgående till starka självförebråelser. Agathes fantasi-
liv kretsar ständigt kring den sexualitet som hon fostrats till att under-
trycka. När hon kastar sig över Eugenie skriker hon också ut förebråelser 
mot sig själv för de oanständiga handlingar hon begått, vilka är rena 
produkter av hennes fantasi.

Marholm är kritisk till den uppfostran som leder till flickans självöver-
skattning, men som jag ser det tar Marholm samtidigt ett begär som 
Agathes på allvar och gör det till norm eller ideal för den heterosexuella 
kärleken. Det höga anspråket, innerligheten, fantasins kraft och vildhet 
samt villigheten att offra sig är viktiga komponenter i kvinnans sätt att 
älska – och de borde finnas i mannens kärlek också. Dessa aspekter av 
kvinnans kärlek återfinns också i Hilma Angered Strandbergs roman 
Lydia Vik, som jag kommer att diskutera i nästa kapitel.

”Den kvinnliga begärsdiskursen” skulle på så vis kunna betraktas 
som en ”returdiskurs”, ett mot-tal i förhållande till den patriarkala dis-
kursen. Den bygger på en syn på kärleken, Eros, som en kraft med po-
tential att befria kvinnan – och även mannen – från patriarkatets bojor.
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Det kv innliga begäret s Don Qui jot e

Reuter beskriver hur Agathes begär hämtar näring ur litteraturen och 
konsten. Bristen på erfarenhet och kunskap om sexualiteten gör att 
Agathe tar till litterära skildringar, likt en kvinnlig Don Quijote, för att 
förstå vad som händer och vad hon känner. När fadern förbjuder Agathe 
att träffa Lutz hämtar hon mod och tröst ur de folksagor hon läst som 
barn. Hon minns

trohets- och tålighetsprov, som konungen låter sin älskade undergå 
– genom brinnande eld och stickande törnen måste hon vandra och 
genom djup, skum natt – allt hvad som varit henne kärt måste hon 
öfverge – vid den andras, den falskas, hand träder han henne till mö-
tes. Men på slutet klinga ändå bröllopsklockorna, och han lyfter upp 
henne till sig, emedan hon aldrig har tvivlat på honom. (s. 107)125

Agathe tror på Lutz renhet och skönhet likt en martyr som jublande 
offrar sig för Gud när han slits i stycken av vilda djur.

Likaså är en litterär text, en psalm, en utlösande faktor i den för 
Agathes begär centrala nattvardsscenen. Vändningen från fruktan till 
begär föregås – och föranleds, menar jag – av att församlingen sjunger 
nattvardspsalmen, som framställer mötet med Jesus i närmast erotiska 
ordalag (Aus guter Familie, s. 14). Det är också ett konstverk, Tizians 
målning av Jesus, Agathe ser för sitt inre öga.

I förälskelsen i Lord Byron spelar likaså en målning en viktig roll. 
Den skönhet som målningen framställer har en förhäxande verkan på 
Agathe. Hon läser alla Byrons verk och även biografier om honom och 
lever sig in i dem till den grad att hon gråter av svartsjuka gentemot gre-
vinnan Guiccioli. Ingen av Byrons kvinnor kunde tillfredsställa honom, 
tänker Agathe, men hon, Agathe Heidling, skulle ha kunnat skänka 
Lord Byron den högsta lyckan, ”det glada gudalugnet” (s. 61), och hon 
sörjer att hon fötts femtio år för sent.126 Hon tröstar sig med romantiska 
fantasier om att hon enleveras över Skottlands öde hedar:

Medan fröken Heidling var med om baler, kafferep och landt partier, 
medan hon åkte skridsko, delade ut kotiljongsdekorationer, beställ-
de sig förtjusande vårhattar, drack järnvatten och sydde tapisseri, 
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fördes hon samtidigt vid den döde skaldens bröst bort på en frus-
tande springare öfver Skotlands ödsliga hedar eller låg i orientalisk 
maskerad kostym på hvilsoffor i förfallna salar, och till en harpas 
klago toner sjöngo anderöster om mörk skuld och vilda lidanden. Ge-
nom en oerhörd försakelse försonade hon den älskade – och han grät 
vid hennes fötter, och hans ögon voro som flammande eldslågor… 
(s. 61)127

Berättaren är på samma gång uppriktig och ironisk i framställningen 
av Agathes fantasiliv och av den logik som är underliggande i hennes 
verklighetsflykt. Berättaren framhäver ofta Agathes naivitet med mild 
ironi, men viker aldrig från hennes sida. Agathes uppfostran har upp-
muntrat högstämda, romantiserade tankar om kärleken, men i själva ver-
ket framställer romanen inte Agathes kärlekssyn som enbart en olycklig 
konsekvens av denna förfelade borgerliga uppfostran. Den kan också 
fungera som ett ideal, där kopplingen till vildheten och kravet på absolut 
hängivelse kan ges emancipatoriska implikationer.

Litteraturen och konsten har i Aus guter Familie en uppeldande 
 effekt på Agathes begär. Som estetisk kvalitet är detta en del av konstens 
sprängkraft och subversiva potential, och det kan på så vis betraktas som 
en textuell motståndsstrategi.

Jag har i detta kapitel försökt läsa in motståndsstrategier i Gabriele 
 Reuters undergångstext. Jag menar att begäret i romanen fungerar som 
en sådan. Det kan riktas såväl mot en man som mot ett annat objekt: 
en väninna, en religiös föreställning, konstnärligt arbete, vetenskapligt 
vetande. Detta begär främjar huvudpersonens agens och makt över sitt 
eget liv och är därför ett viktigt element i hennes motstånd. Jag har 
beskrivit hur idén om det kvinnliga begärets kraft och dess möjlighet 
att omsättas i konst kommer till uttryck i texter av Ellen Key och Laura 
Marholm och relaterat denna idé till Aus guter Familie. Agathe discipli-
neras emellertid i den kristet förankrade diskursen till att avsäga sig sitt 
begär – hon blir inte erkänd som ett begärande subjekt – vilket bidrar 
till hennes undergång.
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Begäret som motståndsstrategi är förknippat med en kritik av kris-
tendomen, men här är det viktigt att skilja på kristendomen som makt-
diskurs respektive som religiös erfarenhet. Även om kristendomen som 
dogm fungerar repressivt, finns känslomässiga sidor i religiositeten som 
kan fungera stärkande för Agathes subjektivitet. Den doktrinära kristen-
domen kritiseras däremot starkt i romanen, framför allt i fråga om idén 
om kvinnans avsaknad av sexualitet. Reuter hänvisar till ett evolutionärt 
paradigm enligt vilket kvinnan, liksom mannen, har en sexuell drift. 
Den evolutionära världsbilden kan ge huvudpersonen en annan självför-
ståelse än den kristet-borgerliga som dömer ut henne som en misslyckad 
variant av kvinnan som släktenas moder.

Hysteriseringen av kvinnokroppen är en disciplinering, ett uttryck 
för makt. Romanen uttrycker en kritik av de sociala villkor som gäller för 
kvinnor och visar med olika medel hur hysterin blir den enda möjliga re-
aktionen på en förtryckande omvärld, en ”naturlig” eller logisk reaktion 
på en situation som präglas av en olöslig konflikt mellan självhävdelse 
och anpassning, mellan sexuellt begär och undertryckandet av detsam-
ma. Berättarinstansen spelar här en viktig roll. Berättarens kommenta-
rer till skeendet bidrar till att läsaren uppmärksammar huvudpersonens 
absurda belägenhet. Till exempel gör det satirisk-komiska inslaget i be-
rättarinstansens hållning att konflikten blir synlig: det uppstår ett glapp 
mellan huvudpersonens godtrogna attityd och livets realiteter.

Hysteriska symptom är ju framför allt uttryck för ett lidande, men 
kanske kan de också betraktas som ett slags motstånd, som kroppens 
motståndsspråk. Det var det språk som Freud försökte avkoda när han 
började lyssna på de hysteriska kvinnornas berättelser i stället för att 
ställa ut dem till beskådan på en scen.

Hyst e r ik e rns begär

Begäret är, som vi såg i inledningen, ”den Andres begär”, det vill säga 
vi begär det som vi tror och upplever att den Andre, en annan eller 
andra människor, begär.128 Denna begärets universella karaktär får, en-
ligt Lacan, ett särskilt tydligt uttryck i hysterin. Hysterikan är den som 
upprätthåller en annan persons begär och omvandlar det till sitt eget.129 
Till exempel begär Dora Frau K eftersom hon identifierar sig med herr 
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K, och införlivar [approprier] enligt Freud det begär hon upplever att han 
har i sig själv.130 Vad som är viktigt i analysen av en hysterika är alltså inte 
att ta reda på vem som är objekt för hennes begär utan att upptäcka den 
plats utifrån vilken hon begär, vilket begärande subjekt hon identifierar 
sig med.131

Med vem identifierar sig Agathe i sitt begär till Byron, Lutz, Martin? 
Svaret är att hon vid denna tidpunkt inte är hysterisk, hon blir det senare. 
Så länge hon har hoppet kvar förflyttar sig hennes begär metonymiskt på 
ett helt ”normalt” sätt. Begäret är alltid ett begär efter något annat, och 
begärets objekt flyttar sig ständigt i en metonymisk rörelse.132

När hysterin utbryter kastar sig Agathe över Eugenie. Vem och vems 
begär är det hon här identifierar sig med? Man skulle kunna tänka sig 
att Agathe identifierar sig med en man, den man hon aldrig fick, och att 
hon överfaller Eugenie som en hämndakt för att denna på sätt och vis 
är ansvarig för detta, eftersom Eugenie med sitt beteende legitimerar en 
könsordning som är omöjlig för Agathe att leva i. Men det ter sig mycket 
komplicerat. Jag tror snarare på en annan möjlighet: Agathe identifierar 
sig med en kvinna som älskar Eugenie, så som hon själv en gång älskade 
henne, och överfallet är alltså ett crime passionnel. Denna möjlighet till 
homosexuell identifikation med en kvinna beaktades inte av Freud i 
hans fallbeskrivning av Dora och inte heller av Lacan i hans diskussion 
om Dora, men jag anser att det är den rimligaste tolkningen i fallet 
Agathe.133

De motståndsstrategier som kommer till uttryck i Aus guter Familie 
är verkningslösa för huvudpersonens del. Däremot utgör de en kritisk 
diskurs just eftersom romanen visar på det orimliga i att kvinnor hindras 
från att utveckla sin individualitet som fria människor. I nästa kapitel ska 
jag se närmare på hur Hilma Angered-Strandberg beskriver en likartad 
utveckling av en kvinnlig individualitet men med en annan upplösning.



Hilma Angered-Strandberg , ca 1890.



5. 

det fr i v i l l ig a offr et 
om hilma angered-strandbergs lydi a vik

The martyr is he who prefers to face death rather 
than to abandon his faith. The sinner abandons 
the faith in order to keep the life of here below.
Michel Foucault, ”About the beginning of 
the Hermeneutics of the Self”, 1993

Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik. En själs historia (1904) är en upp-
växtskildring och en utvecklingsroman. Undertiteln är en referens till 
Fredrika Bremers roman Hertha. Eller en själs historia från 1856. Den 
kan också jämföras med Gabriele Reuters undertitel till Aus guter Fa-
milie: Leidensgeschichte eines Mädchens (”En flickas lidandehistoria”).1 
Tanken att skriva en kvinnas historia är alltså gemensam för romaner-
na, en historia som ska belysa och förklara ett människoöde och som 
därmed pekar ut de vägval som gjorts och som kanske under andra 
omständigheter kunde ha gjorts annorlunda. Både Lydia Vik och Af god 
familj behandlar hjältinnans uppväxt och liv som vuxen och tecknar 
en samman hängande livsberättelse där en ung idealistisk huvudperson 
konfronteras med det omgivande samhället och tvingas till någon form 
av anpassning.2 Intresset för samspelet mellan en individs psykologi och 
samhällets repressiva krafter var typisk för realismen och naturalismen, 
och särskilt den senare betonade gärna det deterministiska draget där 
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människan framstod som ett hjälplöst objekt för obevekliga samhälls-
mekanismer.

Lydia Vik är också en ”konstnärsroman”, en genre med anor från 
det sena 1700-talet.3 Till en början var det uteslutande manliga huvud-
personer som skildrades men under 1800-talet började även kvinnliga 
dyka upp. I de tidiga kvinnliga konstnärsromanerna beskrivs en process 
som leder till att antingen konsten eller konstnärinnan själv måste offras. 
Elizabeth Barrett Brownings versepos Aurora Leigh (1857) brukar ses som 
den första konstnärstext av och om en kvinna som bryter mönstret då 
huvudpersonen lyckas behålla både man och dikt. Ett svenskt exempel 
är Anne Charlotte Lefflers En sommarsaga (1886).4 Angered-Strandbergs 
Lydia Vik är intressant i sammanhanget eftersom den, som jag ser det, 
inte enkelt kan sägas följa det ena eller det andra mönstret.

Att vara kvinna och författare sågs som en mycket utmanande kom-
bination i det sena 1800-talet.5 De kvinnliga författarna uppfattades som 
anomalier eftersom de överskred sitt köns gränser, vilket fick förödande 
konsekvenser för deras självbild: ”Priset för konstnärskapet var inte bara 
att utsättas för omvärldens oförståelse eller löje eller att rent av ses som en 
moraliskt fallen kvinna. Att ägna sig åt konsten innebar även att riskera 
att hamna i ett identitetens ingenmansland – att tvingas ge upp tanken 
på att bli betraktad som en riktig kvinna”, skriver Eva Heggestad.6 En 
kvinna som står inför det omöjliga valet mellan konstnärskap och kärlek 
var ett återkommande motiv hos det moderna genombrottets kvinnliga 
författare och det sker inte några lyckliga upplösningar av konflikten 
i deras romaner.7 Lydia Vik har tolkats som en sådan roman som inte 
lyckas lösa konflikten mellan konstnärskap och kärlek. Jag kommer i 
detta kapitel att visa att en annan läsning är möjlig.

Hilma Angered-Strandberg (1855–1927) debuterade 1886 under pseu-
donymen ”Lilian” med den signaturpoetiska diktsamlingen I dur och 
moll. Angered-Strandberg förhåller sig i förordet kritiskt till samtidens 
rea listiska litteratur, men i novellsamlingen Västerut, som publice rades 
året därpå, har hon tydligt anammat det realistiska stilidealet och även 
det åttitalistiska intresset för människosjälens psykologi.8 Angered-
 Strandberg räknades av samtiden till de moderna realistiska författarna, 
men skrevs sedan ut ur litteraturhistorien.9 Angered-Strandberg har be-
funnit sig i marginalen av litteraturhistorieskrivningen under 1900-talet, 
i sällskap med Alfhild Agrell och Mathilda Malling. Först i Nordisk 
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kvinnolitteraturhistoria (1993) får de en mer framträdande ställning.10 
Laura Marholm beskriver henne som ”en på den tiden utmärkt lofvande 
författarinna, men som sedan af ödet drefs långt bort från sina försök”.11

Flera kommentatorer hävdar att Lydia Vik är en självbiografisk ro-
man, framför allt i barndomsskildringen.12 Angered-Strandberg (1855–
1927) kom själv från en borgerlig, intellektuell miljö. Hennes far, Karl 
Gustaf Strandberg, var justitieråd och medlem av Svenska Akademien. 
Han var kusin till pseudonymen Talis Qualis, C.V.A. Strandberg. Brita 
Nordlander skriver att Lydia Viks känsla av samhörighet med fadern 
och främlingskap inför moderns rigida religiositet speglar Angered- 
Strandbergs självupplevda erfarenheter.13 Efter föräldrarnas död arbe-
tade Hilma Strandberg som sällskapsdam på olika slott i Skåne. Hon 
torde alltså vara väl bekant med de aristokratiska ideal som hon skildrar 
kritiskt i Lydia Vik. Därefter utbildade sig Hilma Strandberg till telegra-
fist och bosatte sig på Västkusten. Hon träffade målaren Hjalmar Ang-
ered och paret emigrerade till Amerika i slutet av 1880-talet för att i det 
nya landet kunna förverkliga sina idéer om fri kärlek och konstnärskap. 
Planerna gick emellertid i stöpet, de gifte sig och Hjalmar Angered säl-
lade sig till de arbetssökandes skara för att kunna försörja familjen. Paret 
upplevde många motgångar och besvikelser, de levde på svältgränsen 
och båda deras barn dog i späd ålder. Under Amerikaåren brevväxlade 
Angered-Strandberg med Ellen Key och skrev bland annat om svårig-
heterna att etablera litterära kontakter. Key stöttade väninnan och star-
tade en insamling till hennes förmån.14 Angered-Strandberg återvände 
till Sverige 1894 och levde fram till sin död i isolering och fattigdom. När 
hennes sista roman, Barbarens son, kom ut 1924, var det, enligt Harald 
Schiller, ”som en röst från de döda”. Den fick kritikens erkännande men 
publiken svek.15 Omdömena om Angered-Strandberg ger det samlade 
intrycket att hon var och även såg sig själv som en mycket egensinnig 
person som valde att gå sin egen väg. Till skillnad från de flesta andra 
förblev hon till exempel tyskvän under första världskriget. ”Säkerligen 
var detta dikterat av hennes germanska sinnelag, men också därav att 
hon alltid ’tyckte upp- och nervänt’ som hon säger om sig själv”, skriver 
Anna Levertin.16
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Individualitet

På samma sätt som i Gabriele Reuters Aus guter Familie är intrigen i 
Lydia Vik uppbyggd som en serie utbrytningsförsök ur en konventionell 
flick- och kvinnoroll, som ideligen misslyckas då representanter för sam-
hällets normer sätter stopp för den unga flickans strävan efter kunskap 
och frihet, kärlek och skapande arbete. Som jag ser det finns emellertid 
en öppning i slutet på Lydia Vik som saknas i Aus guter Familie.

Kompositionsmässigt kan man se intrigen i Lydia Vik som en pendel-
rörelse mellan ett hävdande och ett kväsande av Lydia Viks individua-
litet. Individualitet var ett nyckelord i tidens feministiska diskurs. Ellen 
Key hävdade att kvinnan hade en personlighet, hon var inte endast en 
könsvarelse, vilket gjordes gällande i tidens socialdarwinistiska populära 
skrifter.17 Att utveckla en individualitet innebar en känslomässig mog-
nad där individens kroppsliga och själsliga sidor tänktes finna harmoni, 
där det instinktiva blev mer medvetet eller åtminstone skapades en stör-
re lyhördhet gentemot instinkten. Könet ger avtryck i individualiteten 
eftersom den alltid är kroppsligt situerad. Begreppet individualitet var 
också starkt förknippat med frihet, hur en individ kan finna och följa sin 
egen väg även om det innebär ett brott mot de förväntningar som ställs 
på henne från samhällets sida. För Key var målet för all undervisning, 
fostran och bildning att skapa fria och självständiga personligheter som 
var utrustade för att tampas med livets alla gåtor och problem.18

Angered-Strandberg kan ha inspirerats av Key, som till exempel dis-
kuterar individualitet i Tankebilder I (1898), men begreppet är centralt 
även hos Friedrich Nietzsche. Nietzsches begrepp ”Individualität” var 
det som gjorde att kvinnor kunde överse med de misogyna aspekterna 
av hans tänkande: de såg i begreppet en potential och tolkade det som 
en uppmaning till att utveckla hela sin personlighet.19 Laura Marholm 
knyter individualiteten till en ny sorts litteratur och skriver om förfat-
taren George Egerton: ”Det, som nu börjar framträda, är kvinnans per-
sonlighetskänsla, känslan af hennes personlighet som kvinna, hvilket 
även visar sig i förakt för nedärfda former och ett sökande efter nya 
dylika. Ur denna nästan backantiskt häftiga känsla har mrs Egerton öst 
sina skimrande, oroliga noveller, hvilka fördömts af den engelska peruk-
stockskritiken, men som läsas af publiken i alltjämt nya upplagor […].”20 
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Marholm menar att kvinnliga författare har slutat imitera manliga, och 
i stället finner nya skrivsätt utifrån en medvetenhet om den egna indi-
vidualiteten. De skriver utifrån en självmedveten kvinnlig position om 
sexualitet och begär, vilket varit något obefintligt hos den ”viktorianska 
ängeln”, äldre tiders asexuella kvinna.

 Enligt Key framträder individualiteten genom att en människas 
drifter och lidelser med erfarenheten bearbetas till högre livsvärden. 
Den enkla naturvarelsen blir allt mer sammansatt och differentierad, 
det vill säga allt mer individualiserad under det att drifter utvecklas till 
känslor och känslorna därefter till tankar eller föreställningar.21 För Key 
ingår individualiteten i en diskussion om ett etiskt ideal för hur indi-
viden ska forma sin personlighet för att uppnå största möjliga lycka, 
både för sig själv och för samhället i stort. I uppsatsen ”Själfhäfdelse och 
själfoffrande” pläderar Key för en harmonisering av självhävdelse och 
självför sakelse, egoism och altruism. Båda sidorna har varit oumbärliga 
i människans utveckling och är det alltjämt:

Den af harmoniens ideal bestämda människan vill bevara sitt eget lif, 
främja sin egen utveckling, skapa sin egen lycka. Hon betraktar sin 
fysiska och psykiska natur som det grundämne, ur hvilket hon skall 
arbeta fram en hel personlighet, så som den ädelt jämviktsfulla stoden 
mejslas ur marmorblocket.22

Intimt sammanknippad med individualiteten är ”vilja” och ”sanning”. 
Det handlar om att vara ”sann mot sig själv”, att inte kompromissa med 
sin egen vilja. Man skulle kunna säga att ”individualitet” under 1890- talet 
för många feminister blev det som motiverade emancipationen.23 Att 
individualiteten som ett etiskt sanningskrav fyller en central funktion i 
1890-talets feministiska tänkande framkommer också i debatten om den 
Nya kvinnan i litteraturen 1909.24

Begreppet individualitet är också förbundet med Eros, kärleken som 
en skapande kraft, en livskraft eller livskänsla. Individualiteten är en 
förutsättning för stor och äkta kärlek – för utan den kan man inte älska 
utan att förlora sig själv. Kärleken, Eros, är också det som tänks skänka 
kvinnan skapargnistan. En kvinna som älskar och är älskad kan åstad-
komma storverk inom konsten, som Marholm uttrycker det. Angered-
 Strandberg skriver enligt min mening in sig i denna hos Marholm och 
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Key rotade diskurs om den kvinnliga erotiska individualiteten som 
grund för skapande.25

Lydia Viks vilja att finna och uttrycka sin individualitet hindras ideli-
gen av olika instanser, men samtidigt hittar hon ständigt nya utvägar och 
möjligheter att förverkliga sin strävan och följa sitt begär. I barndomen 
stäcks Lydias begär efter kunskap av den djupt religiösa modern. Lydia 
vänder sig då mot fadern för att få tillgång till litteraturen. Därefter kuvas 
Lydias kunskapstörst av skolan som fungerar mer som disciplin anstalt 
än lärosäte. När det är dags för konfirmation gör Lydia ett allvarligt för-
sök att göra religionen till sin bundsförvant. Detta försök slås emeller tid 
strax ned av faderns hånfulla avståndstagande. Efter föräldrarnas död tar 
den unga Lydia plats som sällskapsdam hos en grevinna. Denna försöker 
hindra Lydias framfart i namn av aristokratiska ideal som självbehärsk-
ning och försakelse av den egna viljan. Därefter bryter sig Lydia loss 
med hjälp av en man, den radikale författaren Måns Löfvén. På Lydias 
initiativ ingår de ett samvetsäktenskap utan kyrklig vigsel.26 Paret flyttar 
till en mindre stad vars invånare fördömer Lydias och Måns ”äktenskap”. 
Det unga paret blir utfrysta ur gemenskapen. Det sociala trycket och 
Måns vanföreställningar om att hans dalande popularitet som författa-
re hänger ihop med deras okonventionella samlevnadsform gör att han 
efter en tid resignerar och övertalar Lydia om att de ska låta viga sig av 
en präst. Denna motgång hanterar Lydia genom att börja skriva på en 
roman om ett fungerande fritt förhållande. Måns tolererar inte att Lydia 
skriver så det får hon göra i hemlighet. Då Lydias romanprojekt upp-
dagas för Måns uppstår en valsituation för Lydia mellan mannen och 
skrivandet, där hon efter en lång inre strid väljer mannen.

Som framgår av sammanfattningen tematiserar romanen Lydias 
kamp för att kunna förena kärlek och konstnärskap. Hon finner en rad 
strategier, goda försök som alla går om intet. Till slut är hon mycket nära 
målet, hon har till och med en förläggare, men hon väljer då att offra de 
författar ambitioner hon närt i hela sitt liv och övertalar i stället mannen 
att skriva en roman utifrån hennes idé om ett par som försöker förverk-
liga stor och fri kärlek i ett äktenskap utan traditionell vigsel. Offret sker 
dock på ett intressant sätt och öppnar för motstridiga tolkningar. I min 
analys vill jag se närmare på vilka element i texten som fungerar subjek-
tiverande eller stärkande för Lydias individualitet. Dessa element utgör 
också textens motståndsstrategier. Jag vill också analysera offret närmare 
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och undersöka om det kan betraktas som något annat än obegripligt och 
inkonsekvent, vilket flera samtida recensenter hävdar, eller som uttryck 
för ”bitter ironi” och ”uppgivenhet”, som eftermälet i den feministiska 
historieskrivningen lyder.27 Romanen har inte uppmärksammats särskilt 
i litteraturhistoriska handböcker, och i den feministiska forskningen har 
den blivit ganska styvmoderligt behandlad. Jag tror att detta beror bland 
annat på att man inte förstått sig på romanen inom ramen för en rea-
listisk tradition. Genom att läsa romanen som en text inspirerad av en 
feministisk nietzscheansk idé om den kvinnliga individualiteten, och 
som en symbolisk snarare än en realistisk text, vill jag öppna för nya 
tolkningsmöjligheter.28

Romantik och symbolik i 
1890-talets litteratur

I 1890-talets litteratur får realismens och naturalismens sakliga berättel-
ser alltmer romantiska och symboliska inslag. Dessa korresponderar med 
en vilja att återge en inre verklighet hos personerna, att gestalta inre ske-
enden symboliskt. Kring 1890 skedde en omsvängning i litteraturen där 
den naturalistiska tilltron till vetenskaplig objektivitet och strävan efter 
exakta beskrivningar av en tänkt yttre verklighet avlöstes av ett intresse 
för skildringar av deformerade verklighetsuppfattningar, fantasiutsväv-
ningar och syner som ger större utrymme åt diktandets frihet. Den tidiga 
symbolismen grundades i decenniets intresse för drömmen, sagan och 
symbolen. Ofta gav den utryck för existentiellt grubblande och  ångest. 
Den utgår ifrån en brytning med naturalismen och ”en ångestfull leda 
vid en färdig världsbild och en bevisbar vetenskaplig livsåskådning”, 
skriver Erik Hjalmar Linder.29 En sådan beskrivning stämmer väl in på 
den avslutande fjärde delen av Lydia Vik. Den gestaltar upplevelsen av 
en existentiell kris: ska Lydia ge upp det hon strävat efter i hela sitt liv? 
Måns hamnar i kris även han på grund av sin skrivkramp, eller snarare 
skrivvåndor – han får inte till det i enlighet med sin inre vision – och i sin 
förtvivlan över att vara en dalande litterär stjärna. Romanen ger uttryck 
för nya skrivsätt: introspektivt drömmande som kan likna inre monolo-
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ger och symboliska naturskildringar som ofta speglar huvudpersonens 
inre och också kan få en vägledande funktion för henne.30

I Lydia Vik fokuseras det inre skeendet, både inom människan och 
i relationer mellan människor. Ofta använder Angered-Strandberg ett 
symboliskt formspråk för att återge Lydia Viks själstillstånd. Det kan 
vara beskrivningar av hennes begär eller gestaltning av starka känslo-
tillstånd där bildspråket kan beskriva skeenden som huvudpersonen 
själv inte alltid är medveten om. Detta drag ger också romanen en anti- 
mimetisk sida: den förening av kärlek och skapande som Lydia drömmer 
om kan endast gestaltas med symboliska eller metafiktiva medel.

Jenny Bergenmar beskriver Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga som 
ett av de första verk i den nya traditionen, som bröt med den tidigare 
författargenerationens psykologiska realism och traditionella estetik. De 
samtida kritikerna bedömde den efter en realismnorm men värderade 
också avvikelserna från den i positiva termer. ”Ledmotiven i kritiken kan 
sammanfattas i brytningen mellan en modern och en traditionell estetik, 
bristen på psykologisk realism i personskildringen samt den episodiska 
kompositionen. Dessa tre punkter sammanfattar hur romanen ansågs 
frångå de realistiska konventionerna”, skriver Bergenmar.31

Jag vill hävda att många kritiker ännu vid tidpunkten för publice-
ringen av Lydia Vik hade svårt att läsa en kvinnlig författares text som 
något annat än realistisk. Samtidens recensenter ställde sig oförstående 
inför Lydia Viks offer, med undantag av Klara Johanson. De kritiserar 
boken och slutet utifrån olika positioner. Den konservative C.D. Wirsén 
raljerar över Lydia Viks motsägelsefullhet, och han sticker inte under stol 
med att han ogillar inflytandet från Key.32 Oscar Levertin uppskattar 
Lydia Vik men förklarar inte närmare varför, han skriver att han hellre 
hade stiftat bekantskap med hennes far (!).33 En tredje position intas av 
flera recensenter (signaturer) som gör seriösa försök att förstå Lydia Viks 
agerande. De går emellertid bet och ger därför boken ett dåligt omdö-
me. En recension pekar tydligt ut romanens ”inkonsekvenser”: hur kan 
Lydia Vik som i hela sitt liv kämpat för att få igenom sin vilja att skriva 
i slutet avsäga sig detta? Klara Johanson är den som är mest positiv till 
romanen.34
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Barndomen

Lydias obö jl i ga s inne

Lydia Vik är likt Gabriele Reuters Agathe Heidling en flicka med glu-
pande aptit på livet. Hon är ett söndagsbarn. Den ”märkvärdigt klara 
och genomträngande blick” som hon föds med är emellertid något som 
oroar hennes fromma mor: ”Måtte hon alltid skåda mot höjden.” (s. 7) 
Redan som barn har Lydia en stark vilja och ett livligt fantasiliv som hon 
vill uttrycka. Hon känner sig kallad att bli författare.

På romanens första sidor introduceras flera av romanens centrala mo-
tiv: religionens förtryckande makt, den underfundige fadern med libe-
rala idéer, den ängsliga, djupt religiösa modern, och framför allt Lydia 
Viks egensinne. Lydia har ett ”oböjligt sinne” i moderns ögon. Hon är 
ett busigt och påhittigt barn, som ofta blir straffad för sina upptåg och 
instängd i förmaket. Från fönstret ser hon kyrktornet resa sig. I kyrk-
klockornas dramatiska klang återspeglas det som pågår i Lydias eget 
känsloliv – självprövning, fruktan, oro och ångest:

Men ur ginungagapen fortfor det att långt efter klämtningen ringa 
och pingla, aldrig hörde den dånande malmsången upp, den tvärt-
om ökades, blef till en häxfäst af dån, en orgie af domedagshot, tills 
 flickans stämning upplöstes i förvirring, och hon greps af osalig 
oro, en hopplös förnimmelse af att icke kunna löpa bort. Mörkret i 
rummet väcktes till lif, det vågade sig i takt med klangen, kom när-
mare, hon kände pustar i nackgropen, trycket af armar och vände 
till hälften hufvudet, blodet stockade sig i ådrorna och en vanvettig 
rädsla fick makt med henne – ville de något dessa klockor? Voro 
de skålar, fulla af Herrens vrede, färdiga att gjutas ut öfver hennes 
hufvud, om hon icke sprang bort och slog på dörren och tiggde om 
nåd? Måste hon bedja om förlåtelse för synder, dem hon ej förmådde 
ångra? (11f )

Med en symboltyngd stil och ett tonfall fyllt av patos beskriver Angered-
 Strandberg en kamp mellan Gud och barnet Lydia. Den obönhörlige, 
straffande guden kommer till tals i kyrkklockornas skräckinjagande 
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klang, och det är en gud som vill tvinga Lydia till underkastelse, till att 
be om nåd och förlåtelse för synder hon inte kan ångra.

Både det starka patos som kommer till uttryck i texten och tematise-
ringen av religionen som förtryckarinstans menar jag har anknytning till 
den nietzscheanskt inspirerade diskursen om (den kvinnliga) individua-
liteten, som står i stark kontrast till kristendomens självutplånande ideal. 
Angered-Strandberg beskriver hur den dogmatiska kristendomen låter 
människan avhända sig ansvaret för sitt eget liv och gör henne beroende 
av nåden och syndaförlåtelsen, hur ”barnets själ [bleks] af synda ångerns 
eller helvetesfasans tårar”, som Key skriver i Barnets århundrade.35 Vad 
Lydia har – till moderns stora sorg – är en personlighet eller en individua-
litet: ”det, som människor helst böra glömma och gömma: sig själf” (s. 15). 
Av denna berättarkommentar – där berättaren har tagit moderns perspek-
tiv – framgår att det är just Lydias vilja som modern vill ta ifrån henne. I 
viljan sitter det onda, enligt modern: ”Viljan hindrar oss att blifva lyckliga 
på jorden, och den utesluter oss från evighetens hopp”, tänker hon (s. 18). 
Enligt moderns sätt att se bör vi alltså uppge den egna viljan för att få hopp 
om evigt liv, något som också ska tänkas göra oss lyckliga i jordelivet.

Denna syn på barnet är något som Ellen Key skarpt kritiserar i Bar-
nets århundrade (1900). Key beskriver det fatala i att förkväva ett barns 
vilja, hur man på så sätt stympar en hel generation och hindrar utveck-
lingen mot ett bättre samhälle och en högre människotyp. Denna upp-
fostran sanktioneras och övervakas ytterst av kyrkan. Barnet bör i stället 
ses som en vägvisare mot den nya människan, menar Key.36

Lydias ängsligt gudfruktiga mor framstår som en patriarkatets väk-
tare, en figur som ser som sin främsta uppgift att fostra dottern till en 
underdånig maka och mor, det vill säga att disciplinera henne i enlig-
het med kyrkans dogmer. En sådan modersfigur återfinns i många av 
sekelskiftets romaner, till exempel i Gabriele Reuters Aus guter Familie 
(1895) och Hedwig Dohms Christa Ruland (1902). Christa Rulands kon-
ventionella mor upprörs över dotterns vanartighet och i Franziska zu 
Reventlows Ellen Olestjerne (1903) skildras en flickas mycket olyckliga 
uppväxt med en kärlekslös mor som vill styra henne bort från allt som 
lockar henne. I Lydia Vik skildras dock i första hand Lydias sorg över 
moderns bristande acceptans av dotterns individualitet, vilket i sin tur 
väcker läsarens vrede, kanske inte gentemot modern som person men 
gentemot den människosyn hon förespråkar.
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Att som kvinna axla rollen som förmedlare av kristna ideal kan ses 
som det enda sättet att tillskansa sig auktoritet som hustru och mor i ett 
traditionellt borgerligt hem under det sena 1800-talet. Genom att bli ett 
dygdemönster slipper en kvinna att bli varse sin underordnade position; 
genom att frivilligt avsäga sig alla intressen slipper hon bli fråntagen 
dem, påpekar Claudia Lindén.37 De Nya kvinnorna ställer dock frågan 
hur en sådan undergiven kvinna ska kunna fostra ett barn. I Ibsens Ett 
dockhem (1879) frågar Nora retoriskt hur hon ska kunna uppfostra sina 
barn då hon själv, enligt mannen, behöver uppfostras. En liknande tanke 
uttrycks också i Anne Charlotte Lefflers novell ”Barnet”, där mannen vill 
styra sin ”barnhustru” Nina i allt, och till och med hindrar henne från 
att läsa. Nina reflekterar över hur hon ska kunna uppfostra ett barn om 
hon inte själv ges möjlighet att vara annat än ett barn: ”Och när hon nu 
själf blef mor, hur skulle hon då kunna vinna sitt barns aktning, då det 
såg hur omyndig hon var i sitt eget hem.”38

Om relationen mellan mor och dotter ofta i sekelskiftets romaner 
framställs som den plats där kvinnoförtrycket vidareförs och cementeras, 
står fadern däremot snarare för en frimodighet och för vägen till frihet 
och oberoende för de unga flickorna – så länge de är barn. Till skillnad 
från modern störs fadern inte av Lydias egensinne och de har intresset 
för litteratur gemensamt. I litteraturen finner hon friheten att vara den 
hon vill: diktens gestalter ”buro henne upp på det höga berg, dit hvarken 
mamma eller syskonen räckte” där hon ”var fri till att handla, tänka 
och vara just den hon ville vara” (s. 21). Lydia är uppkallad efter Jens 
Baggesens Lydia, vilket hon är stolt över, liksom över allt annat som kan 
förknippas med fadern, skalden Bengt Claeson Vik, en fattig men aktad 
ämbetsman med estetiska intressen.39 Fadern kan räknas till de liberala, 
till exempel firar han att ”representationsförslaget” gått igenom. Detta 
daterar också romanens handling till 1865.40

Ur Lydias perspektiv erbjuder fadern henne en möjlighet till andlig 
tillväxt i och med att hon får ta del av hans åtrådda kunskaper och 
insikter. Fadern är Lydias första bildningsinstans. Berättaren beskriver 
Lydias upplevelse av själslig gemenskap med fadern i termer av begär 
med kroppsliga konnotationer. Lydia upplever ”bandet dem emellan be-
rusande starkt som kroppslig beröring. I öfverfyllnadens smärta öppnade 
sig hennes unga själ med hvad den innehöll, och som hon på något sätt 
velat gifva honom, medan hon utan att förstå begärde att få mottaga 
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outsägliga ting. Hennes omedvetna åtrå efter att växa var så jäsande, att 
den heta oron följdes af lekamlig mattighet” (s. 21, min kurs.).

Begäret till litteraturen och fadern smälter här samman i Lydias fri-
hetslängtan, och fungerar som en motståndsstrategi – ur Lydias perspek-
tiv. Av berättarens beskrivning av fadern framgår att han enbart speglar 
sig själv i Lydia, något som hon inte uppfattar: ”Om presidenten [fadern] 
erfor särskildt intryck af att den, han ledde vid handen, var hans eget 
kött och blod, så förblef det hans hemlighet. Måhända sökte han blott 
återklang för sin lyriska stämning.” (s. 21)

Berättaren förmedlar med små medel hur Lydias och faderns upp-
levelse skiljer sig åt. En ironisk blick på fadern markeras av ordet ”synbar-
ligen” i den följande scenen då fadern deklamerar dikt: ”Icke så att han 
gaf akt på henne. Hans stora ögon, lågande blå nu, med en glimt af hög-
het, sänkte sig mot hennes ansikte, men han såg henne knappast. Hvad 
som ägt rum, hade han synbarligen icke lust att komma ihåg.” (s. 20) 
Berättaren beskriver hur Lydias blick på fadern inte är besvarad. Han 
vänder sig mot henne, men han ser henne inte.

Om fadern är oseende så framstår modern som alltför genomskådan-
de. I en scen betraktar hon Lydia när hon leker med småsyskonen. Lydia 
har klättrat upp på en pall som i leken förvandlats till Trojas mur: ”Fru 
Vik ägde ett mildt temperament, men hvartenda ett af dotterns infall 
verkade på henne så motbjudande, att hon blott behöfde se sitt barn 
utstyrd och röd af ifver stå där i höjden för att blifva häftigt upprörd.” 
(s. 15) Moderns motvilja mot dotterns individualitet är här omisskännlig.

Konf l ik t en mellan fade rn och modern

Det råder en skarp motsättning mellan faderns och moderns sätt att se på 
världen. Fadern är en rationalistisk ateist som föraktar allt som modern 
står för, mystik och religiositet med starka inslag av gudsfruktan. I  Lydias 
ögon ter sig modern vag och självutplånande, en vemodig och orolig 
gestalt: hennes blickar dras ”helst mot skrämmande djup. Och hennes 
väsen var bäfvan”. Samtidigt besitter hon något av den varma moderlig-
het, den ”stora, soliga ro”, som gör att barnen söker sig till henne (s. 31; 
32). Fadern uppmuntrar Lydia till att läsa skönlitteratur, medan modern 
motsätter sig all läsning som inte främjar hennes frälsning.
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Faderns och Lydias förehavanden måste döljas för modern för att inte 
väcka hennes svartsjuka. Lydia hamnar på så sätt i skottlinjen mellan för-
äldrarna. I en scen ställs situationen på sin spets och Lydia tvingas välja 
sida. Lydia och hennes syskon sitter och läser kristna traktat tillsammans 
med modern. Fadern kommer in i rummet, tar en skrift och håller ut 
den utanför fönstret för att retas med modern.41 Därefter tar han med sig 
Lydia till sitt bibliotek och säger att hon får läsa vad hon vill – något som 
först väcker ett ”brännande begär” hos henne. Strax blir hon emellertid 
villrådig och springer tillbaka till modern ”i en oklar förhoppning att 
blifva förstådd”. Men modern avvisar henne och säger: ”Hvarför kom-
mer du hit? Gå du dit, där sin själ är hemma.” (s. 36f)

Scenen då fadern låtsas slänga ut traktatet genom fönstret och låta 
sidorna blåsa iväg kan läsas som en parallellscen till den då Lydia senare 
i romanen låter sitt manuskript flyga iväg med stormen. Motivet med 
boksidor som skingras i vinden kan ses som en bild för att dikten sprids 
ut i världen, löskopplad från författarens grepp.

Konflikten mellan modern och fadern skär rakt igenom Lydia: fa-
dern äger det hon själv innerst önskar, men hon vill för den skull inte 
avstå från moderns kärlek och bekräftelse. Denna motsättning blir alltså 
svår för Lydia att förena i sin person – det liknar en klassisk oidipal 
konflikt, där flickan vänder sig från modern och tar fadern till kärleks-
objekt. Angered- Strandberg komplicerar dock den oidipala berättelsen 
ur flickans perspektiv då hon beskriver Lydias sorg över att behöva för-
saka modern och även den svaga länk som relationen till fadern utgör.

I scenen där Lydia tvingas välja mellan fadern och modern gestaltas 
en klyvning som jag menar är en av de bidragande orsaksfaktorerna 
till Lydia Viks ”misslyckande”, hennes uppgivande av författarplaner-
na i slutet av romanen. När Lydia hävdar sin individualitet sker det på 
bekostnad av moderns kärlek (i den första scenen) respektive mannens 
kärlek (i romanens slut). Det framstår som ett omöjligt val som bara kan 
lösas genom en metafiktiv deus ex machina.

Kväsandet av kunskapslust en

Lydia börjar skolan med höga förhoppningar. Hon är ambitiös vilket 
gör att hon i skolkamraternas ögon är ”äresjuk”. Lydia passar inte in, för 
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skolan är en uppfostringsanstalt snarare än den kunskapens borg som 
hon förväntat sig. Här är berättarens kommentarer intressanta, då Lydia 
framstår som naiv i sin okunskap om de sociala koderna. Berättaren be-
handlar henne faktiskt lite illvilligt: ”Öfverhufvud brydde hon sig föga 
om andras angelägenheter. Men just det gjorde henne i längden omöjlig, 
ty hvem kan stå ut med att se en människa bara lefva sitt eget lif och 
betrakta annat ungefär som luft.” (s. 39f)

En smärre förseelse leder till att Lydia blir relegerad: En dag skolkar 
hon från gymnastiktimmen för att springa hem och hämta sin matsäck. 
Men någon skvallrar och vid skolavslutningen pekar rektorn ut henne i 
sitt avskedstal och ger henne anmärkningen ”Osanning och Olydnad”. 
Detta leder till starka skamkänslor och startar en inre rättsprocess hos 
Lydia som förtvivlad flyr från skolan. Hon ställer sig på en bro och ser 
ner i vattnet och märker att vattnet inte återger hennes spegelbild. Hon 
ser inte sitt eget ansikte. Lydias själstillstånd får här effekter i den yttre 
verkligheten. Detta att gränsen mellan yttre och inre verklighet inte all-
tid upprätthålls påtalar Klara Johanson som en av romanens kvaliteter i 
sin recension.42 Scenen gestaltar med ett symbolfyllt formspråk vad som 
händer med en människa när omgivningens bekräftande blick uteblir: 
hon blir osynlig för sig själv. Hilma Angered-Strandberg förmedlar in-
sikten att ett ensamt uppror inte är någon farbar väg för en flicka med 
ambitioner att förändra världen.

På internatskolan Ugglebo lyckas man bättre med att tämja Lydia. 
I ett brev till modern skriver föreståndarinnan fru L. att Lydia Viks 
”utveckling artar sig att blifva normal. Hon är mycket douce och går 
fogligt upp uti sina väninnors oskyldiga sysselsättningar”. Hon utmärker 
sig inte som särskilt begåvad vilket ryktet gjort gällande och hon verkar 
sakna såväl ”courage och glädtighet” som ”ambition” (s. 48f).

Då Lydias mor hastigt dör har detta, enligt föreståndarinnan, en 
välgörande inverkan på Lydia: det avlägsnar varje tillstymmelse till själv-
hävdelse. Lydia beter sig som om hon vill sona ett brott, ”för hvilket hon 
nu förkrossad sjunkit till korsets fot” (s. 50). Texten beskriver hur Lydias 
jagförsakelse uppfattas som en god utveckling: Fru L. försäkrar fadern 
att Lydia nu har den rätta tron, och att det därmed snart är dags för 
henne att ”aflägga de heligaste af löften” (s. 51).

Ur Lydias perspektiv blir moderns död kulmen på ett långt lidande 
och hela hennes livs strävan förvänds i skam och skuld, som ett grymt 
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straff för att hon försökt hävda sin individualitet. Lydia får mycket po-
sitiv uppmärksamhet för sitt nya ödmjuka jag, som inte längre strävar 
”mot solar hon, Lydia, ensamt ser lysa, där alla säga att det råder mör-
ker”. (s. 52f) Hon har ibland en obehaglig känsla av att inte vara sig själv, 
men i sällskap med de andra flickorna lyckas hon jaga bort den.

Angered-Strandbergs beskrivning av Lydias skolgång ter sig som en 
iscensättning av den kritik av skolans pedagogiska metoder som Key fram-
för i Barnets århundrade. Key beskriver hur skolan kväser ett barns natur-
liga kunskapslängtan och hur kyrkans dogmer används som ett medel 
att skrämma barnet till lydnad. Barnet fostras till osjälvständighet och 
fruktan för Gud, och skolan berövar på så sätt människan hennes frihet 
och hindrar henne från att utvecklas till en moraliskt ansvarsfull individ.43

Konfirmationen

Konfirmationen förutsätter att flickan tämjts till foglighet och under-
kastelse. Liksom i Gabriele Reuters Aus guter Familie framställs konfir-
mationen i Lydia Vik som en rit som bekräftar och cementerar flickans 
underordning, men samtidigt utgör den, vilket vi ska se, en källa ur 
vilken individualiteten kan hämta kraft. Konfirmationen fungerar både 
dödande och födande, med Foucaults termer: både disciplinerande och 
subjektiverande: ”ändtligen funno [de] sig ansikte mot ansikte med den 
mystiska handling, som lik en mur, hvaröfver aningen knappt vågade sig 
in i det okända, stod emellan dem och lifvet. Att stunden verkligen var 
kommen, föreföll ofattligt. När de åkt hemifrån hade någon hviskat 
upprörd: Detta är som döden, känner ni icke? Vi kan inte tro, omöjligt, att 
den skall komma, och så kommer den, vi är på väg till det vidunderliga, 
men det är ännu som om det aldrig kunde ske.” (s. 55, min kurs.)

Angered-Strandberg beskriver här, i likhet med Reuter, flickornas 
upplevelse av konfirmationen som oerhört betydelseladdad, både fruk-
tad och efterlängtad. Å ena sidan hägrar livet efter konfirmationen, å 
andra sidan upplevs konfirmationen som döden. Den är en initiationsrit 
till vuxenvärlden, till kvinnoblivandet. Den drar en gräns mot barn-
domen vilket skapar en oändlig saknad: den oskuldsfulla friheten är för 
evigt förlorad.
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Konfirmationen innefattar således en dubbelhet, dels som en under-
kastelse under lagen, och könets lag i synnerhet, dels som en mystisk 
upplevelse som förstärker en känsla av subjektivitet hos flickan. Denna 
dubbelhet kan antas ha sin grund och sin förutsättning i transsubstantia-
tionen. Nattvardsritualen förenar mystiskt kropp och själ men samtidigt 
sker ett avskiljande mellan det låga, kroppsliga och det höga, själsliga 
begäret, kärleken till Gud. Hädanefter råder en laddad motsättning mel-
lan det rena himmelska begäret och kroppens smutsiga, skamliga drifter, 
en konflikt mellan det gudomligt-idealiserade och det naturligt-djuriska 
som utövar en skrämmande lockelse.

Beskrivningen av transsubstantiationsögonblicket är mer utvecklad 
hos Reuter, men även Angered-Strandberg beskriver flickornas upphets-
ning inför vinet i kalken. Det är en upplevelse av stor och ren överjordisk 
kärlek, men som också framkallar kroppsliga reaktioner; den får deras 
hjärtan att bulta och deras kinder att blossa: ”Deras kinder hade börjat 
glöda af den nya kärlek, som dessa dagar sällsamt bränt, tills den förtärt 
hvarje korn af jordiskt stoft i deras sinnen.” (s. 58) Att känna begär till 
Gud är tillåtet för en ung kvinna, till skillnad från om objektet är en 
jordisk man. När Lydia ser bonden vid harven och korna som skuttar 
och pigor som skrattar när de ger djuren vatten känner hon begäret som 
en sjudande styrka i blodet:

[D]å ryggade hon tillbaka, skrämd för lifvets elddryck, som ville beta-
ga henne smaken för den himmelska nektarn, och hon täckte ögonen 
och samlade hela sin själ i ett rop ut öfver vårliga ängder:

Hjälp mig ifrån mig själf! (s. 59)

Detta otillåtna begär skrämmer Lydia. Men å andra sidan blir det alltså 
möjligt för henne och hennes väninnor att känna ett ”rent” begär, till 
Gud eller till prästen, Guds jordiska representant. Som en av Lydias vä-
ninnor säger: ”Jag blickade in i pastorns ögon, hvad de blefvo stora och 
fulla, icke af denna världen, och jag hörde honom hviska, men hvad säger 
jag aldrig aldrig, rösten var icke hans, det var en annans.” (s. 58) Kanske 
är det Guds röst hon tycker sig höra genom prästen, men det går också 
att läsa som en projektion av hennes egen åtrå.

Flickorna ger uttryck för ett slags religiös extas, vilket konnoterar en 
sida av kristendomen som inte får plats i den diskurs som kyrkan som 
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samhällelig disciplineringsinstans står för. Likt flickorna i Aus guter Fa-
milie finner de i Lydia Vik uttryck för ett begär som förenar det andliga 
och det sinnliga, något som kan ses som ett uttryck för en kritik av den 
kristna uppspjälkningen av kroppen från själen. Samtidigt fungerar be-
gäret i texten subjektiverande och subversivt, vilket jag återkommer till.

Den religiösa krisen

Lydias religiositet hjälper henne att hantera förlusten av modern, delvis 
i meningen att hon tror på uppståndelsen, men framför allt för att hon 
nu har den religiösa erfarenheten gemensam med modern och därmed 
uppnår ett slags försoning med henne. Denna försoning blir emellertid 
inte långvarig. Återigen kommer fadern emellan. Han har nämligen inte 
mycket till övers för Lydias nya fromma jag. Han kallar henne ”religiös” 
och att höra det från honom gör Lydia förvirrad – på Ugglebo hade 
ordet haft en positiv klang men i faderns mun låter det föraktligt och 
falskt (s. 62).

Fadern noterar att Lydia blivit ”une jeune personne” (s. 60), en ironisk 
omskrivning för en ung kvinna. Gemenskapen med fadern är därmed 
uppbruten: ”intresset i hans blick dör” (s. 64). Han hånar hennes litterära 
intresse: hon inbillar sig väl inte att hon är vitter? Han säger att fattiga 
och fula flickor har svårt att bli gifta i dessa tider. Lydia svarar att hon 
inte behöver någon man, att hon tänker försörja sig själv. Men hon får 
inget gehör för denna idé hos fadern.

Fadern kan efter konfirmationen inte bekräfta Lydia som en person 
med intellektuella intressen, utan ser henne nu som en föraktlig kvinna 
och vänder sig därför ifrån henne. Barndomens förtrollning är därmed 
bruten och Lydia tvingas söka andra objekt för sitt kunskapsbegär. Köns-
skillnaden står i vägen för Lydias och faderns relation.

Skildringen av far-dotterrelationen i Lydia Vik påminner starkt om 
beskrivningen av Ninas relation till fadern i Victoria Benedictssons no-
vell ”Ur mörkret”: ”Så länge jag var så liten, hade jag för honom intet 
kön; jag var inte stort mer än en hundvalp.” Benedictsson beskriver hur 
Nina under en ridtur med fadern inser att hon tillhör ett föraktligt kön: 
”Jag kände med min hemliga instinkt att han icke föraktade mig för att 



från begär till artduglighet192 

jag var rädd, utan därför att jag hade rättighet att vara det. Jag kunde 
ju aldrig bli annat än --- än en av dem, för vilka fegheten är en dygd!”44 
Simone de Beauvoir beskriver sjuttio år senare i sin självbiografi en lik-
nande situation. Hon skildrar den förvirring och sorg som flickan erfar 
då hon ställs inför ett val mellan sin kvinnlighet och sitt begär efter 
kunskap. Detta sker i det ögonblick då det står klart för henne att fadern 
föredrar den yngre systern som i Simones ögon bara är dum och söt.45

Såväl Angered-Strandberg som Benedictsson och Beauvoir beskriver 
hur den traditionella könsordningen gör att en man inte vet hur han 
ska förhålla sig till en intellektuell eller en stark dotter när hon lämnar 
barndomen. Han ser henne som en ”liten man” till dess att det blir alltför 
uppenbart för honom att hon är en kvinna. Då blir hon för honom ett 
intet – eftersom en kvinna för den traditionelle mannen bara kan vara 
ett begärsobjekt, hon saknar individualitet.

Utan faderns stöd vacklar Lydia och hamnar i en religiös kris. ”Jag 
vill inte vara religiös, jag är inte religiös, slipper jag inte Gud, det är för 
otäckt”, tänker Lydia. (s. 62) Hon faller ner i vad vi idag skulle kalla en 
depression och hatar sig själv till den grad att hon upplever sig smälta 
samman med det ensliga, ofruktsamma vinterlandskapet.

Den spirande våren skänker emellertid Lydia ny livsglädje. Här ser 
vi ett exempel på hur naturen kan fungera som kraftkälla för den Nya 
kvinnan.46 Lydia kommer på att hon vill bli skådespelerska. När hon be-
rättar detta för fadern blir han emellertid rasande: ”en presidents dotter 
uppfostras inte till att beträda teatertiljorna” (s. 71). Angered-Strandberg 
visar här att faderns radikalitet inte sträcker sig bortom den sexuella 
dubbelmoralens skrankor. Han har i grund och botten samma uppfatt-
ning som modern om vad en respektabel kvinna är. Lydia förstår inte 
varför det skulle vara sämre att stå på scenen än att sitta på parkett och 
se på. Hon tänker att det är en ”sjuklig retlighet” som gör att fadern är 
så negativt inställd (s. 71). I Lydias ögon uppvisar alltså fadern ett slags 
sjukdomssymptom, som skulle kunna knytas till den diskurs om ”dege-
neration” som fanns vid tidpunkten för romanens publicering. Lydia kan 
emellertid framstå som lite naiv i berättarens kommentarer. Här finns 
ett slags dramatisk ironi i texten som tillåter Angered-Strandberg att 
introducera en normbrytande idé. Läsaren förstår att fadern förespråkar 
en konventionell moral, men genom att gestalta Lydia som ungdomligt 
idealistisk kan Angered-Strandberg framföra en kritisk syn på denna.
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På samma sätt som i Aus guter Familie vill fadern hindra sin dotter 
från att göra det hon vill med hänvisning till sin egen ställning i samhäl-
let. Till skillnad från Agathe bestämmer sig emellertid Lydia för att inte 
bry sig om faderns önskan. Det blir i stället en oväntad vändning i in-
trigen som sätter stopp för henne. Samma kväll som Lydia gör sitt första 
framträdande på teatern kallas hon nämligen hem till faderns dödsbädd.

Faderns död skapar återigen starka skuldkänslor hos Lydia. Hon 
känner det som om hon tagit död både på modern och fadern genom 
att hävda sin vilja mot deras. Straffet kommer omgående: Lydia tappar 
rösten. På så vis tas själva skådespelarredskapet ifrån henne, och hon 
måste ge upp teaterplanerna: ”Natten då hon tog sin rätt att lefva, slog 
handen – då dödades hennes röst. Den som skulle ha böjt en hel värld 
– nu låter det som när korpar kraxa, ohjälpligt säger man. De döda har 
segrat.” (s. 82) Angered-Strandberg låter ett symboliskt skeende gestalta 
en motgång för huvudpersonens individualitet, och det är signifikativt 
att det är rösten som går förlorad – individualitetens starkaste redskap 
där det kroppsliga och det själsliga förenas. Skulden tar sig somatiska 
uttryck, som ett hysteriskt symptom.

Den aristokratiska självövervinnelsen

Efter faderns död blir Lydia Vik sällskapsdam åt grevinnan Muhr på 
slottet Unnerup. Grevinnan ser sig som en sorts ersättning för Lydias 
mor och vill fostra Lydia i enlighet med kristet aristokratiska ideal. För-
utom självövervinnelse, ödmjukhet och förnöjsamhet handlar det om att 
inte ta saker och ting på så stort allvar: ingenting i livet får bli en så kärt 
att man inte med lätthet kan undvara det.

Lydia anpassar sig. Hon lär sig att tiga och hon lägger bort ”den fula 
ovanan att fatta lefvande intresse för ett ämne” (s. 95). Hennes själ sover: 
”Och öfver själen sänker sig en välsignad sömn, där man går och lyssnar 
till lärorikt småprat om lifvet, som är så och så, ett fast ordnadt något, 
som det gäller att stadigt mura och bygga på.” (s. 95)

Lydia blir emellertid alltmer rastlös, hon har känslan av att försumma 
något. När hon talar med grevinnan om saken menar denna att man 
ska ”göra sin plikt på den plats, Gud anvisat” och att det största är att 
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besegra sitt begär: ”stor vore blott den, som besegrade sitt högsta begär, 
sin skötesynd” (s. 98).

Lydias rastlöshet kan relateras till den ”ungdomliga rastlöshet” som 
Ann Taylor Allen talar om. Då 1800-talets könsideologi biologiserades 
kom denna rastlöshet att sättas i samband med ett sexuellt uppvaknande 
i stället för att som tidigare tolkas som en andlig eller religiös kris.47

Lydia överväger att inleda ett förhållande med en greve i grannska-
pet, men hon finner honom alltför tråkig trots hans ”mörka ögon, som 
man kan föreställa sig innehålla gåtor” (s. 99). Han väcker till liv ett visst 
begär i henne, men hon väljer ändå det hon ”en gång drömde”, det vill 
säga drömmen att bli författare, framför greven. Det verkar inte aktuellt 
att kombinera greven med skrivandet.

Hilma Angered-Strandberg skildrar precis som Gabriele Reuter den 
väntan som föregår äktenskapet för flickor från borgarklassen. I båda 
romanerna avvisar huvudpersonen de konventionella friare som står till 
buds, men däremot kommer en ”radikal” man till hennes undsättning. 
Det är en man som huvudpersonerna tror kan fungera som en allie-
rad i deras strävan efter ett oberoende liv, efter att utveckla en indivi-
dualitet eller förverkliga författarplaner. Hos Reuter heter han Martin 
 Greffinger, hos Angered-Strandberg Måns Löfvén. Båda har skrivit ”en 
bok om friheten”. Agathes dröm om att skriva sin historia blir kortvarig 
medan Lydia Viks utgör en genomgående tematik i romanen.

Kärleksäktenskapet som kommer på fall

Då Måns Löfvén fokaliseras av den konservativa prosten beskrivs han 
som författare till omoraliska och gudsförnekande skrifter som rätt-
mätigt konfiskerats. Lydia ser däremot i Måns en möjlighet att frigöra sig 
från den kvävande tillvaron på slottet Unnerup. Hon är väl medveten om 
att en man kan erbjuda henne den hjälp hon behöver: ”ett fäste, ett mål, 
hem, bröd”, men det är hennes vilja att bli författare som driver henne, 
”hennes egen stjärna” lyser vägen (s. 120f). Denna strävan uttrycks av en 
inre röst som kallar på henne: ”Lydia, kom snart.” (s. 114)

Handlar det här om Guds röst – den är ”[e]j lik en människoröst” (s. 114)? 
I ett resonemang om den inre rösten hos Elin Wägner knyter Sarah 
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 Death den till Gud, som en effekt av ett personligt förhållande till Gud. 
Idén om den inre rösten är förknippad med kväkarnas tanke att det 
gudomliga finns inom varje människa och att det alltså finns en direkt 
kommunikation mellan Gud och människa.48 På ett analogt vis kan 
Lydias inre röst betraktas som ett tecken på att hennes individualitet står 
i samklang med ett högre väsen, vilket blir en källa att hämta kraft ur 
till motstånd. Den inre rösten bistår Lydia i den djärva flykten från den 
andefattiga men trygga tillvaron på Unnerup.

Måns och Lydia reser till en bohemisk konstnärskoloni. Angered-
 Strandberg visar dock att Måns radikalitet inte är särskilt djupgående 
när det gäller kvinnor och sedlighet; han är en typisk åttitalist, vilket 
också Oscar Levertin påpekar i sin recension.49 När Lydia avvisar Måns 
närmanden blir han arg: ”tusen stora kvinnor ha hängifvit sig och bara 
blifvit större.” För Måns står valet mellan det traditionella äktenskapet, 
”den pjaltiga lögnvägen” (s. 142), och fri sexualitet. Måns har svårt att 
förstå Lydias tredje position, enligt vilken det är alltför stort att ge sig 
till en annan människa för att det ska ske lättvindigt. Lydia vill ingå ett 
”äktenskap” med Måns där kärleken och inte prästens välsignelse ska stå 
som garant för sedligheten i deras relation: ”jag ämnar blifva din fritt, 
utan präst, utan vigsel, din hustru inför alla.” (s. 144) Inför detta påstå-
ende blir Måns först mållös; sedan kallar han det ”religion”.

Angered-Strandberg beskriver mannens oförmåga att förstå djupet i 
den Nya kvinnans kärlekskrav som uttryck för en förening av känslan 
och intellektet.50 Måns blir ett exempel på vad Elisabeth Dauthendey 
kallar ”hjärnmänniskor”. Den traditionella uppfostran förlägger allt för-
nuft hos männen och all känsla hos kvinnorna. Om män alls kan känna, 
”så känner de med andra organer än kvinnan. Deras kännande kommer 
alltid direkt ur könsdriften”, skriver Dauthendey.51

Måns har rätt – Lydias kärleksvision är besläktad med religionen; 
känslan hon har är lik den hon erfor i konfirmationsögonblicket: ”i 
 Lydias bröst steg bubblelätt förnimmelsen af en kraft som är öfver allt 
förnuft. Den lyfte henne i en kärleks sväfvande längtan och mättade 
henne med en helig visshet, som icke lönade att tvista om, icke med en 
stafvelse.” (s. 145) Men det är en personlig och innerlig religiositet, bort-
om kyrkans förtryckande dogmer som inspirerar såväl hennes religiösa 
känsla som hennes kärlekssyn.

C.D. Wirsén kallar i sin recension nedlåtande Lydias känslor vid 
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konfirmationen för ”mer exalterade än djupgående”.52 Det är tydligt att 
han associerar Lydias religiositet med en lägre, instinktiv form, men jag 
menar att det är just detta som är intressant ur begärssynpunkt. Lydias 
vision om kärleken är modellerad på det begär efter kunskap hon som 
barn känt med fadern och därefter på de ”exalterade” känslor som hon 
upplevde i förhållande till Gud vid konfirmationen.

Nästa objekt för denna erotisk-teoretiska överföring blir Måns Löf-
vén.53 I Lydias kärleksvision sker en försoning mellan hennes begär efter 
kunskap och kärlek som förnekades henne då hon tvingades välja mellan 
fadern och modern, mellan det ateistiska och det kristna.

Lydias idé om kärleksäktenskapet utan kyrklig vigsel är mycket djärv 
då hon lever i en tid då utomäktenskaplig kärlek för en kvinna innebar 
hennes fall. Att få barn utom äktenskapet fördömdes av rådande sedlig-
hetskodex och dessutom hade ensamstående mödrar svårt att klara sig 
ekonomiskt. Om en kvinna gifte sig blev hon å andra sidan underställd 
mannens förmynderskap och förväntades upphöra med sitt yrkesarbete 
och bli försörjd av mannen. De föreställningar som omgärdade äkten-
skapet som institution var visserligen under förhandling, men de nya 
idéerna om kärlek och äktenskap var ännu sköra och hade inte fått ge-
nomslag i den offentliga diskursen. Lydia vill leva i ett jämlikt förhål-
lande där vigselritualen är ett uttryck för att det handlar om stor och 
äkta kärlek. Kärleken garanterar sedligheten i förhållandet men utan att 
göra henne omyndig och tvinga på henne kyrkans och samhällets syn 
på äktenskapet, enligt vilken kvinnan förväntas ge upp sin individua-
litet och sina ambitioner. Angered-Strandbergs text korresponderar här 
med Keys vision om kärleken som äktenskapets grund. Det traditionella 
äktenskapet förklarar Key för falskt och osedligt. Sann sedlighet finns 
endast mellan två människor som älskar varandra, oavsett om deras 
kärlek har kyrkans välsignelse eller ej.54 I stället för fri kärlek, talar Key 
i Lifslinjer I om kärlekens frihet. Denna nya och allvarliga kärlek har 
också potentialer att omskapa världen i nietzscheansk mening, som ”en 
omvärdering av alla värden” där det tidigare osedliga blir sedligt. I ett 
äktenskap byggt på äkta kärlek kan mannen och kvinnan överskrida sig 
själva i en uppåtstigande rörelse, som kan förkroppsligas i barnet.55 Idén 
om överskridandet knyter Key, och även Nietzsche, an till tankegångar 
om en utveckling mot ett högre stadium av mänsklighet.

Måns funktion i romanen är som jag visat att befria Lydia från den 
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instängda tillvaron på slottet Unnerup. Lydia ser i Måns en bundsför-
vant i sin strävan mot friheten och utvecklingen av hennes personlighet, 
på samma sätt som hon såg en i fadern när hon var barn. Berättaren 
beskriver något i Måns uppenbarelse som har en stark attraktionskraft 
på Lydia med egenskaper som kan hänföras till kategorin frimodighet:

Måns Löfvéns gång ägde en viss muntrande svikt, frodig och satt som 
han var, och när han emellanåt stod stilla och spände ut sitt breda 
bröst, pustande af ungdomligt välbefinnande blef hans fullsöfda be-
låtenhet oemotståndlig. (s. 122)

Lydia har emellertid svårt att anamma någon frimodighet för egen del. 
För henne är iscensättningen av en Ny kärlek en allvarstyngd kamp både 
gentemot omgivningen och inom henne själv. Berättaren beskriver vid 
ett tillfälle hur Måns uttrycker ett svartsjukt ägandebegär:

I båten svepte han om henne filten, häktade kappan högt i halsen och 
bad henne ohörbart för andra att vara förnuftig och rädd om sig, visste 
hon inte, att det var honom och ingen annan hon måste lyda? Den 
manliga beskyddarminen klär honom, och när hans stämmas mörka 
klangfärg går öfver i ljus vekhet verkar det som en smekning. Böjd 
 öfver relingen iakttog Lydia hur obestämdt allt därnere var, här och där 
ett ljusstreck som blixtrade till för att strax förtona i dunklet. (s. 139f)

Jag läser Lydias skådande i vattendjupen som att hon inte riktigt förstår 
vad Måns menar. I hennes uppfattning om kärleken ingår inte någon 
föreställning om ”lydnad” utan kärleken präglas snarare av frihet och 
frivillighet. Lydia tolkar därför Måns dominerande utsaga som att han 
vill beskydda henne, och hennes uppmärksamhet fäster vid röstens klang 
snarare än vid innebörden i det han sagt. Scenen påminner om det tidi-
gare skildrade ögonblicket då Lydias ansikte försvinner i vattnets spegel-
bild och även om scenen i Aus guter Familie där Agathe ser ner i den 
förmultnade dammen med glittrig yta. Vattnets obestämbarhet blir en 
bild för kvinnornas inre och för den vilja och individualitet som förnekas 
dem. I citatet ovan blir Lydias vilja otydlig för henne själv, den visar sig 
bara glimtvis som ljusstreck som strax försvinner i det obekanta mörkret.

Lydia och Måns genomför sin vigselritual med endast stjärnorna som 
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vittnen och har därefter fest med konstnärsbohemerna i Årvik. De står 
oförstående inför Lydias idé om kärleksäktenskap, så radikala som de är, 
men vill inte missa ett tillfälle till fest. Endast litteraturkritikern Otto 
Örnfelt beskrivs som en man som förstår sig på Lydias kärlekssyn.

Måns och Lydia flyttar därefter till en mindre stad. Måns skriver på 
en roman, och det gör även Lydia, i hemlighet. Där råder en trångsynt 
småstadsmentalitet, och i synnerhet unga kvinnor är utsatta för den so-
ciala kontrollen.

Vid stadens torg bor de förnäma, landshövdingen, borgmästaren, hä-
radshövdingen och rektorn, samt ett antal adliga fröknar vars främsta 
sysselsättning är att övervaka sedligheten. De förnäma står bakom gardi-
nerna och spionerar genom ”tittspeglar” på dem som går över torget. Det 
finns oskrivna regler för hur många gånger en kvinna kan korsa torget 
på en dag utan att väcka uppseende. Det spekuleras också i frågan om 
vart hon är på väg och vem hon ska träffa.

Angered-Strandberg beskriver hur den sociala kontrollen utövas på 
ett sätt som påminner om Foucaults idé om den disciplinära maktens 
funktion. Den som korsar torget vet inte om det just då står någon vid 
tittspeglarna, men möjligheten att man hela tiden är sedd gör att den 
yttre övervakningen flyttar in i individen som en självdisciplin.56

Lydia är till en början obekymrad av blickarna, liksom av skvallret 
om henne och Måns. Men precis som när hon gick i skolan kan hon 
till slut inte stå emot det sociala trycket. Hon och Måns blir utfrysta ur 
stadens societet och ombeds ge sig av. Det är signifikativt att det är just 
Lydias anspråk på att de lever i ett sedligt äktenskap trots att det saknar 
kyrkans välsignelse som provocerar stadsborna. De hade lättare kunnat 
hantera ett fritt förhållande, vilket de bara hade kunnat avfärda som 
omoraliskt och förkastligt.

Måns och Lydia flyttar till en gård utanför staden, men vid denna 
tidpunkt har den sociala kontrollen flyttat innanför skinnet på Måns och 
tagit formen av paranoida vanföreställningar. Han får dåliga recensioner 
och tror att hans dalande rykte som författare beror på att han lever i 
konkubinage. Därför övertalar han Lydia om att de ska gå till prästen 
och låta viga sig. För Lydia är detta ett svek, och svekets funktion i intri-
gen är att utgöra ännu en motgång för hennes individualitet. Lydia blir 
oerhört sårad över att Måns förskjutit hennes ”fria gåva”; hon känner 
att lyckan dör i den stund han ”våldförde sig på det finaste hos dem 
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båda” (s. 209). Att de låtit viga sig av en präst betyder för Lydia att hon 
i ett slag förvandlats ”från en evangelist till en botfärdig slinka” (s. 254). 
Här står alltså uttryckligen i texten, i berättarens återgivning av Lydias 
tankar, att hennes syn på äktenskapet grundar sig på ett kärleksevang-
elium, kär leken som en religion. Men det som garanterar äktheten och 
sanningen i hennes evangelium är att Måns samtycker och är införstådd 
– annars återupprättas dikotomin mellan den rena och den fallna kvin-
nan och Lydia hamnar oundvikligen i den senare kategorin.

Lydia överväger att lämna Måns då han svikit henne, men i stället 
blir hon i denna stund diktare – hon tänker sig att i litterär form för-
verkliga sin vision om kärleken. Lydia skriver i ett brev till Otto Örnfelt: 
”För hvarje dag, som går tar jag tillvarons brutna löften med större ro 
och lefver mitt egentliga lif i dikten om denna tillvaro.” (s. 235) Precis 
som i barndomen är det i litteraturen som Lydia kan hitta sin frihet och 
förverkliga sin vilja. Och nu skriver hon sin egen historia.

Vid ett senare tillfälle avslöjar en berusad författarvän på besök att 
det var just den kyrkliga vigseln som fick Måns aktier på det litterära 
fältet att dala (s. 241). När Måns inser detta leder ressentimentet till att 
han tar avstånd från Lydias kärleksvision så som den kommit till uttryck 
i hans ”fordna tankeliv”: ”jag hatar det med en helig vrede, som skall 
slå ut i flammor, jag skall skrifva om två, som andligen gå under genom 
den handling du och jag en gång begingo”, säger han till Lydia (s. 244f). 
Romanen ska bära titeln ”Till Canossa”.

Uttrycket ”Canossavandring” syftar på den tysk-romerske kejsaren 
Henrik IV:s vandring till Canossa år 1077 som han gjorde som en bot-
göring för att häva den bannlysning som påven Gregorius VII utfärdat. 
Angered-Strandberg beskriver med denna referens hur Måns vill skildra 
någon som gör avbön för sin förfelade tro på den fria kärleken. Lydias 
”gåva” till Måns och hennes önskan om att förverkliga sin idé om kär-
leken i ett fritt förbund blir därmed än en gång bespottad.

Viljornas kamp

Romanens sista del skildrar en viljornas kamp mellan diktarna Måns 
och Lydia. För honom utgör hennes skrivande ett hot, det finns bara 
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plats för en författare i deras relation. Måns avfärdar hennes texter som 
”konstlade och virriga” (s. 210). Lydia skickar emellertid manuskriptet 
till Otto Örnfelt som är översvallande positiv. Till saken hör också att 
han gett Måns dåliga recensioner – Måns tillhör de gamla, Lydia de nya.

Angered-Strandberg skildrar hur de litterära kretsarna präglas av 
avund, missunnsamhet, dolda hierarkier och lojaliteter. Måns upplever 
sig vara dubbelt utfryst, både av det litterära etablissemanget och det 
borgerliga och detta leder till en skaparkris. Han blir deprimerad och 
allt mer sinnesförvirrad. Ju mer han tvivlar på sin skaparförmåga, desto 
säkrare framstår Lydia i övertygelsen om sin talang. Han stjäl Lydias 
berättelser och skriver ned dem. När hon påpekar det säger han att hon 
är avundsjuk. Lydia känner sig emellertid lugn; det är han som är den 
svage, den förnedrade, han som sjunker så lågt att han stjäl hennes idéer. 
Hon vet att hon snart ska publicera sitt mästerverk. Till slut inser Måns 
sitt underläge och ber om hennes barmhärtighet.

Lydia reflekterar själv över skillnaden mellan skaparlust och ärelyst-
nad – vem kan skilja dem åt? Det finns en tjusning i att ingen har läst hen-
nes manus, att det är obesudlat av ärelystnad. Samtidigt längtar hon efter 
offentligt erkännande och blir lycklig av Otto Örnfelts lovordande brev.

Här tematiseras övergången från åttitalets till nittitalets litteratur, där 
åttitalets författare ställdes mot det nya decenniets i en bläckdrypande 
maktkamp om positioner inom det litterära fältet. De äldre författarnas 
radikala positioner beskrevs av de yngre som förlegade och dogmati ska.57 
I ”de nyas” självförståelse handlar skrivandet om att återge skeenden mer 
subjektivt och om att ta avstånd från det alltför reflekterade – Lydia skri-
ver på en bok om den Nya tidens och den Nya kvinnans kärlek. En central 
tanke för Lydia är också att ta lidandet på allvar och inte enbart skriva för 
att nå berömmelse. Idén om lidande kan relateras till Elisabeth Dauthen-
deys tankar i Ny kärlek (1902). Författaren talar i nietzscheanska termer 
om lidandet som en väg för människan, och inte minst mannen, till högre 
medvetenhet och större själsligt djup, och konstens samtidiga uppdagande 
och bejakande av smärtan är här centralt.58 I Ny kärlek figurerar krymp-
lingen Amadeus som genom sina plågor utvecklats till en högre manstyp. 
Med honom finner huvudpersonen kärleken och de lever en tid tillsam-
mans innan mannen dör. Amadeus är den ende man som kan leva upp 
till den Nya kvinnans krav, den dödssjuke mannen som erfarit lidandet.59

 Lydia har ett allvarligt samtal med Måns om boken han tänker skri-
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va. Hon säger att det inte är för sent för honom att inse sitt misstag och 
råder honom att utgå från sitt eget lidande. Bara om han sätter ord på 
det kan det bli en lyckad roman, menar hon.

Det var de kvinnliga författarna som fick ta den största smällen i vänd-
ningen från åttital till nittital och som fick de allvarligaste anklagelserna 
riktade mot sig om att skriva ”indignationslitteratur”.60 Det är därför in-
tressant att Angered-Strandberg skildrar den nya generationens författare 
som kvinna medan den tidigare generationen representeras av en man.

Måns avoga inställning till Lydias skrivande gör att hon upplever en 
konflikt mellan kärlek och skapande. Hon drömmer om ett kärleksför-
hållande där hon blir älskad för den hon är. Det är en dröm som väckts 
i relationen till fadern:

Förr, redan som barn vid sin fars knän, drömde hon om en stor stor 
kärlek, som skulle taga henne sådan hon var med allt sitt, lyfta henne 
i sina armar och låta henne somna in där, glömsk af sig själf, därför att 
det fanns en annan, som sög till sig allt hennes och lade det till sitt eget 
och vardt större och starkare än hon. Den kärleken mötte hon aldrig. 
Ensam fick hon gå där med sin kungstanke. (s. 211f)

I denna dröm handlar kärleken om att gå upp i en annan till den grad 
att man glömmer sig själv – men samtidigt blir den älskade omsluten 
i hela sin individualitet. Måns, däremot, saknar förmåga att älska den 
skrivande Lydia.

En naturupplevelse blir avgörande för Lydias beslut och hennes för-
sök att lösa konflikten. En dag ser hon en rönn och en apel i skogen. 
Trots den karga jorden bär apeln många kartar. Hon frågar en bonde 
hur detta kan komma sig.

Den, sade han, den har allt ställt det slugt åt sig. […] Kamraten 
gödslar, skall frun tro. – Rönnen?! Jojo men, den bär väl inte så mycket 
på sin fattiga kropp, som den inte klär af sig och kastar ned på jor-
den åt han, snålingen där. Det är som det vore uträknadt det, västan 
kommer från hafvet och driver’n till det, och så faller det där det bäst 
behöfs; rönnelöf och rönnekvistar och rönnebär, de ligga i högar och 
ruttna invid apelstammen, och så går hela kalaset ner i mullen och 
kommer upp som apelkart, frun lilla.
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Och Sven Bryntesson, som anser sig böra gifva skäl för naturens 
något godtyckliga förfarande tillägger:

 – För se apelkarten äter svinen och af svinkött lefver människan. 
Men rönnbären är väl mest till för himlens fåglar.

 – Nå rönnen själf då, hvad lefver den på?
Sven rätade lite på sig – om det nu innebar förakt eller beundran.
– Apeln får ha mycket han, annars dör han, men rönnen är liksom 

vild och fri. Den står för sig själf, ser frun, den är stark. Det spottade 
Sven på och så gick han. (s. 224f)

I rönnen och apeln ser Lydia en bild av sig själv och Måns: Lydia är 
rönnen, vild, fri och stark, Måns är apeln som lever på rönnen. Träden 
gestaltar på så vis symboliskt Måns och Lydias relation. Rönnens bär 
kan läsas som representationer av det Lydia skrivit, frukter av hennes 
individualitet, som står i förbindelse med himlens fåglar, medan apelns 
kartar står för Måns litterära alster som stannar inom ett lägre kretslopp 
av svin och människor.

Stormen

Lydia vacklar mellan å ena sidan att lämna Måns och ge ut sin bok, å 
andra sidan att stanna kvar och överge romanprojektet. Ännu ett natur-
fenomen får en vägledande funktion i romanen. Angered-Strandberg 
skildrar hur en storm tvingar Lydia att ta ställning. Stormen, besjälad i 
texten, väcker Lydia på natten med frågan: ”Älskade hon Måns?” Men 
det är inte av kärlek till Måns som hon stannar. ”Hvad var det som dref 
henne att stanna, då hon önskade gå, och att böja sig ditåt hon hatade 
att falla?” (s. 252)

Lydia funderar på vad frihet är. Skogen har inget val, den står eller 
faller beroende på omgivningens påverkan. Men hon, hon är väl fri att 
välja?

Hvad är det: fri?
Hvem kan väl rycka ut den röda tråd, som tvinnas från botten af 

ens natur och lyser genom ens öden? Ända från det hon som barn 
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medvetet tog sin rätt att lefva upp till hvad som ropade starkast i 
henne, hade hon rönt nederlag. Något fanns, som stod henne emot, 
en efter en förbrunno förhoppningarna – men ur askan svingade hon 
sig alltid på nytt med större krafter.

Det var hennes lifs kärna. (s. 253)

Den röda tråden föreställer jag mig här sammantvinnad av Lydias vilja att 
skapa och att älska. Lydia tänker tillbaka på sitt liv: hon har lidit neder-
lag, men alltid återhämtat sig, likt en fågel Fenix som på nytt reser sig ur 
askan. Som Nietzsches Zarathustra säger: ”Du måste vilja förbränna dig i 
din egen flamma: hur skulle du kunna vilja bli ny, om du inte först blivit 
aska!”61 Hennes vilja att skriva om den nya kärleken, att bli ett ”sannings-
vittne” som ska visa mänskligheten vägen, går i tvekamp med stormen:

Hon ville blifva det stora sanningsvittnet, inskrifva sitt namn i sagan 
om det kommande. Ingenting var henne för svårt att utstå. Måns och 
hennes samlif skulle lysa människorna till deras väsens rätta hem. 
Och när hon så vräktes omkull i förnedringens dy, förvandlades från 
en evangelist till en botfärdig slinka – världen hade rätt att hånle den 
gången – just då slog hennes lifs blomma ut.

Då blef hon diktare. Hade icke ödet rent af fostrat henne till ett 
andens hälgdagslif?

Och hon – hon skulle likt en af jordens minste försvinna utan att 
sätta märke?! En härskare, som frivilligt väljer tiggarstafven. En som 
förgriper sig på sitt eget lif – hur onaturligt!

Men alltjämt bröt och bände och bräckte det vid brynet, han kunde 
icke dröja, han stormen, ville in, innerst in, kullstörta och omvälta.

Och den starka skogen skakade intill roten och dess höga kronor 
kastade sig i dödsklagan handlöst öfver varandra. (s. 254)

Angered-Strandberg beskriver ännu ett sammanbrott mellan yttre och 
inre verklighet. Det sker i texten en identifikation mellan Lydia och 
skogen. Skogen har varit Lydias tillflyktsort, den har kommit att sym-
bolisera hennes frihet. Här har hon också haft sin skrivplats. Men nu 
är skogen hotad – av stormen. Stormens övertag blir en bild för att det 
finns något som är starkare än viljan. Som jag ser det utforskar Hilma 
Angered-Strandberg här skapandets innersta grundvalar. Är konsten 
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viktigare än livet och går det över huvud taget att gradera deras vikt för 
en människa som bestämt sig för att dikta?

I Lydias kamp mot stormen beskriver Angered-Strandberg med bib-
liska – och nietzscheanska – paradoxer hur Lydia genom att uppge livet 
kan bevara det: ”Mista – och därigenom vinna – uppgifva och därige-
nom behålla – dö och därigenom lefva.” (s. 257)62

Den kristna symboliken i texten understryker att det handlar om ett 
offer. I en delirisk passage förvandlas stormen till döden, som lämnar 
stigmamärken på Lydias händer. Stormen-döden rör vid hennes hjärta 
varvid hon sjunker ihop på marken med ”händerna stungna blodiga av 
ris och törnen”. Det är ”kärlekslöshetens vintervidd” hon ser framför 
sig (s. 255f). I denna fantasi döms Lydia likt Kristus till ett slags död 
då hennes kärlek inte blivit mottagen. Denna fantasi kan relateras till 
Nietzsches jämförelse mellan den insikt smärtan ger och Kristi lidande 
på korset.63

Stormavsnittet avslutas i nietzscheanska tongångar: det talas om en 
strid mot, inte för, det egna livet, och övervinnandet av självet som ett 
segerrop till gudarna om ”stegring af liv” (s. 257). Stegringen av liv – ut-
vecklingen mot högre livsformer – är förbunden med den livsbejakande 
erotik som enligt Key står i kontrast till den ”osedliga” kärleken: ”Den 
erotik, som är lifsförödande, som förringar individens värde såsom lifs-
skapare, den är verkligen nedsättande för människan, är ’osedlig’ från 
synpunkten af den moderna åskådning, hvilken vill lifvet, men framför 
allt lifvets stegring till allt högre former”, skriver Key i Barnets århund-
rade.64

På stormens tredje och sista dag låter Lydia sitt manuskript sking-
ras för vinden. I direkt anslutning till detta skeende beskriver Angered-
 Strandberg hur den skövlade skogen väntar på solen, ”som skulle få ny 
skog att spira i den förlorades ställe”, och antyder därmed nytt liv, en ny 
återkomst (s. 259). Angered-Strandberg gestaltar på så sätt idén om återfö-
delse genom död, skogens och metaforiskt även den ”dödade” romanen.

Det sker i Angered-Strandbergs text en sammanblandning av Måns 
och Lydias positioner. Det är han som har råkat ut för det litterära eta-
blissemangets bannlysning, just för att han inte förstod sig på Lydias 
kärleksevangelium utan övertalade henne att gå till prästen. Men det 
är hon som utför botgöringen, genom att skänka sitt manuskript till 
stormen. För Lydia vore det ett fruktansvärt nederlag om den man hon 



det frivilliga offret  205

älskar och har valt inför världen och stjärnorna skulle smutskasta deras 
fria kärlek. Hellre försakar hon sitt begär att dikta. Texten samman-
länkar den kristna offertanken med kvinnans kärlek, på ett sätt som 
påminner om Dauthendeys tankegång om kvinnans uppoffring som en 
del i hennes renhet och höghet och att hon därigenom visar mannen 
vägen till den sanna kärleken: ”Det är ej nog, att blott kvinnan vill upp-
åt till den högsta höjden i full renhet och uppoffring af sig själf. Också 
mannen måste vara helt ett med kvinnan i denna sträfvan till renhet och 
höghet”, skriver Dauthendey.65 Kvinnan blir för Dauthendey ett slags 
Kristusgestalt som offrar sig för mannens synders skull och den idén 
gestaltas även i Lydia Vik.

En association går till den storm som den tysk-romerske kejsaren 
Henrik IV mötte i Canossa och som i tre dagar pinade honom innan 
han släpptes in i slottet. Detta var alltså slutet på den botgöringsvand-
ring med vilken han lyckades övertala påven Gregorius VII att häva sin 
bannlysning. Den titel som Måns anger för sin roman, ”Till Canossa”, 
kunde på så vis vara titeln på den text vi läser, men den beskriver inte 
Måns utan Lydias botgöringsvandring för att häva Måns ”bannlysning” 
av den Nya kärleken.

Lydia berättar för Måns att hon låtit sitt manuskript skingras för vin-
den: hon ”dödade” sin bok (s. 263). På så sätt visar hon Måns hur viktigt 
offret är för konsten. Konsten står över konstverket. Vi kan jämföra med 
Nietzsches idé att endast konsten kan rättfärdiga livet, men att leva livet 
som ett konstverk är emellertid viktigare än att låta ett konstnärligt verk 
ta över livet.66 Då riskerar människan att hamna i just sådana harmsna, 
ärelystna kval som Måns har.

När Lydia berättar för Måns att hon övergett sitt manuskript låter 
Angered-Strandberg en ironisk ton genomsyra Lydias utsaga, men sam-
tidigt beskrivs skogen som ”tempelstilla”, vilket indikerar att det handlar 
om en offerrit:

Och själfva den tempelstilla skogen höll andan – hvilken ton skulle 
väl nu genomskära den klockrena luften?

Lugn ljöd den, ironin förstås lätt att tyda.
– Du vet, till slut är jag bara ett fruntimmer – den boken var dömd 

att flyga för stormen på många, många små hvita vingar. (s. 264)
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Manövern fungerar – Måns lägger sin romanidé åt sidan, den som skulle 
beskriva hur ett fritt kärleksförhållande leder till de älskandes under-
gång. I stället bestämmer han sig för att skriva om ett äktenskap där 
hustrun ”räddar husets förlorade ära genom att – besegra sin lilla sköte-
synd” (s. 265), alltså där hustrun avstår från sitt skrivande.

Vid första anblicken ser det ser ut som om Lydia ger upp sig själv och 
sin individualitet, att hon väljer moderns självutplåning eller grevinnan 
Muhrs rekommendation att offra sin skötesynd. Men man kan också 
läsa det som att hon väljer sig själv i det att hon räddar sitt livsprojekt, 
sitt ”livs kärna”: idén om den stora kärleken.

Det finns element i texten som pekar mot en sådan läsning. Efter att 
Lydia kungjort sitt offer för Måns känner hon sig lycksalig. I romanens slut 
ser hon för sig hur manuskriptet, ”skötesynden”, flyger iväg som en kondor:

Detta förbjudna något på lif och död, skötesynden, nu förnam hon den 
som en makt, lössliten helt från ödet. I gudomlig medvetenhet brusade 
den genom själen. För hvarje steg Lydia gick nedåt, såg hon den som i 
en syn lyftas högre och högre – en kondor, hvars rätta hem är fjällets 
högsta tinne – tills den flöt in i och förtonade i allt det mäktigaste som 
danat lifvet, det som nederstigit till helvetet och uppfarit till himlarna.

Med en oändligt mild rörelse räckte hon Måns sin hand. (s. 265)

Kondoren ser jag som en bild för – och ett symboliskt förkroppsligande 
av – Lydias manuskript, men också för den individualitet som mannen 
inte kan förstå. I Lydias individualitet innefattas såväl att uttrycka sig 
konstnärligt som att leva i en ”sann” kärleksgemenskap med en man. 
Att avsäga sig kärleken och lämna mannen (vilket hon överväger)  skulle 
betyda att hon faktiskt stympade sin individualitet. Nu lyckas hon för-
ena sina önskningar då manuskriptet, hennes konstverk på något vis 
fortlever som en kondor som överlämnas till friheten.

Kondoren är intertextuellt besläktad med den gam som Nietzsche 
skriver om i Tragedins födelse som den som lyfter bort det dystra till en 
dionysisk tillvaro:

Men hur förändras inte plötsligt denna vår trötta kulturs dystert skild-
rade vildmark när den berörs av det dionysiska undret! En stormvind 
tar tag i allt utlevat, murket, brutet, förkrympt, sveper det i en röd 
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dammvirvel och lyfter det som en gam i höjden. Förvirrade letar våra 
blickar efter den försvunna: ty vad de ser har stigit i det gyllne ljuset 
som ur en fallucka, så fyllig och grön, så frodigt levande, så längtans-
fullt omätlig. Tragedin finns mitt i detta överflöd av liv, lidande och 
lust, i upphöjd hänförelse, lyssnande till en fjärran svårmodig sång 
– som berättar om varats mödrar, vilkas namn lyder: villfarelse, vilja, 
smärta. – Ja, mina vänner, tro med mig på det dionysiska livet och på 
tragedins återfödelse.67

Den centrala idén i Nietzsches Tragedins födelse var att världen och till-
varon är rättfärdigad endast som estetiskt fenomen, som konst.68 I Lydia 
Vik utrycks idén att konsten är det som ger livet berättigande och värde.

Fågeln är en viktig gestalt i Angered-Strandbergs imaginära univer-
sum. Det är fåglar som äter rönnens bär, som står som symbol för det 
Lydia skrivit (se citatet s. 201f). Fågelns funktion blir därmed att här-
bärgera Lydias individualitet så som den kommit till uttryck i hennes 
manuskript. Angered-Strandberg benämner, med ännu en metafor från 
fågelriket, Lydias skrivplats i skogen ”skrivarnäste” (s. 233) – vilket ock-
så konnoterar att här försiggår en obskyr verksamhet. Fågeln kan även 
vara en symbol för den skrämmande ensamheten i människans kärna: 
”Då själen gång på gång tar sats mot molnen för att åter gång på gång, 
skrämd af sina egna mäktiga vingslag i den höga ödsligheten, falla förla-
mad, skriande i högsta nöd: Säg, hvad är du till slut, du eviga kretsgång 
af fall och upprättelse? … segrar lifvet eller förintelsen?” (s. 233) Som jag 
tidigare nämnt liknar Lydia sig själv vid en fågel Fenix som enligt myten 
brände sig själv på bål för att återuppstå i en ny gestalt. Det är en kamp 
mellan livet och döden som skildras i Lydia Vik, men här ges också en 
möjlighet till återuppståndelse.

Stormvinden som sveper in i Lydia Vik tar med sig det gamla och ger 
plats åt det nya, åt ett ”överflöd av liv, lidande och lust” och som sådan 
återuppstår romanen Lydia Vik. Det är ett dionysiskt liv, ett rus ”där 
skillnader mellan lust och plåga, glädje och smärta, till och med mellan 
en individ och en annan upphävs”, med Jenny Bergenmars ord.69 Det 
apolliniska och det dionysiska förenas: det sköna skenet och det identi-
tetsupplösande ruset. Måns har egentligen ingen plats här, han är mer av 
livsförnekare än livsbejakare, men Lydia väljer att sätta tilltro till honom, 
till hans förmåga att förändras.
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Det frivilliga offret och offret 
i ett metafiktivt perspektiv

Brita Nordlander tolkar romanens slut, då Lydia Vik ger upp sitt skri-
vande för att rädda sitt äktenskap, som ett uttryck för ”bitter ironi” och 
menar att denna liksom Lydias ”uppgivenhet” bekräftar romanens hem-
hörighet i den kvinnliga åttiotalstraditionen ”där drömmen om ’den 
stora kärleken’ är lika stark som drömmen om ’det stora arbetet’ och där 
det ena tycks förutsätta det andra”.70

Visst kan man se stråk av ironi i Lydia Viks utgång, men enligt min 
mening är den långt ifrån bitter, och jag har svårt att se romanens monu-
mentala slutackord – där Lydias manuskript lyfter likt en kondor – som 
ett uttryck för uppgivenhet. Måns står oförstående inför Lydias strävan; 
han tror att det handlar om att hon offrar sitt skrivande för husfridens 
skull och för att rädda husets förlorade ära. Lydia låter honom ha den 
uppfattningen och säger om sitt motiv att ge upp romanen: ”till slut är 
jag bara ett fruntimmer”. Ironin är explicit utskriven i berättarens kom-
mentar: ”ironin [är] förstås lätt att tyda.” (s. 264) Den ironiska udden 
uppfattas emellertid inte av mannen som inte verkar ha en aning om den 
inre strid Lydia utkämpat. Han framställs genomgående i romanen som 
ärelysten, lättkränkt och i avsaknad av moralisk resning, en ”nolla” som 
Sven Söderman skriver i sin recension.71

Att som Nordlander placera drömmen om att förena kärlek och ar-
bete i åttitalstraditionen är missvisande, som jag ser det. Det är snarare 
så att frågan fördjupas i 1890-talets litteratur. Hos de kvinnliga förfat-
tarna försvinner drömmen om kärlek som förenligt med konstnärligt 
ska pande på intet sätt efter 1880-talet – men man hittar nu nya former för 
att gestalta den litterärt.72 Angered-Strandbergs symboliska gestaltning 
av en sådan dröm är ett exempel.

Även Kristin Järvstad menar att slutet i Lydia Vik är en kvarleva från 
1880-talets kvinnliga romaner som satte äktenskapet i främsta rummet: 
”eftersom mannen inte tål någon konkurrens som författare och huvud-
personen vill rädda sitt äktenskap förstör hon sitt älskade manuskript.”73 
Att huvudpersonen väljer bort skrivandet betraktar Järvstad som ett 
uttryck för mannens kväsande av kvinnliga diktardrömmar och hon 
påpekar att valet dessutom indirekt gillas av Key, då denna skriver att 
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romanen handlar om ”en själs vägar hem till sig själv”.74 Till skillnad från 
Järvstad vill jag läsa romanen med Key, inte mot. Romanens tematik är 
enligt min mening inte en kvarleva från en äldre tids syn på kvinnan 
utan ett försök att skriva fram en lösning på konflikten mellan kärlek 
och arbete, självhävdelse och självförsakelse på ett sätt som är typisk 
för 1890-talets feminism i Keys och Dauthendeys tappning.75 Dessutom 
pockar textens symboliska drag på en annan läsning än en realistisk.

Jag vill peka på två aspekter som antyder att Lydia Viks offer går att 
tolka på ett annat sätt än som den enkla formeln att kvinnan väljer bort 
sitt skapande för mannens skull, vilket också problematiserar föreställ-
ningen om bitterhet och uppgivenhet. Det handlar för det första om att 
offret framställs som något frivilligt – det är inte längre som tidigare i 
romanen samhällets skrankor som står i vägen för Lydia. Offret knyts 
till en nietzscheansk uppladdning av individualiteten där viktiga inslag 
är tanken om kvinnans högre förmåga att älska men också den politiska 
idén om fri kärlek som grund för förhållandet mellan könen, formulerad 
som ett evangelium. Denna idé innefattar en kritik av äktenskapet som 
institution och i förlängningen av kyrkans monopol på sedlighet. För 
det andra kan vi i en symbolisk och metafiktiv läsning säga att Lydias 
romanmanuskript inte offras; det ”offrade” manuskriptet flyger iväg som 
en kondor och det återuppstår som romanen Lydia Vik i vår läsning.

På ett plan handlar romanen om hur Lydia offrar sitt manuskript 
för att kunna rädda sitt äktenskap. Med den logiken existerar Måns 
konstnärskap på bekostnad av Lydias, som en illustration av tanken att 
mannens verk blir till på bekostnad av kvinnans, eller att mannens in-
dividualitet finner uttryck till priset av kvinnans dödande av sin. I ett 
sådant antingen-eller-tänkande finns endast en segrare och en förlorare.

Lydia försakar sitt begär, men Angered-Strandberg beskriver hur det 
leder till en känsla av lycksalighet, som ett mystiskt, religiöst tillstånd. 
Hon räddar Måns precis som rönnen räddar apeln, med en kärleks-
gärning. Genom sitt offer räddar Lydia också sin vision om kärleken, som 
är den bärande idén i hennes manuskript. Denna idé ger hon i stället till 
Måns, som nu inser att han varit på villovägar med sin förra romanidé, 
och han förklarar att han nu tänker skriva ”hennes” roman – dock utan 
att egentligen förstå innebörden i ”offret”. Men är det inte den roma-
nen vi håller i vår hand? Angered-Strandberg bedriver en metafiktiv lek 
med författarinstansen: Lydia Vik må ha offrat sin roman, men det blev 
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Hilma Angered-Strandberg som skrev den, inte Måns Löfvén. Är den 
då offrad? Eller har den flugit till litteraturens himmel som en kondor?

Järvstad skriver att Lydia Vik bränner sitt manuskript, vilket inte 
stämmer: hon låter det spridas för vinden, hon skänker det till stormen.76 
Detta ger ytterligare stöd för min tes att manuskriptets ontologiska status 
är oklar, då Angered-Strandberg konstruerar en bild för att det i sin ma-
terialitet på något sätt lever vidare, om än i utspridd, disseminerad, form.

Konflikten står på ett övergripande plan mellan Lydias individualitet 
och kraven på anpassning till samhällets rådande normer för hetero-
sexuella kärleksförhållanden. I relationen med Måns, som är en repre-
sentant för en omodern manlighet, leder denna konflikt till en ny: mot-
sättningen mellan kärlek och skapande arbete. Lydia löser det genom 
att välja och vilja offret, som en handling inspirerad av Keys kärlekslära 
– och den kristna tron – och sedan låta romanen återuppstå i läsarens 
händer, som en nietzscheansk idé om en evig återkomst.

Nietzsche utvecklar i Så talade Zarathustra sin tanke om ”den eviga 
återkomsten”.77 Det är ett svårfångat begrepp som kan betraktas som ”ett 
uttryck för livsdriftens urkrafter”, som Ebba Witt-Brattström skriver.78 
Det står i förbindelse med idén att övervinna sig själv och att bejaka livet 
i all dess motsägelsefullhet. För individen innebär det också ”ett förne-
kande av ursprunget och det förflutna, en längtan efter att uppgå i fram-
tiden, i evigheten, i Kosmos”, med Witt-Brattströms ord.79 Den eviga 
återkomsten är förknippad med skapandet, och konstens och tänkandets 
processer symboliseras i Nietzsches texter av den biologiska fortplant-
ningens mysterier. Claudia Lindén har uppmärksammat hur Nietzsche i 
Avgudaskymning länkar ”den eviga återkomsten” till havandeskapet som 
en metafor. ”Skapandet är att föda i smärta. I den manliga filosofens text 
blir den kvinnliga kroppens erfarenheter till de mest grundläggande me-
taforerna för det egna tänkandet”, skriver Lindén.80 Jag tolkar begreppet 
som förbundet med en vilja att nå bortom tiden och döden, genom det 
jordiska lidandet och genom konsten. Att bejaka den eviga återkomsten 
är också att gå med på att leva om sitt liv med de lidanden och olyckor 
som det innehållit. Människan uppnår på så sätt en försoning med sig 
själv, och med tanken på upprepning av det varande. Det är i den bemär-
kelsen som man kan tala om en ”evig återkomst” i Lydia Vik.

Det frivilliga offrandet av viljan gör att den paradoxalt nog behålls 
intakt, och det är nästan så att den går genom döden till livet, i Angered- 
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Strandbergs berättelse. Det är för övrigt samma paradoxala rörelse som 
Angered-Strandberg beskriver i samband med Lydias konfirmation.

Det kan se ut som om Lydia helt enkelt resignerar inför det samhälle-
liga motståndet och anpassar sig till den rådande patriarkala ordningen. 
Det vore bittert om det bara handlade om att normerna för kvinnlighet 
har ätit sig in i Lydias själ och gör att hon till slut frivilligt avsäger sig det 
som hon strävat efter i hela sitt liv. Men Lydia står inför ett val mellan 
att förverkliga sin idé om ett äkta kärleksförhållande och att publicera en 
roman på en ogin marknad. Hon står också inför valet att antingen låta 
mannen skriva en roman som svärtar ner hela hennes och deras gemen-
samma kärleksprojekt eller låta mannen överta hennes egen berättelse.

Enligt Kristina Fjelkestam kan Lydia Viks kärleksoffer ses som en 
martyrisk offerhandling.81 Fjelkestam diskuterar det religiösa kärleks-
offer som kommer till uttryck i mellankrigstidens kvinnliga samtidsro-
maner och menar att de ofta går i självutplåningens och den av samhället 
pådyvlade masochismens tecken.82 Jag menar emellertid att offret i Lydia 
Vik kan länkas till en Nietzsche-inspirerad, mystiskt färgad idé om åter-
födsel genom död, där offerhandlingen paradoxalt nog blir en symbol 
för frihet. Lydias roman går i döden för att dess idé om den fria kärleken 
ska fortleva.

I uppsatsen ”Själfhäfdelse och själfoffrande” utvecklar Key sina tan-
kar om hur människan kan uppnå sann lycka genom att finna en harmo-
ni mellan självhävdelse och självförsakelse. Hon pläderar för en etik som 
bygger på försoning mellan det kristna, österländska idealet att avsäga sig 
det själviska begäret och det ateistiska, västerländska hävdandet av rätten 
till personlig utveckling i full frihet, ”hänsynslös, full och fri utveckling 
af den egna personligheten”.83 Key hänvisar till evolutionens lagar enligt 
vilka människans framåtskridande präglats av en kamp mellan egoism 
och altruism.

Offret fungerar för Lydia Vik som en sorts försoning mellan de olika 
stridande krafter som gjort hela hennes dittillsvarande liv till en fruktlös 
kamp. I offret kan hon försona sin vilja till självhävdelse med tvånget 
till anpassning, i något som är en gestaltning av Keys idé om den idea-
la sammansmältningen av självhävdelse och självförsakelse och även av 
Nietzsches idé om det dionysiska och det apollinska i förening.84
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Offret som ett
överdeterminerat textelement

För att förstå Lydia Viks offer som något annat än bitter ironi eller resig-
nation måste vi erkänna mångtydigheten i det. Det kan betraktas som 
ett textögonblick där olika tidigare anförda, motsägelsefulla betydelse-
fragment sammanstrålar. Jag hämtar i det följande inspiration från Toril 
Mois biografi om Simone de Beauvoir, där hon läser Beauvoirs liv som 
text med en metod hon kallar ”personlig genealogi”.85

Med en genealogisk analys skulle man kunna säga att Lydia Viks 
offer, hennes uppgivande av skrivandet, är ett överdeterminerat text-
ögonblick med förgreningar i konflikten mellan moderns konventionella 
religiositet och faderns gudsföraktande rationalism, i konflikten mellan 
en repressiv och en kärleksfull gudsbild, i konflikten mellan ärelystna-
dens och skaparlustens roll i konstnärskapet, och sist men inte minst, 
i konflikten mellan hennes föreställning om en ideal kärlek i ett fritt 
förbund och mannens oförmåga att bekräfta denna.

Om man betraktar Lydia Vik ur ett sådant perspektiv framstår off-
ret som helt i linje med romanens emotionella logik. Det hindrar inte 
Angered-Strandberg är ute i ett kritiskt ärende: hon visar att samtidens 
manlighet inte är mogen för den Nya kvinnan. Måns representerar en 
man som inte kan acceptera att en kvinna, och framför allt hans hustru, 
är konstnärligt verksam, vilket gör att en kvinna som Lydia ställs inför 
det hopplösa valet mellan konsten och kärleken. Han förstår inte ens 
vad Lydias offer innebär för henne. Lydia Vik kan på så vis ses som en 
idéroman i Keys anda. Angered-Strandberg knyter an till Keys tredje väg 
i sedlighetsdebatten som låst sig i en strid mellan de radikala naturalis-
terna och den borgerliga kvinnorörelsen.86 Romanen tar ställning för det 
fria samvetsäktenskapet och är kritisk mot den manlighet som inte kan 
bekräfta den Nya kvinnans individualitet och kärlekssyn.

Jag har i detta kapitel beskrivit hur den avslutande delen i Lydia Vik 
skildrar Lydias inre strid för att komma till insikt om det val hon vill 
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göra: att offra sitt manuskript. Detta har tolkats som ett uttryck för 
uppgivenhet inför det patriarkala samhället. Genom att läsa romanen 
som en symbolisk och inte en realistisk text vill jag visa att offret kan ses 
i ett annat ljus. Naturen ges en viktig symbolisk funktion som vägvisare 
i striden. Stormen som härjar och förstör skogen blir en bild för en kraft 
som är starkare än Lydia själv. När hon kastat ut sitt manuskript ser hon 
det flyga iväg likt en kondor över bergstopparna – en frihetssymbol. Man 
kan, som K.J. i sin recension, säga att Lydia Vik i hela sitt liv längtat efter 
att få vingar, och att denna önskan går i uppfyllelse i romanens slut.87 En 
metafiktiv läsning pekar dessutom mot att det inte alls är fråga om ett 
offer, eftersom vi ju faktiskt sitter med den ”offrade” romanen i vår hand.

På så vis får romanen ett hoppfullt slutackord. Ingen kan ju missta sig 
på att Lydia har kämpat, och hennes nederlag är bara tillfälliga eftersom 
hon ständigt likt Fågel Fenix reser sig ur askan. Denna kamp mellan 
förhoppningar och nederlag är ”hennes lifs kärna” (s. 18). Romanen an-
tyder att kampen kan återupptas och konflikten få andra lösningar i 
framtiden.88

Det moderna genombrottets kvinnliga författare gestaltar kombina-
tionen att vara kvinna och konstnär som en olöslig konflikt. Det är just 
mot bakgrund av sådana skildringar av villkoren för kvinnliga konstnä-
rer som Angered-Strandberg konstruerar sin huvudpersons individuali-
tet som en moraliskt tadelfri kvinna som lever i ett fritt kärleksförhål-
lande och samtidigt är konstnärligt verksam. Även om Lydia i romanen 
gör avkall på både sitt skapande och sitt krav på ett äktenskap baserat på 
fri kärlek så visar romanen på en möjlig förening av kärlek och konstnär-
skap, eftersom hon behåller mannen och romanen lever vidare i stormen 
och återuppstår i läsarens händer. Det nietzscheanska uppladdandet av 
det kvinnliga jaget och hennes erotiska livskänsla fungerar här som en 
motståndsstrategi. I en paradoxal förening av självuppoffring och själv-
hävdande kan kärlek och skapande visa sig vara en möjlig kombination. 
Det svåra valet mellan Kärleken och Konsten upplöses med hjälp av de 
symboliska och metafiktiva verktyg som hör dikten till.



Gret e Mei sel-Hess, 1903.



6. 

de n n ya k v i n na n som e n
evolu t ionä r nödvä n dighet 

om grete meisel-hess die i n tel l ek t uel l e n

Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.
Goethe, brev till H. Meyer, 8 februari 17961

I Grete Meisel-Hess roman Die Intellektuellen (1911) framträder, liksom 
i Elin Wägners Pennskaftet, den Nya kvinnan förverkligad. Borta är 
övergångskvinnan och ”sammanbrotts”-intrigen – den som leder till 
den kvinnliga huvudpersonens anpassning eller till utplåning av hennes 
subjektivitet. I stället skrivs en kvinna fram som utan att tveka förenar 
sina önskningar om kärlek med ambitioner i fråga om yrkesliv och po-
litiskt engagemang.

Die Intellektuellen är en samtidsroman. Den utspelar sig i den mo-
derna metropolen Berlin under några år vid 1900-talets början och i 
centrum står syskonparet Olga och Stanislaus. Titeln syftar på en grupp 
unga människor som vill förändra rådande samhälleliga normer och för-
åldrade tänkesätt för att förverkliga en ”högre mänsklighet”2.

Romanen mottogs av den samtida kritiken som något av en gene-
rationsroman. Friedrich Alafberg menade att romanen förkroppsligar 
tidsandan men samtidigt pekar ut vägen mot framtiden. Han hyllade 
romanen för den konstnärliga gestaltningen av den i samtiden aktuella 
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frågan om motsättningen mellan egoism och altruism [Ichtrieb resp. Ge-
meinschaftswillen].3 Marie Holzer skrev en mycket uppskattande recen-
sion i Die Aktion där hon konstaterar att romanen precist  fångar tidsan-
dan i skildringen av de intellektuellas idealistiska strävan mot framtidens 
mål.4 Recensenten i Die Frau, den borgerliga högerflygelns tidskrift, fin-
ner emellertid att romanen är alltför intellektuellt utförd och saknar en 
mer konstnärlig prägel.5 Meisel-Hess presenteras och hennes böcker re-
censeras också i ett fåtal artiklar i svenska tidskrifter kring sekelskiftet.6

Die Intellektuellen tar sin början då huvudpersonen Olga Diamant 
är 26 år, men innehåller också tillbakablickar på hennes tidigare liv och 
barndom. Olgas utveckling till en emanciperad Ny kvinna sker genom 
en intellektuell och känslomässig mognad. På så sätt har Die Intellektu-
ellen drag av utvecklingsroman. Romanen jämfördes också då den kom 
ut med Goethes bildningsroman om Wilhelm Meister, i fråga om hur 
en människa utvecklas ur sin ungdomliga vilsenhet till en hel och full-
komlig individ som ställer sig i mänsklighetens tjänst.7

I den klassiska bildningsromanen utvecklas hjälten från ungdomlig 
idealism till ”mognad” och anpassning till det rådande samhällets bor-
gerliga konventioner. Denna rörelse är modifierad i Die Intellektuellen: 
Olga ger inte upp sin ungdoms ideal utan lyckas på många sätt förverk-
liga dem i en gemenskap med andra.

I likhet med Angered-Strandbergs Lydia Vik känner Olga redan som 
helt ung att hon har en uppgift i livet, men hon vet inte exakt vilken form 
den ska ta: ”Även om hon inte hade något tydlig plan för sitt liv och sin 
yrkesverksamhet kände hon att någonstans i framtiden fanns det fält där 
just hon skulle kunna utbreda sina krafter. Likt dunkla, genom århund-
raden förberedda erfarenheter trängde insikter genom henne ut i ljuset 
– de ville ta gestalt genom henne.”8 I termer av en psykofysisk erfarenhet 
beskriver Meisel-Hess hur insikterna tränger ut genom kroppen på Olga 
och pockar på att få en konstnärlig form. Romanen för en diskussion om 
hur den fria viljan förhåller sig till ”ödet” och till materiella och socio-
kulturella omständigheter som begränsar viljan. För att nå frihet måste 
huvudpersonen försona sig med sitt öde som ett slags nödvändighet, i 
något som påminner om en psykoanalytisk process.

Meisel-Hess gestaltar huvudpersonens utveckling som präglad av en 
nietzscheansk tanke om enhet av förnuft och sinnlighet, intellekt och 
känsla. Självförverkligandet, att finna ett uttryck för en kvinnlig indi-
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vidualitet där intellekt och instinkt förenas, något vi känner igen från 
Angered-Strandbergs Lydia Vik, står i centrum även för Die Intellektu-
ellen. Romanen genomsyras av en monistisk princip om enhet mellan 
kropp och själ som kan sägas vara inspirerad av Ernst Haeckel, men som 
också syftar vidare på Goethe.9 Denna kommer till uttryck till exempel 
i professor Diamants ord i början av romanen: ”’Människans öde […] är 
hennes kropp. Nu har emellertid vår intellektskultur så att säga ännu inte 
blivit tillräckligt kroppslig, – ännu inte somatisk, som vi läkare säger, – 
vår vilja, men ännu inte vår organism är intellektuell’.”10

Vanlig för tiden var en dualistisk syn på människan enligt vilken 
hennes naturgivna organiska grund ställdes mot vad man menade var en 
artificiell och överutvecklad tankeförmåga. Särskilt hos kvinnor ansågs 
intellektuell aktivitet vara skadlig och leda till ”degeneration”. Kvinnlig-
het och intellektualitet framstod som oförenliga.

Det är mot bakgrund av en sådan polariserad syn som Meisel-Hess 
idé om föreningen av förnuft och instinkt bör förstås. Förnuftet är nöd-
vändigt för att kvinnan ska kunna uppnå frihet, anser Meisel-Hess, men 
det måste vila på en instinktsmässig grund för att stå i samklang med 
hennes könsliga natur. Detta gäller för den mänskliga naturen i sin hel-
het, men kvinnan har enligt Meisel-Hess på grund av sin roll i fortplant-
ningen utvecklat en större närhet till det instinktiva än mannen.11 Det 
intuitiva, förankrat i instinkten, tänks skänka liv åt förnuftet och fung-
era som en vägvisare för människan. Det är denna intuitiva, visionära 
funktion som den moderna civilisationen enligt Meisel-Hess så olyckligt 
har låtit försvinna. Hon vill således återupprätta den förbindelse mellan 
intellektet och en i känslan grundad visionär förmåga som tidens kultur-
pessimistiska tänkare hade skurit av.12

Presentation av författaren

Grete Meisel-Hess, f. Margarethe Meisel (1879–1922), föddes i Prag i en 
tyskspråkig judisk övre medelklassfamilj. Familjen flyttade till Wien 
1893, där hon gick i en modern flickskola. Meisel-Hess studerade fem 
år vid universitetet i Wien. Hon auskulterade på föreläsningar i filo-
sofi, sociologi och biologi, utan att ta examen, då detta inte var till-
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låtet för kvinnor. Hon engagerade sig i kvinnorörelsen och började i 
tjugoårsåldern skriva artiklar, recensioner och skönlitterära bidrag i 
olika tidskrifter. 1900 gifte hon sig med journalisten Peter Hess, men 
äktenskapet varade inte länge. 1901 publicerade Meisel-Hess de kultur-
historiska essäerna Generationen und ihre Bildner och In der modernen 
Weltanschauung.13 Hennes första roman, Fanny Roth, publicerades 1902 
och därefter följde berättelser, novell samlingar och essäer samt romanen 
Die Stimme (1907).14 Meisel-Hess skrev också ett svar på Otto Wein-
ingers Geschlecht und Character (1903), stridsskriften Weiberhaß und 
Weiber verachtung (1904).

I Wien tillhörde Meisel-Hess radikala feministiska kretsar, där också 
till exempel Rosa Mayreder, Else Jerusalem och Irma von Troll- Borostyáni 
var verksamma. De såg sig i första hand som teoretiker och visionärer 
men var också aktiva i den organiserade österrikiska kvinnorörelsens mer 
dagsaktuella politiska verksamhet.15 1908 flyttade Meisel-Hess till Berlin, 
vilket enligt Melander var avgörande för hennes intellektuella utveck-
ling.16 Hon gick med i Bund für Mutterschutz, mödraskyddsförbundet, 
där även Helene Stöcker och Magnus Hirschfeld var medlemmar, och 
Meisel-Hess blev en av förbundets flitigaste publicister. Hon publicerade 
föredrag och tidskriftsartiklar både i förbundets tidskrifter Mutterschutz 
och Die Neue Generation, och i tidningar som Der Demokrat, Der Weg 
och Die Aktion.17 I boken Die sexuelle Krise (1909) formulerar hon sin 
världsåskådning och en socialpsykologisk kritik av den rådande sexual-
moralen och i Das Wesen der Geschlechtlichkeit (1916) utvecklar hon sina 
idéer om hur samhället ska reformeras moraliskt och ekonomiskt.18

Senare i livet mötte Meisel-Hess svårigheter på både det personliga 
och professionella planet och krigstiden medförde stora ekonomiska be-
kymmer. Under de sista åren av sitt liv drabbades hon av tilltagande psy-
kiska problem och var periodvis intagen på Berlinsjukhuset  Charité. Där 
dog hon på sin fyrtiotredje födelsedag. Under sin levnad hade Meisel-
 Hess varit en omtalad och omstridd författare, men efter sin död föll 
hon snart i glömska. Hennes böcker drabbades i Tyskland av samma öde 
som många judiska författares då de förstördes av nazisterna.19 Under 
arbetet med denna bok har hennes verk varit svåra att få tag på, men 
glädjande nog återutgavs häromåret flera av hennes böcker i Tyskland 
i enkla nytryck och hennes författarskap har börjat uppmärksammas i 
artiklar och böcker.
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Jag har haft stor glädje av Ellinor Melanders idéhistoriska avhandling 
om Meisel-Hess: Den sexuella krisen och den nya moralen. Förhållandet 
mellan könen i Grete Meisel-Hess’ författarskap.20 Melander behandlar 
främst Meisel-Hess könspolitiska texter och sätter dem i relation till 
tidens idéströmningar. Ulf Wittrock diskuterar i artikeln ”’Das neue 
Weib’. Kring sekelskiftets kvinnobild” Meisel-Hess förhållande till 
Nietzsche och hennes inflytande på Aleksandra Kollontajs teorier.21 
Meisel- Hess blev bekant för en svensk läsarkrets genom Aleksandra 
Kollon tajs bok Den nya moralen och arbetarklassen som översattes till 
svenska 1979.22 I kapitlet ”Kärleken och den nya moralen” utgår Kollon-
taj ifrån Meisel-Hess Die sexuelle Krise för att utveckla sitt eget tänkande 
om kärlek, sexualitet och moderskap. Richard Hinton Thomas lyfter 
fram Meisel-Hess nietzscheanska idéer.23

Meisel-Hess eugeniska tänkande har behandlats av Harriet Ander-
son, Susanne Omran och Irmgard Roebling.24 Roebling tar också upp 
Meisel-Hess förhållande till Freud och Nietzsche. Susanne Omrans 
Frauenbewegung und ”Judenfrage”. Diskurse um Rasse und Geschlecht 
nach 1900 behandlar den borgerliga kvinnorörelsens förhållande till dis-
kurser om ras och kön och innehåller en del som har giltighet också 
för Meisel-Hess, även om hon inte tillhörde den borgerliga kvinnorö-
relsen.25 Godela Weiss-Sussex diskuterar i ”Reformprogrammatik und 
Romanästhetik. Ruth Bré, Gabriele Reuter und Grete Meisel-Hess” 
Meisel-Hess ideologiska program och romanestetik.26 Helga Thorson 
diskuterar nationalism, degeneration, antisemitism och feminism i ar-
tikeln ”Confronting Anti-Semitism and Antifeminism in Turn of the 
Century Vienna. Grete Meisel-Hess and the Modernist Discourses on 
Hysteria”.27

Meisel-Hess författarskap behandlas även i Agatha Schwartz Shifting 
Voices. Feminist Thought and Women’s Writing in fin de siècle Austria and 
Hungary.28 Jenny Bauers Geschlechterdiskurse um 1900. Literarische Identi-
tätsentwürfe im Kontext deutsch-skandinavischer Raumproduktion aviseras 
utkomma i april 2016, så jag kan tyvärr inte ta del av den i skrivande 
stund.29



begärets politiska potential220 

Sammanfattning av handlingen i 
die in tel l ek t uel l e n

Olga Diamant kommer från en liten ort i Schlesien (nuvarande Polen) 
och bor i romanens början i Wien. Hon är 26 år och auskulterar på före-
läsningar i nationalekonomi och filosofi vid universitetet.30 Dess utom 
är hon aktiv i kvinnorörelsen. I romanens första kapitel introduceras ett 
antal släktingar till Olga. Professor Gustav Diamant, kusin till Olga, och 
hans fru Edda står värdar för en middagsbjudning. Eddas bror, Vinzenz 
Reisenleitner, är gift med Eva (Geneviève) f. Nestor. I det andra kapitlet 
flyttar Olga till Berlin där också hennes bror Stanislaus bor. Hon rappor-
terar från kvinnorörelsens möten och kongresser för en wiensk tidning 
och engagerar sig i en förening för moderskydd och sexualpolitiska re-
former. I föreningen träffar hon Erika Bergmann, vars öde vi också får 
följa. Olga har en uppslagen förlovning bakom sig då fästmannen Ka-
simir Koszinskys ekonomiska problem uppdagats. I Berlin inleder hon 
ett förhållande med författaren Werner Hoffmann. Han lämnar henne 
emellertid för en baronessa, som visar sig ha onda avsikter: hon vill an-
vända Werner Hoffmann för att kunna döda sin make, vilket Hoffmann 
också gör i en duelluppgörelse. Olga startar tillsammans med Stanislaus 
och den ensamstående modern Lore Wigolsky ett slags feministisk ny-
hetsbyrå för att förse den österrikiska pressen med artiklar om kvin-
norörelsen i Berlin. Stanislaus skriver en sociologisk studie om den så 
kallade styvfarsfamiljen som en modell som kan tänkas rädda ensamma 
mödrar och deras barn från den hårda lott som enligt statistiken väntar 
dem. Han gifter sig också senare med Lore W. och förverkligar denna 
familjeform. Syskonen startar en tidskrift tillsammans med le daren för 
sexualreformförbundet, Manfred Wallentin, som Olga blir djupt för-
älskad i. Vid denna tidpunkt kommer Eva Reisenleitner till Berlin efter 
att ha blivit lämnad av sin man, och kärlek uppstår mellan henne och 
Manfred. Olga blir förtvivlad och reser till Rom. Strax därefter omkom-
mer Manfred i en tågolycka och Eva väntar då deras gemensamma barn. 
Romanen slutar med att Olga möter det nyfödda barnet och då upplever 
att hon funnit frihet.
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Den Nya kvinnan som en
evolutionär nödvändighet

Många av de idéer som Meisel-Hess utarbetade i teoretisk form i böcker 
som Die sexuelle Krise och Das Wesen der Geschlechtlichkeit gestaltade 
hon också skönlitterärt, till exempel den övergripande idén om den Nya 
kvinnan som en evolutionär nödvändighet. Kvinnor är inte längre ”tom-
ma kapslar” [leeren Kapseln] som mannen kan fylla med det som han 
är, utan idag har kapseln sitt eget innehåll och kvinnan har dessutom 
möjlighet att genomskåda mannen, skriver Meisel-Hess i Die sexuelle 
Krise med en kritisk referens Laura Marholm.31 I Die Intellektuellen te-
matiseras idén att kvinnan av den gamla typen är i utdöende eftersom 
hon är inte är funktionell i den moderna tiden – hon är inte anpassad 
till moderniteten. Det är ett retoriskt grepp som hämtar stöd i det evo-
lutionsteoretiska tänkandet, i en framstegsoptimistisk form. Tendensen 
att förlägga den Nya kvinnan till framtiden har försvagats; framtiden 
är här och den Nya kvinnan den enda ändamålsenliga. Denna tanke 
gestaltas också i andra samtida romaner, till exempel i Pennskaftet och 
i Hedwig Dohms Christa Ruland (1902), men hos Grete Meisel-Hess är 
den Nya kvinnan mer explicit tecknad mot en bakgrund av eugeniskt 
tankegods. Det är just Meisel-Hess feministiska, eugeniska tänkande 
som jag kommer att undersöka som en motståndsstrategi i detta kapitel.

Precis som i många av Nya kvinnan-romanerna, till exempel Anna 
Brantings Lena (1893) och redan nämnda Elin Wägners Pennskaftet och 
Hedwig Dohms Christa Ruland, figurerar i Die Intellektuellen en mång-
fald av kvinnor som är mer eller mindre Nya. De fungerar som kontras-
ter till varandra, som lyckade eller varnande exempel, och texten får på så 
vis en didaktisk funktion där den Nya kvinnans kvaliteter framhävs som 
ideala.32 Jag kommer att visa hur personerna i Die Intellektuellen befinner 
sig på en eugenisk skala som löper mellan det ”artdugliga” [arttüchtig] 
och det ”degenererade”.

Jag har inte sett sammansättningen ”artduglig” [arttüchtig] i något 
annat sammanhang än i Meisel-Hess roman. Däremot förekom ordet 
”rasduglig” [rassentauglich] i såväl tyska som svenska eugeniska samman-
hang.33 ”Ras” förekom i många uttryck, som ”raskänsla” [Rassengefühl] 
och rashygien [Rassedienst, Rassehygiene]. Ordet arttüchtig förekommer 
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på sidan 127 i Die Intellektuellen, och i det efterföljande stycket figure-
rar uttrycket tauglichen Arten, vilket indikerar att tauglich och tüchtig i 
princip är synonyma. Tüchtig har liksom tauglich ett gemensamt ety-
mologiskt ursprung i Tugend [dygd], liksom ”duglig” och ”dygdig” på 
svenska är besläktade. Det är signifikativt att ”det dygdiga” i den euge-
niska diskursen gjordes till ”det dugliga”, det som skulle främja arten 
eller rasens förbättring.34

Begreppet ”ras” har en lång och oklar historia, skriver Broberg och 
Tydén.35 Meisel-Hess utvecklar sin idé om ”ras” [Rasse] utifrån Alfred 
Ploetz definition av begreppet.36 ”Ras” förefaller vara ett positivt laddat 
begrepp för Meisel-Hess. Begreppet rassig kunde vara ett uttryck för att 
en stark individualitet utvecklats hos en person i samklang med hans 
eller hennes ”ras”.37 Att ”ha ras” [rassig sein] kunde på så vis betyda att 
en individ hade tillgodogjort sig de element som var typiska för hans 
eller hennes ”ras” och odlat dem till något högtstående. Det ”rasdugliga” 
hör alltså ihop med det som är bäst anpassat till den omgivande miljön. 
Meisel- Hess opponerade sig starkt mot antisemitismen och hon betrak-
tade den germanska ”rasen” som likvärdig med den judiska.38

Meisel-Hess feministiska eugenik

Meisel-Hess inleder sin bok Die sexuelle Krise med att påpeka att ett kri-
tiskt förhållningssätt till ”ordningen” har varit evolutionärt nödvändigt: 
om vi alltid hade varit tillfreds med det rådande skulle den mänskliga 
arten knappast ha utvecklats ur havens protoplasmaslem. På ett analogt 
vis är kvinnors ”missnöje” och motstånd mot ordningen alltså enligt 
Meisel-Hess en förutsättning för att utvecklingen ska gå framåt. Meisel-
 Hess var inte den första som motiverade social utveckling och radikala 
reformidéer med evolutionsteoretiska resonemang. Charlotte Perkins 
Gilman (1860–1935) inleder sin studie Women and Economics. A Study 
of the Economic Relations Between Men and Women as a Factor in Social 
Evolution (1898) på ett likartat sätt.39 Meisel-Hess underbygger sina idéer 
om kulturens utveckling med biologiska argument, men här kan vi se 
hur hon också resonerar omvänt: hon införlivar en kulturell kontext i en 
biologisk genom att betona den biologiska föränderligheten och hävda 
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att biologin är möjlig att påverka med kulturella medel. Biologi och kul-
tur är alltså för Meisel-Hess inte väsensskilda storheter – ett exempel på 
monismens upphävande av dualismen mellan det materiella och det and-
liga. I monismen färgar det naturvetenskapliga tänkandet de filosofiska 
och de religiösa resonemangen, men det finns också en motsatt rörelse: 
det filosofiska och det religiösa tänkandet infiltrerar naturvetenskapen.40 
Denna korsbefruktning av naturvetenskap och filosofi genomsyrar hela 
Meisel-Hess eugeniska tänkande.

Meisel-Hess delar den oro för ett urartat samhälle som var allmänt 
spridd kring sekelskiftet 1900. Civilisationen ser hon som sjuk, vilket 
ger symptom i alla samhällsklasser: proletariatet är fysiskt, mentalt och 
moraliskt degenererat, något som manifesteras i kriminalitet och psykisk 
ohälsa. Den dekadenta borgarklassen, å sin sida, lider av att den har för 
många privilegier vilket gör att behovet av att kämpa för sin existens 
försvagas.41

Att civilisationen är sjuk – degenererad och dekadent – syns enligt 
Meisel-Hess tydligast i den rådande könsordningen som bygger på äk-
tenskapet som institution: låga födelsetal och kvinnoöverskott, kvin-
nor som förblöder i aborter, kvinnor som dödar sina barn eller lämnar 
dem till änglamakerskor för att de inte kan försörja dem, kvinnor som 
prostituerar sig för att de saknar andra försörjningsmöjligheter. Syfili-
tiska, alkoholiserade, tuberkulösa och sinnessjuka män gifter sig och 
sätter oönskade barn till världen, som sedan i sin tur som vuxna inte står 
rustade för levnadskampen utan blir oförmögna till arbete och ofelbart 
hamnar i ett lastbart leverne. Därmed kommer de endast att utgöra ett 
hinder för samhällsmaskineriet.42

Ellen Key formulerar sig i slående likartade termer när hon i Barnets 
århundrade diskuterar ”vanbördingar” som offras i den nuvarande ord-
ningen, grundad på ”familjens helgd”, det vill säga äktenskapet:

Framtidens ”sedlighet” kommer icke att bestå däri att man för ”famil-
jens helgd” offrar de så kallade vanbördingarna, hvilka ofta af naturen 
äro rikt utrustade, men genom den nu härskande rättsuppfattningen 
erhålla en sådan behandling, att de ofta därigenom blifva ”vanbörding-
ar”, fyllda af hämndlust mot det samhälle och de förvända rättsbegrepp 
hvilkas offer de äro. Barnamorden, fosforförgiftningarna, ”ängla-
makeriet” – allt hänger samman med detta förvända rättsbegrepp.43
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I likhet med många andra vid denna tid vänder sig Meisel-Hess till euge-
niken för att finna en lösning på ”degenerationsproblemet”. Meisel-Hess 
har emellertid en radikalt annan utgångspunkt än de traditionella euge-
nikerna: i sin strävan efter att skapa ett nytt och mer jämlikt samhälle 
förenar hon kvinnornas emancipatoriska intressen med ”rasens”. Enligt 
den traditionella eugeniken, i till exempel Schallmayers och Möbius 
tappning, kunde intellektuell aktivitet och yrkesverksamhet skada kvin-
nors reproduktiva funktioner och i förlängningen leda till degeneration 
och låga födelsetal.44 För Meisel-Hess är inte studier och förvärvsarbete 
ett hot mot kvinnans fruktsamhet. Det som förorsakat den låga nativite-
ten är i stället enligt henne förlegade sociala konventioner kring barnafö-
dande och samlevnadsformer, framför allt äktenskapets monopolställ-
ning och den sexuella dubbelmoral som fördömer ensamstående mödrar.

Att den nuvarande sexualordningen hindrar friska människor från 
att fortplanta sig måste förändras, skriver Meisel-Hess. Det finns ett stort 
antal kvinnor och män som vore lämpade att bli föräldrar, men som 
förhindras i sin gärning av rådande sedvänjor. Dessa leder dessutom till 
en sexuell nöd hos befolkningen. Männen får sina möjligheter till kär-
leksupplevelser förstörda av sina kontakter med prostituerade, medan 
borgerliga kvinnor tynar bort i ”sexuell hunger” och de lägre klassernas 
kvinnor tvingas in i prostitution av ekonomiska orsaker. Undertryckan-
det av de naturliga sexuella behoven leder till sexualneuroser och psyko-
ser hos både män och kvinnor, skriver Meisel-Hess med hänvisning till 
Freuds och Breuers Studier i hysteri.45

Kr it ik av äkt enskapet som inst i tut ion

Meisel-Hess såg ”den sexuella krisen” som ett symptom på att vi gått 
ifrån det fria urvalet. Roten till problemet ligger i en förfelad moralupp-
fattning, som endast erkänner äktenskapet som bas för fortplantningen. 
Detta tvingar människor att bortse från sina naturliga drifter. Äkten-
skap är inte fel i sig, men det bör inte vara den enda godtagna formen 
för samlevnad, menar Meisel-Hess.46 Idealet är att äktenskap ingås av 
två fria individer, utan bakomliggande sociala eller ekonomiska motiv. 
Meningen med äktenskapet och andra sexuella förbindelser är att sam-
manföra individens och kollektivets intressen så långt det är möjligt. 
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Äktenskapets huvudsakliga syfte är således inte reproduktion utan full-
komligandet av en individ genom en annan. Att få barn kan bidra till 
detta fullkomligande men det kan inte ersätta det.47 För Meisel-Hess är 
alltså äktenskapet en fråga om personliga känslor, snarare än ett medel 
för samhällets fortbestånd – men hon argumenterar ändå för det i euge-
niska termer. Det blir tydligt att den eugeniska diskursen var paradig-
matisk – den var något ”alla” var tvungna att förhålla sig till.

Äktenskapet ska således, enligt Meisel-Hess, inte vara ett villkor för 
att två personer ska skaffa barn. Människor bör ha rätt att fortplanta sig 
när deras reproduktiva förmåga står på sin höjdpunkt oavsett om de är 
gifta eller ej: ”Barn av kraft, ungdom och det fria urvalet måste få en 
chans att födas oavsett om föräldrarna är tillräckligt mogna, förmögna 
eller villiga att gifta sig”, skriver Meisel-Hess.48 Hon argumenterar här 
för fri kärlek och ett nytt äktenskapssystem utifrån en eugenisk tanke-
gång. Hon menar att det i samtiden inte råder något äkta sexuellt urval, 
det vill säga ett urval som baseras på två människors tycke för varandra. 
Om ett äktenskap ingåtts av ekonomiska eller moraliskt orättfärdiga skäl 
är det fråga om ett negativt urval – det sexuella urvalet är satt ur spel. 
Konsekvensen av ett sådant negativt urval är, enligt evolutionsteorin, en 
kvalitativt sämre avkomma.

Det naturliga urvalet bidrog enligt Darwin till artens förbättring. De 
dugliga exemplaren klarade sig bättre i miljön och fick en livsdugligare 
avkomma, medan de mindre dugliga slogs ut. Även i fråga om det sexu-
ella urvalet var idén om biologisk duglighet viktig, eftersom den styrde 
honans val av partner. En vacker fjäderdräkt eller en vacker sångröst 
kunde av fågelhonorna tänkas uppfattas som ett tecken på att hannen 
är frisk. De barn som blir till genom det ”oäkta”, ”negativa” urvalet blir 
alltså, enligt Meisel-Hess, ”rasmässigt” sämre än de som är produkter av 
ett ”äkta” urval, och på sikt leder detta till degeneration.49

I Hedwig Dohms roman Christa Ruland framställs den Nya kvinnan 
på ett liknande sätt som en evolutionär nödvändighet. Däremot ville 
Dohm inte gå lika långt som Meisel-Hess i tanken på barn som bio-
logiskt ”sämre” om de kom ur förhållanden som baserades på det ofria 
urvalet.50 Även Rosa Mayreder var kritisk mot Meisel-Hess eugeniska 
resonemang och menade att sexuellt begär inte nödvändigtvis samman-
föll med fortplantningsdriften, att det kunde finnas en konflikt mellan 
kulturella och naturliga fenomen och mellan individens längtan efter 
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kärlek och artens intresse. Mayreder ser inte någon garanti för att ett 
kärleksäktenskap skulle leda till en friskare avkomma än ett konvenans-
äktenskap.51

En förutsättning för det fria urvalet är enligt Meisel-Hess att kvinnor 
är oberoende, och därför behövs ett ”kvinnoskydd” [Frauenschutz]: ett 
ekonomiskt som försäkrar kvinnan materiell omsorg när hon måste ta 
hand om sin avkomma lika väl som ett moraliskt skydd som erkänner 
varje biologiskt sund fruktbarhet.52

För att uppnå en förbättring av rasen och en sund population är det 
alltså nödvändigt att kvinnor och män kan välja partner utan hänsyn 
till moraliska konventioner och ekonomiska villkor: ”Varje möjlighet 
till urval av de bästa och till utvecklingen av en ras står och faller med 
kvinnans valfrihet (och mannens förstås)”, skriver Meisel-Hess.53 Idén 
om det fria urvalet fungerar här som argument mot ett traditionellt äk-
tenskapssystem och för kvinnans (och mannens) rätt att fritt välja den 
hon eller han älskar. Oavsett om kvinnan måste betala med hemgift 
för att få man och barn, eller om hon förväntas välja den man som be-
talar det högsta priset, så handlar det enligt Meisel-Hess om ett oäkta 
urval. För det är inte säkert att en ekonomiskt stark man är den bästa 
fadern i biologiskt avseende och på samma sätt är inte kvinnor med högst 
hemgift nödvändigtvis de fysiskt och moraliskt mest hälsosamma och 
lämpade mödrarna.

Ellen Key för i Barnets århundrade ett liknande resonemang om ”kär-
leksbarn”: ”Denna nya etik kommer icke att kalla något annat samlif 
mellan man och kvinna osedligt, än det, hvilket ger upphof åt en dålig 
afkomma och föranleder dåliga villkor för denna afkommas utveck-
ling.”54 Enligt Key är de barn äkta som föds i ett äktenskap som ingåtts av 
kärlek, medan de som tillkommit i olyckliga äktenskap där kvinnan valt 
en man för att få ekonomisk trygghet är oäkta, ”en typiskt nietzscheansk 
omvärdering av alla värden”, skriver Lindén.55

Key preciserar inte närmare vad en dålig avkomma är, men i Livs-
linjer I skriver hon att kärleksäktenskap producerar de bästa barnen. 
Barn som kommer till i ”omaka och orena äktenskap” blir livsodugliga.56 
Meisel-Hess förankrar emellertid explicit sitt resonemang i en vetenskap-
lig, eugenisk retorik: Kärleksbarn blir av bättre biologisk kvalitet. I Die 
Intellektuellen gestaltas denna idé skönlitterärt: olyckliga äktenskap kan 
bli ofruktbara som Edda Diamants, eller där föds livsodugliga barn som 
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i Erika Bergmanns äktenskap med den äkttyske stabsläkaren. Samma 
retoriska skillnad mellan Key och Meisel-Hess återfinns i frågan om 
osedliga respektive sedliga äktenskap. Ett sedligt äktenskap bygger på 
kärlek, menar Key. Ett sådant sedligt kärleksäktenskap är uttryck för 
ett äkta urval, säger Meisel-Hess, med en mer explicit socialdarwinis-
tisk eller snarare eugenisk formulering. Att ett gott biologiskt arv är en 
förutsättning för individualitet blir tydligt i formuleringar som ”Endast 
den välskapta [eg. välavlade] människan kan bli en personlighet”, som 
Meisel-Hess skriver i Die sexuelle Krise.57

Det var en utpräglat socialistisk syn som låg till grund för Meisel-
 Hess eugeniska tänkande: på samma sätt som den rådande sexual-
moralen utgör kapitalismen ett hinder för det äkta urvalet och motverkar 
därmed rasförbättring. Kapitalismen inskränker individens frihet, den 
exploaterar de lägre klasserna och hindrar medelklassens män från att 
ingå äktenskap när de så önskar. Alla människor bör få samma förut-
sättningar, varvid det kommer att bli synligt vilka som är dugliga res-
pektive ”degenererade” i verklig mening, bortom den snedvridning som 
ekonomiska och sociala orättvisor ger upphov till. Detta är också en 
anledning till att göra män och kvinnor till ekonomiska jämlikar. Av 
samma anledning var Meisel-Hess kritisk mot att produktionsmedlen 
kunde gå i arv. På så sätt tilläts biologiskt mindervärdiga människor 
behålla makten över fattiga, men ”högvärdiga” människor.58 Socialism 
och en reformerad sexualmoral kan däremot förena individualism och 
eugenik. Meisel-Hess tänker sig att individens och kollektivets lycka ska 
förverkligas med social ingenjörskonst.59

Den samtida civilisationen är enligt Meisel-Hess sjuk eftersom den 
har skurit av sina band till naturen.60 Naturen är modell och föredöme 
för civilisationen, men det handlar inte om en rousseauansk idé om att 
återgå till naturen som till en förlorad guldålder. Snarare kan naturen 
visa vägen till ett framtida samhälle, hävdar Meisel-Hess: ”Socialism och 
individualism är oskiljaktigt förenade i naturen, i celltillståndet, i den so-
ciala individen. Oskiljaktigt förenade resulterar de nu i en människovär-
dig kultur: i det individual-socialistiska samhället.”61 I likhet med många 
andra av det nya seklets författare ville Meisel-Hess förena 1880-talets 
intresse för sociala frågor med en nietzscheanskt färgad individualism.62

Efter denna utvikning i Meisel-Hess eugeniska tänkande ska jag nu 
se närmare på hennes roman Die Intellektuellen.
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Det eugeniska i die in tel l ek t uel l e n

Det eugeniska tänkandet löper som en röd tråd genom Die Intellektu-
ellen. Det kan återfinnas underliggande i resonemang, som när Meisel-
 Hess beskriver Stanislaus undersökning av de utomäktenskapliga bar-
nens villkor. Den visar att de utomäktenskapliga barn som växer upp 
med en mor som gifter om sig har den bästa ”artdugligheten”, vilket 
förklaras av att modern är så stark och ”duglig” att hon vågar gå emot 
tidens normsystem. Det förbund för sexuella reformer som Olga går med 
i vilar likaledes på eugenisk grund. Vidare skapar Meisel-Hess dekaden-
ta romanfigurer som Edda Diamant, en kvinna som saknar livskraft 
eftersom hon kommer från en gammal, ”degenererad” familj, och Erika 
Bergmann, vars val av make yttrar sig i att hon får livsodugliga barn. 
Erika Bergmann lider också av ”neuralgi” vilket i den eugeniska diskur-
sen sågs som en civilisationssjukdom. Eva Reisenleitner, Lore Wigolsky 
och Manfred Wallentin exemplifierar däremot de ”artdugliga” och prak-
tiserar på olika sätt ”det fria urvalet” i sina sexuella relationer. Werner 
Hoffmann intar något slags mellanställning.

De eugeniska idéerna kan yttra sig i enskilda formuleringar och be-
rättarkommentarer: Vinzenz Reisenleitner beskrivs som en människa av 
”lägre sort”, medan hans hustru Eva Reisenleitner karakteriseras som ett 
”dugligt” exemplar av arten [arttüchtig].

Det är också intressant att uppmärksamma hur Meisel-Hess beskri-
ver olika fysionomier. Idén om att den bäst anpassade människan är den 
vackraste var vanlig för tiden. Ellen Key skriver till exempel i Barnets 
århundrade: ”Det blir således en följd af det naturliga urvalet att de 
individer komma att anses skönast, att just de mest eftersträfvas, hvilka 
först och främst som människor bäst fylla den mänskliga organismens 
allmänna uppgifter, som könsvarelser sitt köns och som rasvarelser bäst 
äro anpassade till de dem omgifvande villkoren.”63 Frågan är hur detta 
skönhetsideal förhåller sig till den rashierarki som präglade samtidens 
diskurs.

Hur förhåller sig Meisel-Hess beskrivningar av romanpersonernas 
fysionomier till rasismen som ett teckensystem? Begreppet ”ras” fung-
erade som ett sätt att kategorisera och hierarkiskt inordna människor 
på grundlag av kroppsliga kännetecken. Olika inneboende egenskaper, 
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olika grader av intelligens, moral, aggressivitet, utlevande sexualitet och 
fertilitet knöts till olika ”raser”.64 Rasdiskursen uppstod vid mitten av 
1800-talet med skrifter som greve Arthur de Gobineaus Essai sur l’ in-
égalité des races humaines (1853–55) och utvecklades senare till en ”ve-
tenskap”, den fysiska antropologin. I det sena 1800-talets antisemitiska 
diskurs förknippades exempelvis den judiska ”rasen” med en abnorm 
sexualitet och en försvagning av kroppsliga könsskillnader. Sjukdomar 
som syfilis och hysteri associerades med judisk ”degeneration”.65 Prosti-
tution ansågs vara en typisk judisk synd och judar anklagades för att 
organisera vit slavhandel.66

Meisel-Hess personporträtt är ofta mycket detaljerade och expressiva 
och det finns exempel på eugeniskt rastänkande i beskrivningarna av 
personernas yttre. Stanislaus beskrivs som rassig (fokaliserad av professor 
Diamant, s. 53), vilket betyder att man ser på hans utseende att han är av 
judisk börd. Stanislaus är ingen skönhet, hans massiva överkropp gör att 
benen ser svaga ut och hans hals är för kort. Hans fysiska brister uppvägs 
emellertid av att han är intellektuellt framstående. Kathi Diamant be-
skrivs som en lång och mager kvinna med mörk hy. Hennes ”pojkaktiga 
höfter” skulle kunna relateras till den traditionella eugenikens idé om 
den emanciperade kvinnans förlust av könskarakteristika.67 I likhet med 
platt bröst, mörk röst och skäggväxt sågs smala höfter som ett tecken 
på urartning av kvinnans fysiska utveckling.68 Meisel-Hess framställer 
emellertid Kathi Diamant som en energisk, spänstig och sprudlande per-
son, vilket gör att beskrivningen av hennes utseende får konnotationer 
till ”sundhet” snarare än ”degeneration”.

Den amerikanske läkaren Daniel Horatio Macpherson är i och för 
sig inte vacker med sina fiskögon, men hans bristande fysiska företräden 
kompenseras av att han utstrålar kroppslig renhet. Erika Bergmann har 
ett asymmetriskt ansikte där det ena ögat är lite mindre och sitter lite hö-
gre än det andra. Det skulle kunna ses som ett tecken på ”degeneration”, 
men själv tolkar hon det i sin grandiosa självförståelse till sin fördel: hon 
menar att stora konstnärinnor kan uppvisa en sådan oregelbundenhet i 
dragen och jämför sig med Selma Lagerlöf.

Olga har, i likhet med sin far, ”en kraftigt böjd, framskjutande näsa” 
och rostrött hår.69 Hon upplever sig själv i tonåren som ful, men hennes 
ansikte förändras under romanens gång mot ett mer harmoniskt utseen-
de, vilket speglar hennes inre utveckling.
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Ansiktet hade på senare tid blivit fylligare, den skarpt böjda näsan 
hade nu fått en passande inramning, och huvudet föreföll, just på 
grund av den, att vara av omisskännlig betydelse. […] När denna bild 
nu skrattade mot henne i spegeln erinrade den bara svagt om bilden 
från hennes tidiga ungdom, likt en torftig skiss av hennes eget väsen 
som nu slutligen blivit ett porträtt, moget till form och färg, genom-
lyst av glansen från en kvinnlig blomning.70

Näsan var ett frekvent förekommande föremål för karikatyr i sekelskif-
tets antisemitiska avbildningar av judar. Meisel-Hess skriver emellertid 
fram ett vackert judiskt ansikte, där näsan också blir ett tecken för Olgas 
framstående intellekt.

Jag finner det också intressant att Olgas utseende beskrivs på olika 
sätt av olika personer. När Olga fokaliseras av den antisemitiske Karl 
Stiller konstaterar han att hon ser ganska bra ut, trots näsan: ”Han grubb-
lade; var hade han sett detta starkt särpräglade flickansikte med håret 
som inramade huvudet i vågor som av kopparsmide, denna böjda näsa, 
som emellertid inte störde detta ansikte, och de kloka, svarta ögonen?”71 
Exemplet visar Meisel-Hess kritiska hållning till antisemitiskt anstruk-
na estetiska värderingar enligt vilka typiskt judiska drag ses som något 
mindre tilltalande.

Meisel-Hess kan beskriva judiska fysionomier i positiva termer och 
hon kan visa hur den antisemitiska blicken genomsyras av vissa estetiska 
ideal, men det finns också en tendens till att det germanska och det 
”rasrena” idealiseras. Den vackra baronessan Kellenberg beskrivs som ur-
typiskt kaukasisk: ”Det var den europeiska kvinnans ansikte, sådan hon 
ursprungligen var, innan hon genom vådliga korsningar förlorade den 
lugna, regelbundna harmonin i sina drag …” (min kurs.)72 Baronessans 
skönhet förknippas här i Olgas fokalisering med att hon är ”renrasig”. 
När Manfred Wallentin fokaliseras av den förälskade Olga beskrivs han 
i rasbiologiska termer som en högre människotyp: ”Det föreföll henne 
som om han tillhörde ett släkte som parat de ljusa rasidealens drag med 
det renaste förandligande och som nu, likt en främmande art, lyste i 
mängden.”73

De germanska personerna Manfred Wallentin och Eva Reisenleitner 
beskrivs som undersköna men detta kan ses som att de helt enkelt utgör 
”dugliga” och vackra exemplar av sin ”ras”, medan Olga representerar ett 



den nya kvinnan som en evolutionär nödvändighet  231

”dugligt” och vackert exemplar av den judiska ”rasen”. ”Raserna” hålls 
isär, men det finns inte nödvändigtvis en hierarkisk relation mellan dem 
när det gäller beskrivningarna av deras utseenden.

Det judiska

Olga Diamant har alltså lämnat fadershuset i Schlesien för att läsa till lä-
rarinna i Wien. Väl där fångas hon emellertid in av tidens radikala idéer 
och bestämmer sig för att i stället slå sig fram som fri intellektuell. Vid 
romanens början är Olga 26 år – inte längre helt ung, i egna och andras 
ögon. Hon står i begrepp att flytta till Berlin där hon tänker sig kunna 
förverkliga sin livsuppgift eftersom det i den tyska huvudstaden råder ett 
öppnare intellektuellt och politiskt klimat än i Wien. I likhet med Penn-
skaftet skriver hon referat från kvinnorörelsens möten och kongresser.

När Olga tänker tillbaka på sin hemstad framstår den som eländig. 
Staden är insvept i den svarta röken från kol- och järnmalmsraffinaderi-
erna. Det är en ogästvänlig miljö, med fuktig och skarp luft. Det är svårt 
att andas såväl fysiskt som andligt. Stadens befolkning består mestadels 
av slaviska arbetare och judar. I Olgas fokalisering beskrivs judarna ut-
ifrån deras utseende som två ”stammar av den judiska rasen”: å ena sidan 
de långa, magra gestalterna med svarta tinningslockar och böjda ryggar, 
kroknäsa och utskjutande haka, och å andra sidan blonda, blåögda judar 
som bär kaftan, ”hos vilka bara ett karakteristiskt ansiktsuttryck, ett 
rörligt minspel och gestik förrådde de återkommande föreställningarna 
om deras skikt och gav uttryck åt släktskapet med deras mörkhåriga 
bröder”.74

Att det finns en judisk ”ras” verkar vara ett underliggande axiom, 
men Meisel-Hess påtalar den biologiska och kulturella variationen inom 
den judiska befolkningen, och visar därmed att man inte på något enkelt 
sätt kan sluta sig till en människas etniska tillhörighet utifrån hennes 
utseende. På så vis problematiseras den direkta kopplingen mellan ”ras” 
och fysionomi. Denna variation i judiska utseenden var väl känd i tiden 
och något som gjorde att fysiska antropologer och andra vetenskapsmän 
aldrig lyckades definiera något typiskt judiskt utseende eller någon judisk 
”ras” i biologiska termer.75 Det finns också en glidning hos Meisel-Hess 
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mellan det biologiska begreppet ”ras” och en mer sociokulturell upp-
fattning om den judiska identiteten: det typiskt judiska minspelet sägs 
motsvara återkommande föreställningar om det judiska samhällsskiktet.

Sådana föreställningar kom till uttryck i det sena 1800-talets antisemi-
tiska försök att definiera den judiska ”rasen”. Etnografen Richard Andree 
beskriver till exempel i Zur Volkskunde der Juden (1881) typiskt judiska 
ansiktsdrag, hållning och gestik. Men det är svårt att ge en generell for-
mel, menar han, eftersom vi saknar terminologi, eller snarare kan inte vår 
definitionsförmåga hålla jämna steg med vår känsla och vår intuition.76

Vad Andree säger är att ”vi” känner igen en jude intuitivt men saknar 
begrepp för att beskriva detta. Samtidigt gjordes många försök att ringa 
in det typiskt judiska – här blandades fysiska drag med kulturella och 
moraliska egenskaper. Till exempel ansågs judar ha hög fruktsamhet, 
ogilla kroppsarbete och vara oförmögna att behärska det tyska språket. I 
synnerhet de europeiska judarna patologiserades som fysiskt defekta och 
som bärare av ärftliga sjukdomar, exempelvis gikt och reumatism. Man 
lyckades emellertid aldrig finna vetenskapliga belägg för dessa föreställ-
ningar om den judiska ”rasens” karakteristika.77

Meisel-Hess förhåller sig till den antisemitiska diskursen genom att 
påtala att det judiska inte på något enkelt sätt tar sig uttryck i en männi-
skas utseende, och dessutom sker i romanen en uppvärdering av det ju-
diska.

Olgas far är handelsman och tillhör stadens ”Honoratioren”.78 Han 
är en assimilerad jude i så måtto att han följer religiösa ritualer men 
till skillnad från sina föräldrar är han ingen fanatisk trosivrare [Zelot]. 
Han låter barnen gå i icke-judiska skolor. För Olgas del tänker han sig 
ett gott parti och för brodern Stanislaus ett övertagande av handels-
verksamheten. Stanislaus flyttar emellertid till Berlin för att bli förfat-
tare, vilket leder till en brytning mellan far och son. Fadern är närmast 
anti-intellektuell och har ingen förståelse för att man kan tjäna pengar 
på ”skriverier”.79 Någon mor omnämns inte i romanen.

Olga har en stark vilja att förändra sin situation, vilken beskrivs i 
biologiska termer som ett ”behov” av att bli självständig. Romanen, som 
i övrigt gärna förklarar människors handlande utifrån deras grad av ”art-
duglighet”, ger inga klara och utförliga svar på varför just Olga gör de 
livsval hon gör och hur det kommer sig att hon lyckas slita sig loss från 
sin torftiga barndomsmiljö. Det antyds dock att det judiska kan vara en 
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tillgång. Till exempel knyts det judiska till en rotlöshet som går att tolka 
som gynnsam i den moderna tiden. Inför avfärden till Berlin tänker 
Olga att hon förblivit en främling i Wien. Hon frågar sig om det beror på 
”rotlösheten i hennes ras, vars bärare hade tillägnat sig kulturer som inte 
härstammade från deras blod”.80 Den antisemitiska tropen om judars 
oroliga rotlöshet ges här ett positivt värde då den knyts till en förmåga 
att byta miljö, omplantera sig och skapa nytt.81 Meisel-Hess vänder den 
till judarnas fördel. De må sakna en kultur som är bunden till ”rasen” 
(blodet) och fosterlandet, men detta är snarare en fördel i moderniteten, 
som ju kännetecknas av rörlighet och nyskapande. Meisel-Hess ger inte 
uttryck för några sionistiska tankar om en judisk stat, idéer som växte 
fram i det sena 1800-talet. Snarare framställer hon i romanen internatio-
nalismen som ett ideal.82

Att judarna har utsatts för förföljelse i historien och därför inte kun-
nat rota sig på en specifik plats menar Meisel-Hess också kan förklara 
deras sämre utgångsläge i sekelskiftets Centraleuropa.83 Detta anför hon 
som ett argument mot antisemitiska föreställningar om judisk degenera-
tion som kommer till uttryck till exempel i Otto Weiningers Geschlecht 
und Character. Av formuleringen citerad ovan (s. 231), ”stammar av den 
judiska rasen”, framgår att Meisel-Hess anser att judarna tillhör en egen 
ras, men hon förnekar i Weiberhaß und Weiberverachtung att de skulle 
utgöra ett ”folk”, eftersom de är så utspridda i världen. De är snarare 
medborgare i det land de lever i.84

Meisel-Hess vänder den negativa, antisemitiska synen på judar till en 
positiv bild: det sker en uppvärdering av det judiska i Die Intellektuellen. 
Det judiska, i romanen representerat av släkten Diamant, framställs som 
skarpt, kvickt och livfullt, medan den kristna familjen Reisenleitner be-
skrivs som moraliskt ”degenererad”.85 De två familjerna förenas genom 
äktenskapet mellan Gustav Diamant och Edda Reisenleitner. Detta fak-
tum är i sig en problematisering av det isärhållande av judar och kristna 
som förespråkades i tidens starka antisemitiska strömningar.86

Ett annat exempel på uppvärdering av det judiska är när Stanislaus 
ger en entydigt positiv bild av den assimilerade judiska världsmedborga-
ren i sina planer för en ny bok:

Som huvudperson ser jag en man ur den nya generationen högassimi-
lerade, fria judiska världsmedborgare. Jag ser honom som en eminent 
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företrädare för den intellektuella kampen. Hans hjärta gömmer ännu 
den gamla glöden från Sinai – hans själ älskar kanske de sånger som 
harporna ackompanjerade vid Eufrats stränder, där tårar runnit ner, 
men hans förnuft klättrar djärvt upp på den västerländska kulturens 
höjder, till Darwin, Nietzsche och Kant.87

I en uttrycksfull, symboltyngd bild förenas här det judiska i form av 
uråldriga, kroppsliga minnen, med det västerländska tänkandets gigan-
ter och skapar framtidens människa.88 Stanislaus tänkta romanperson, 
den judiska världsmedborgaren, förkroppsligar på så sätt den förening 
av instinkt och intellekt som karakteriserar en ”högre” människotyp, 
enligt Meisel-Hess.

Det intellektuella

I romanfiguren Olga beskriver Meisel-Hess en kvinna som med själv-
klarhet rör sig i intellektuella kretsar.89 Vid tiden för publiceringen av 
Die Intellektuellen var begreppet ”intellektuell” som beteckning på en 
socialt och politiskt engagerad person ganska nytt.90 Det myntades i 
samband med Dreyfus-affären och Zolas artikel ”J’accuse”, som publi-
cerades i tidskriften L’Aurore i januari 1898 och undertecknades av över 
tusen ”intellektuella”. Termen var ursprungligen negativt laddad men de 
intellektuella kom senare att annektera den och uppvärdera den. Begrep-
pet ”intellektuell” hade också från början vänsterpolitiska och judiska 
konnotationer.91 Ett exempel på detta finns i litteraturhistorikern Adolf 
Bartels angrepp på de intellektuella som ”ett judiskt påfund”, där Meisel-
 Hess Die sexuelle Krise och Die Intellektuellen får statuera exempel. Bar-
tels hävdar att Die Intellektuellen är ”utomordentligt karakteristisk för 
våra judiska världsmedborgare”.92 Marie Holzer diskuterar emellertid en 
annan innebörd i begreppet ”intellektuell” i sin recension av Die Intellek-
tuellen i den expressionistiska tidskriften Die Aktion. Förutom bildning 
och mognad handlar det för den intellektuelle om att omsätta erfaren-
heten i kunskap och att idealistiskt sträva mot framtiden.93 I Tyskland 
var det egentligen enbart i den expressionistiska och anarkistiska kretsen 
kring Franz Pfemferts tidskrift Die Aktion som ordet ”intellektuell” hade 
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en positiv klang. Till denna krets anslöt sig också Grete Meisel-Hess, 
men mer av ideologiska än estetiska skäl.94

De intellektuella såg sig som företrädare för radikala politiska och 
moraliska idéer och de engagerade sig i de många sociala rörelser som 
växte sig starka kring sekelskiftet.95 Det var människor som med pen-
nans hjälp kämpade för bättre villkor för samhällets förtryckta grupper 
utan att nödvändigtvis själva tillhöra dessa grupper. Det gjorde att de 
kunde uppfattas som ”klassförrädare” av de högre klasserna respektive 
som suspekta av de lägre klasser som de sade sig företräda. Så är fallet 
med Werner Hoffmann-figuren i Die Intellektuellen som inte är välkom-
men i det socialistiska partiet: ”Vi intellektuella är inte längre teorins 
parasiter; vi är arbetare, liksom ni! Ställ oss på post, – vi hör till er. Det 
är vi, det var vi, – som från början oroade massorna och därmed satte 
dem i rörelse”, säger han till sitt försvar.96

Meisel-Hess framställer de intellektuella som en elitgrupp som ska 
leda utvecklingen mot ett bättre samhälle och gå ”i spetsen för världens 
andliga utveckling”.97 De står i Die Intellektuellen i skarp kontrast till de 
”darrande lemurerna” [schlotternde Lemuren] (s. 32), samtidens borgerliga 
människor som ännu inte lyckats förena det egoistiska med det altruisti-
ska till en ”högre livsform”.98 Lemurerna utgör övergångstyper på väg mot 
de högre människorna, de tillhör ett mellanrike [Zwischenreich] (s. 195).99 
Lemurerna representerar ett slags intellektuella medlöpare, egocentriska 
och samhällsfrånvända drömmare utan samhällsengagemang.

Också Reuters Agathe Heidling och Angered-Strandbergs Lydia Vik 
har intellektuella ambitioner. Och i Pennskaftet skildras som vi har sett 
intellektuella, politiskt engagerade kvinnor. De framställs dock inte som 
en elit även om personerna skojar om att de känner sig som kristna mis-
sionärer. På ett likartat sätt knyts i Pennskaftet och Die Intellektuellen 
begäret till det politiska projektet. Till skillnad från i de tidigare analy-
serade romanerna knyts emellertid de intellektuellas samhällsreformato-
riska strävanden i Die Intellektuellen till eugeniska idéer.

Det sexualreformförbund som Olga går med i har syftet att genom-
driva en ”intellektuell världspolitik”.100 Samhället ska reformeras för att 
garantera att fler ”högvärdiga” människor skapas:

Det handlade om att verka inom områden som socialpolitik, orga-
nisation av befolkningen, förbindelser mellan de intellektuella, re-
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formering av morallagar […]. Och i centrum för hela den globala 
centralisationen stod en kommitté för utforskning av härkomstlagar 
och variation, en vetenskaplig kommission, som skulle undersöka de 
sociala och biologiska lagar, genom vilka framväxten av högvärdiga 
människor skulle säkras.101

Organisationens samhällsplan är tydligt genomsyrad av eugenisk reto-
rik. Det handlar för organisationen om att uppnå eugeniska mål genom 
att förändra de sociala förhållandena:

I detta syfte måste hygienlagarna revideras i samma mån som de 
sociala villkoren för de uppväxande människorna. Avskaffandet av 
skadliga seder kring fortplantningen och fastslåendet av rättigheter, 
som borgade för ett sunt urval, stod högst på arbetsprogrammet.102

De nya seder och nya rättigheter som det talas om här kan jämföras med 
den kritik av rådande sociala konventioner kring barnafödande och sam-
levnadsformer som Meisel-Hess framför i sina teoretiska skrifter. Endast 
om jämlikhet mellan könen råder kan ett ”äkta” urval vara verksamt. 
Därför bör kvinnan vara ekonomiskt självständig och ha rätt till ett 
”kvinnoskydd” i samband med att hon föder barn. Varje duglig kvinna 
ska också ha rätt till moderskap. Dessa idéer uttrycks i romanen av or-
ganisationens ledare, Manfred Wallentin.

Stanislaus blir chefredaktör för organisationens tidskrift och Olga 
står för det feministiska materialet. Medlemmarna i organisationen, 

ungefär lika många män som kvinnor, utgörs av läkare, sociologer, na-
tionalekonomer, filosofer, författare och företrädare för kvinnorörelsen. 
Man diskuterar frågor som rör äktenskapet, prostitution, ofrivilligt ce-
libat, utomäktenskapliga barn och mödraskydd. Föreningen utarbetar 
en plan för hur samhället ska främja biologiskt godartade individer. Till 
exempel talar man i eugeniska termer om ”uppfödning av en fullvärdig 
population”.103 Här är det intressant att notera att organisationen ger ut-
tryck för en så kallad positiv eugenik, som vill uppmuntra de ”välartade” 
med upplysningsverksamhet, till skillnad från den negativa eugeniken 
som var mer inriktad på tvångsåtgärder för att hindra ”degenererade” 
från att fortplanta sig.
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”Rasblandning”

De flesta av tidens eugeniker ansåg att ”rasblandning” skulle undvikas, 
då den antogs leda till degeneration. Haeckel delade den franske historie-
filosofen Gobineaus syn på ”den ariska rasens” överlägsenhet och även 
dennes farhåga att alla ”raser” var dömda att gå under just på grund 
av ”rasblandning”.104 Meisel-Hess var emellertid, i likhet med Wilhelm 
Schallmayer, positivt inställd till ”rasblandning” och menade att den 
kunde verka gynnsamt på avkomman. Hon hävdade att den var av godo 
eftersom den kunde ingjuta nytt blod i mänskligheten.105 Om raserna 
levde åtskilda skulle det resultera i ett slags inavel. Dessutom ansåg hon 
att åtskillnaden mellan raser var ett hot mot freden. En assimilering av 
raserna skulle leda till en internationell fred. Också de nationella gränser-
na skulle enligt Meisel-Hess småningom upplösas och skapa möjlighet 
till en global sammanhållning. I Die sexuelle Krise hävdar Meisel-Hess 
att motsättningar mellan olika klasser, olika ”raser” och nationer kom-
mer att upphävas: ”Tidigare representerade individen i högre grad än 
idag typen för sitt folk, sin ras, sin språkliga gemenskap, sitt yrke, sitt 
handelsskrå och sin klass. Alla dessa motsättningar upplöses allt mer i 
den kosmopolitiska individualismen”, skriver hon.106 Den överordnade 
principen är för Meisel-Hess det fria urvalet, där varken ”ras” eller klass, 
ekonomiska eller moraliska förhållanden bör lägga något hinder i vägen 
för två människor som dras till varandra.

Frågan är emellertid om den lyckade ”rasblandningen” också kan 
omfatta icke-europeiska raser. När Manfred Wallentin åker till en inter-
nationell kongress i London beskrivs den i följande ordalag:

Västerländska och österländska lärda, övervägande läkare och stats-
män, skulle vid denna kongress diskutera ett problem som krävde en 
internationell intellektspolitik, vars förverkligande förhindrades av ra-
sernas olikhet; utan att äventyra den vita rasens överlägsna biologiska 
position genom rasblandning måste emellertid en förbindande bro 
slås mellan dessa olika folk.107

Organisationen företräder här en syn på ”den vita rasen” som biologiskt 
överlägsen. Den kosmopolitism som Meisel-Hess skriver om i Die sexu-
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elle Krise omfattade av allt att döma enbart de så kallade kulturfolken i 
de ”civiliserade” samhällena.108 ”Naturfolkens” seder kunde emellertid 
också fungera som förebilder. Meisel-Hess menar till exempel att det 
sexuella urvalet hos maorierna är friare än hos de europeiska folken. 
Den maoriska kvinnans attraktionskraft är stark oavsett hennes ut-
seende och egenskaper medan den europeiska kvinnan kan vara aldrig 
så vacker och begåvad och ändå sakna värde på äktenskapsmarknaden, 
skriver Meisel-Hess.109 Meisel-Hess kan alltså framställa ”naturfolkens” 
seder som föredömliga när det passar hennes resonemang. Hon tar helt 
enkelt det hon behöver för att underbygga sina idéer retoriskt vilket le-
der till motsägelser, exotisering och rasism.110 Den koloniala blicken på 
utomeuropeiska människor var vid sekelskiftet i princip allenarådande 
i Tyskland liksom i hela västvärlden, och Meisel-Hess utgjorde vad jag 
kan se inget undantag.111

Meisel-Hess eugeniska tänkande undkommer således inte tidens ra-
sistiska paradigm. Även om hon förespråkar en blandning av judiska och 
germanska ”raser”, och även om hon vill upphöja det judiska, vilar hen-
nes resonemang ytterst på det hierarkiserande rastänkande som präglade 
hennes samtid.

Sexualitet och moderskap: 
Meisel-Hess könsetik

Kritikern Paul Feldkeller urskiljer i en artikel skriven strax efter Grete 
Meisel-Hess bortgång två litterära strömningar bland samtida kvinnliga 
författare utifrån deras sätt att parera antifeministiska angrepp: å ena 
sidan de som lovordar den ”förädlade och rena sexualiteten”, å den andra 
de som avsäger sig sexualiteten för att därigenom framställa ”en högre 
kvinnotyp”. Meisel-Hess omnämns som den främsta representanten för 
den första strömningen i och med sina försök att skapa ”en specifikt 
kvinnlig sexualmetafysik”.112

Feldkeller ringar här in en viktig skillnad mellan Meisel-Hess och 
den tidigare kvinnorörelsen. Majoriteten av den tyska, borgerliga kvin-
norörelsen var i likhet med den svenska konservativ – eller förtegen – när 
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det gällde sexuella frågor. Man kunde betona kampen för politiska och 
juridiska rättigheter eller propagera för kvinnors kulturella uppgift som 
mödrar, men frågan om kvinnans sexuella frigörelse var inte något man 
diskuterade och man fördömde föräktenskapliga sexuella förbindelser. 
Barn skulle helst födas inom äktenskapet. I Meisel-Hess könsetik är där-
emot den sexuella frigörelsen central.113

Meisel-Hess ”sexualmetafysik” omfattar såväl radikala politiska för-
slag när det gäller moderskap som en uppfattning om kärlek och äkten-
skap som är kritisk mot den rådande ordningen. Hon är i sina teoretiska 
och skönlitterära verk kompromisslös i sin kritik av den sexuella dubbel-
moralen, som bygger på en uppdelning av kvinnor i ”fallna” och ”ärbara” 
och som hänvisar de ”ärbara” kvinnorna till onaturlig och neurosfram-
kallande kyskhet före äktenskapet och män till själsdödande möten med 
prostituerade. Meisel-Hess säger explicit att unga kvinnor har samma 
sexuella behov som unga män – kvinnor bör också lära sig att ”ta ’lätt’ 
på kärleken” och inte låta sig krossas av den.114

Kvinnans emancipation handlar för Meisel-Hess inte primärt om 
materiella villkor, om ekonomiskt oberoende och politiska rättigheter, 
även om dessa är nödvändiga för kvinnans frihet. Den viktigaste frå-
gan för kvinnorörelsen är den erotiska frigörelsen – och möjligheten för 
kvinnor att kombinera moderskap och arbete. Meisel-Hess lägger i sina 
teoretiska skrifter fram ett antal reformförslag som ska underlätta detta. 
Till exempel ansåg hon inte att det nödvändigtvis behöver vara den bio-
logiska modern som fostrar barnet – det kunde delvis skötas av staten 
i form av daghem. Tanken är att kvinnan ska kunna förbli oberoende 
även om hon får barn:115

Kvinnorörelsen, som eftersträvar kvinnans materiella oberoende av 
mannen, är bara ett sunt medel för detta mål, för ett storartat mål, som 
kommer att utgöra den mäktigaste kulturella hävstången i mänsklig-
hetens historia: avskaffandet av det oerhörda, kultur historiskt obe-
gripliga barbari, i vilket vi alltjämt lever, där den gravida, födande eller 
med barn belastade kvinnan – som alltså är bunden till händer och 
fötter – hänvisas till mannens godtyckliga försörjning och som, utifall 
denna uteblir, leder henne till ett tillstånd av elände som gränsar till 
det mänskligt mest fruktansvärda: staten ska i stället garantera kvin-
nans försörjning när hon blir mor och överta ansvaret för barnen, så 
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att dessa dels blir planmässigt uppfostrade och inte växer upp vilda 
på gatan […].116

Man kan jämföra med följande avsnitt i Die Intellektuellen där Olga 
tydligt blir bärare av Meisel-Hess idéer:

Frågans tyngdpunkt föreföll henne [Olga] inte ligga i kampen för 
brödet – även om också denna kamp var oundviklig. Det föreföll 
henne snarare finnas ett behov av en utformning av samhället som 
framför allt tog hänsyn till moderskapet – visserligen i en annan me-
ning än det hittills haft, som haft den höga ekonomiska belastningen 
på mannen som en förutsättning och som gjort kvinnan till den ofria 
parten som bjuder ut sig.117

Här berör Meisel-Hess ett problem som hon anser finns i den västerländ-
ska civilisationen på grund av de ojämlika ekonomiska förhållandena 
mellan könen: att det är kvinnor som med olika medel måste locka till 
sig mannen. I naturen är det tvärtom hanen som stoltserar med sina 
färdigheter för att locka till sig en hona. Bland djuren är det honan som 
väljer, hos människorna är det mannen, enligt Darwin. Naturlagen om 
”kampen om honan” är därmed satt ur spel i de mänskliga samhällena 
och kvinnor tvingas sälja sig till högstbjudande.118 Meisel-Hess vill åter-
föra valet till kvinnan. Om hon får möjlighet att välja en frisk och duglig 
man kommer det att resultera i en bättre avkomma.

Reproduktionen stod som vi har sett i centrum för det eugeniska 
tänkandet. Att få livskraftiga barn var ett mått på föräldrarnas biolo-
giska kvalitet. Idén om rationell reproduktion var central för eugeniken 
och många feminister pläderade för att det var kvinnornas uppgift att 
välja en livsduglig partner.119 Meisel-Hess tanke om att ett rationellt ur-
val alltid kombineras med en stark känsla är spännande; hon har ett 
slags tillit till naturen som god, vilket gör att det ”äkta” urvalet blir 
konfliktfritt. Kärlek är ett medel för reproduktion och vice versa: kär-
leken står i reproduktionens tjänst – det har naturen sett till. Kärlek och 
attraktion är verksamma krafter i det sexuella urvalet, som verkar ske 
på cellnivå bortom räckhåll för människors vilja. I Die Intellektuellen 
säger Stanislaus, för att trösta Olga när hon blivit övergiven av Werner 
Hoffmann, att cellerna dras till varandra oberoende av viljan, och när 
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förrådet är tomt finns inget som kan hålla liv i ett förhållande (s. 334). 
Denna idé beskriver Meisel-Hess också i Die sexuelle Krise: den stora 
kärleken uppstår om de älskandes celler passar ihop. Det handlar om en 
själslig-fysisk substans i blodet vars funktioner vetenskapen ännu inte 
klarlagt.120 Kärlekens mysterium får här en biologisk förklaring, men 
uppfattningen av naturen som god kan ses som ett sätt att vidareföra 
andliga och etiska dimensioner från den övergivna kristendomen in i 
den vetenskapliga evolutionsläran.121

Enligt den traditionella eugeniken var reproduktiva relationer vä-
sentliga för ett lyckligt liv.122 Men Meisel-Hess problematiserar också 
detta: att få barn är inget självändamål. För Olgas del förverkligas inte 
drömmen om kärlek och moderskap. Men när hon ser Evas och den döde 
Manfreds barn känner hon att hon är fri och tillfrisknad [genesen] från 
sorgen över att hon inte fick mannen hon älskade. Kvinnans moderlighet 
är alltså, för Meisel-Hess liksom för Ellen Key, inte knuten till ett fak-
tiskt, biologiskt moderskap. Tvärtom kan den vara starkare hos kvinnor 
som saknar biologiska barn.123 Termen ”tillfrisknad” [genesen] pekar ock-
så mot Nietzsche som betecknade sin egen mognad med den termen.124

Harriet Anderson hävdar att Meisel-Hess reducerar moderligheten 
till dess kroppslighet: sexualitet, graviditet och förlossning. De  sidor av 
moderskapet som skulle ge utrymme för mer individualitet, till exempel 
barnuppfostran, negligeras. Denna betoning av det biologiska moder-
skapet implicerar, enligt Anderson, att Meisel-Hess ser andra former 
av kvinnlighet som mindre värdefulla och att den intellektuella kvin-
nan inte skulle ha någon viktig plats i hennes feministiska vision.125 
Anderson uppvisar här, enligt mig, ett anakronistiskt förhållningssätt 
till Meisel- Hess feministiska vision då hon inte förstår Meisel-Hess mo-
nistiska tänkande utifrån dess egna premisser. Den åtskillnad mellan 
kropp och själ, natur och kultur, individ och kollektiv som Meisel-Hess 
lagt ner så mycken möda på att överbrygga återupprättas här abrupt 
av Anderson när hon ställer det individualiserade, psykologiska moder-
skapet mot det biologiska moderskapet. Den intellektuella kvinnan har 
visst en central plats, såväl i Meisel-Hess teoretiska texter som i romaner 
som Die Intellektuellen. Att Meisel-Hess diskuterar moderskap i så hög 
grad är just för att det var en stötesten för intellektuella kvinnor. Att få 
barn var med dåvarande samhälleliga ramverk svårt att kombinera med 
intellektuellt arbete, och det som i första hand hindrade kvinnor från 
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att bli fria och oberoende. Moderskapet betraktas således i Meisel-Hess 
skrifter som både en existentiell och en biologisk erfarenhet. Dessutom 
handlar Meisel-Hess höga värdering av moderskapet om att hon vill 
ge det återupprättelse gentemot den patriarkala eugeniken. Meisel-Hess 
poängterar också att biologiska barn inte är nödvändigt för ett lyckligt 
äktenskap, vilket i Die Intellektuellen exemplifieras av Lores och Sta-
nislaus förhållande.

Kärleksleken

Målet i Meisel-Hess kärlekssyn är att människor ska finna den stora 
kärleken och leva tillsammans i monogama kärleksrelationer, men på 
vägen dit är kortare kärleksförbindelser inget som fördöms.126 Denna 
typ av ”kärlekslek” är något som kan förädla människan och lära henne 
att älska. Det är inte säkert att man hittar rätt partner första gången. 
Det är ju först genom att leva tillsammans och först efter den fysiska 
föreningen som man lär känna en människa och kan förstå om man 
passar ihop, menar hon.127 Här finns en viktig samhörighet med Wäg-
ners Pennskaftet: den nya moralen är under förhandling. Hos Wägner 
är moralen realistiskt anknuten till olika politiska ståndpunkter inom 
och utom rösträttsrörelsen, medan Meisel-Hess tydligare skriver fram 
en vision som hämtar stöd i eugeniska tankegångar: det är viktigt att 
människor lever i goda, kärleksfulla relationer för att avkomman ska bli 
av bästa möjliga kvalitet.

Meisel-Hess är mycket kritisk mot den hycklande moral som fördö-
mer en kvinna som har flera män i sitt liv men blundar för en man som 
gör samma sak. Hon vill underlätta skilsmässa så att man ska kunna gifta 
sig flera gånger. Och det ska inte bara vara lagligt möjligt utan också 
moraliskt accepterat att upplösa ett äktenskap där kärleken har dött.128 
Åsikten att kärleken måste vara grundad i ett fritt val och att därför 
skilsmässa bör vara tillåtet framhölls som bekant även av Ellen Key.

I Die Intellektuellen finns flera exempel på olyckliga äktenskap. Det 
mest extrema är det mellan baronen och baronessan Kellenberg där hus-
trun inte ser någon annan utväg än att låta döda mannen för att kun-
na förena sig med den hon älskar. Evas och Vinzenz äktenskap får ett 
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hastigt slut då mannen försvinner till Amerika för att rädda sig undan 
ekonomisk bankrutt. I Eddas fall är det den äkta mannens självmord 
som sätter punkt för ett äktenskap som länge varit kärlekslöst.

Olga har relationer med olika män. Hon har en uppslagen förlovning 
bakom sig när hon kommer till Wien, men hon lider inte av någon inter-
naliserad fördömande moralkod som Cecilia i Pennskaftet. Den brutna 
förlovningen är för Olga en smärtsam upplevelse av svek (då det uppda-
gas att mannen förtigit att han är gravt skuldsatt), men i intrigen funge-
rar den också som en väg till frihet, det som möjliggör uppbrottet från 
fadershemmet. Fadern är nämligen tacksam att hon besparat honom den 
skam som det hade inneburit om hans dotter gift sig med en bedragare. 
Av tacksamhet låter han Olga få igenom sin önskan att flytta till Wien.

Att Meisel-Hess inte bara förespråkar tolerans för föräktenskapliga 
sexuella förbindelser utan också gör ett program av det framgår i hennes 
roman Die Stimme (1907). I romanen figurerar en kavalkad av mer eller 
mindre olämpliga, svekfulla och egoistiska män (en notoriskt otrogen 
poet, en vampyrisk författare, etc.) som huvudpersonen Maja Hertz har 
förhållanden med innan hon slutligen finner den idealiske mannen, 
 Johannes, som också är föremål för romanens du-tilltal. Han är en man 
som låter hennes röst [Stimme] ljuda fritt, och som således inte begränsar 
uttrycket för hennes individualitet vars främsta bärare rösten ju är. Rös-
ten är också länken mellan de två älskande kropparna och i den realiseras 
den instinktiva attraktionen mellan mannen och kvinnan.129 Johannes 
framstår emellertid som en starkt idealiserad bild, och därför mer som 
ett medel för huvudpersonens förverkligande av sin individualitet än 
som en verklig man.

Det är dock inte alla förunnat att möta den stora kärleken. Meisel-
 Hess menar därför att ”kärleksleken” kan bli ett alternativ till påtvingat 
celibat för kvinnor och kärlekslösa möten med prostituerade kvinnor för 
männens del. Kärleksleken har historiskt antagit olika former, påpekar 
Kollontaj: antikens hetärer, kurtisanernas galanta kärlek, grisetten som 
umgicks med studenter i 1600-talets Frankrike.130 Det är kvinnotyper 
som alla tvingats in i den polära logiken om den ”ärbara” respektive den 
”fallna” kvinnan, varvid de ohjälpligt hamnat i den sistnämnda katego-
rin. Med en annan sexualmoralisk utgångspunkt skulle de emellertid 
kunna betraktas som fria kvinnor.

Kärleksleken, den galanta kärleken, kan också fungera som ett skydd 
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mot den farliga kärleken, ”den mordiska Eros” [den mördersichen Eros], 
skriver Meisel-Hess i Die sexuelle Krise.131 Men den präglas ändå av en 
stark känsla. Meisel-Hess förbinder kärleksleken med en erotisk hän-
givelse som endast kommer till stånd när det finns en djup känsla mellan 
parterna. Det är emellertid svårt att finna män som förstår sig på denna, 
vilket i Die Intellektuellen exemplifieras av fallet Lore Wigolsky som på 
eget bevåg tar kontakt med män för att råda bot på sin erotiska ensam-
het. Hon sätter in en kontaktannons där hon, med underskriften ”en 
oberoende ung dam”, önskar bekantskap med en bildad herre. De herrar 
som svarar är emellertid tölpaktiga män som inte känner till begreppet 
”oberoende ung dam” (s. 254). I en konversation enas Olga och Lore om 
att den sexuella avhållsamheten är svår för en kvinna.

– Ensamheten är svår, håller ni inte med mig?
– Tycker ni också det? sade Olga förvånat.
– Den är svår för varje ung kvinna, den som säger något annat 

ljuger. I allmänhet ljugs det i denna fråga.132

Lores replik pekar här på hur sexualmoralen vilar på en lögn, och det är 
den unga kvinnans ”sexuella nöd” som det ljugs om, eftersom kvinnors 
lust förnekas.

Olgas förhållande med Werner Hoffmann kan ses som ett exem-
pel på en ”kärlekslek”. Det är av stark attraktion till mannen som hon 
inleder förhållandet, men det finns också en viss reservation: hon är 
medveten om att han inte är mannen i hennes liv. Denna medvetenhet 
representeras i texten intressant nog av Olgas kropp, hennes celler, som 
ropar ”nej, nej”, men tystas av ”en enda, tung, röd våg”.133

Av en dialog mellan Olga och Stanislaus framgår att Werner Hoff-
mann inte har uppnått den känslomässiga mognad som Olga egentligen 
kräver av ”den Rätte”. Stanislaus beskriver Werner som en av själsliga 
konflikter plågad man. Han pendlar mellan askes och driftsutlevelse 
och lyckas inte finna någon inre harmoni. Hans kvinnoideal är likaså 
polariserat: kvinnan i Werners ögon antingen vis, sträng och from eller 
en demon som förlöser mannen genom vällust (s. 148). Enligt Stanislaus 
tillhör Werner, liksom han själv, inte de utvalda, det saknas något hos 
dem, en ännu ej nådd insikt som bara vissa utvalda, välborna människor 
[Gutgeborene] har (s. 232).
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När Werner Hoffmann lämnar Olga för den svekfulla baronessan 
Kellenberg lider Olga hemska kval. Hon kommer emellertid över kär-
leksbesvikelsen och går stärkt ur den. Kärleksleken lär människan att 
skydda sig mot Eros pilar, att ”motstå kärlekslidelsens tryckande börda, 
vilken förslavar och trycker ned individualiteten”, med Kollontajs ord.134

Manfred Wallentin framställs i romanen däremot som en idealisk, 
välboren man. Olga blir häftigt förälskad, men hennes känslor är inte 
besvarade. För Olga förverkligas inte den stora kärleken. Anderson be-
skriver det som en besvikelse men enligt min mening kan den uteblivna 
kärleksintrigen i romanen tolkas som att kärleken är av underordnad 
betydelse – den är inte det viktigaste i en kvinnas liv.135 ”Kvinnan måste 
lära sig att inte betrakta kärleken som sitt livs väsentliga innehåll, utan 
som ett pinnhål på utvecklingens stege, såsom en möjlighet att uppen-
bara hela sitt ’jag’”, som Kollontaj skriver när hon diskuterar Die sexuelle 
Krise.136 Att Olga inte får Manfred Wallentin kan också sättas i samband 
med romanens underliggande eugeniska logik, vilket jag återkommer till.

En Ny man

I Grete Meisel-Hess könsetik är frågan om det goda och sunda samhället 
något som i högsta grad involverar män. Det är först när även männen 
frigör sig från en traditionell manlighet som det går att tänka sig en 
lösning på den sexuella krisen. De moderna männen är upptagna av 
krävande arbeten, jakten på en position, och de föredrar att underhålla 
en älskarinna eller ”att med sitt namn köpa sig en hustru” – de gör allt 
utom att ”kasta bort sin ’värdefulla’ tid och sin kraft på kärleksupplevel-
ser”, skriver Kollontaj.137 De är rädda för kärlek och för starka och själv-
ständiga kvinnor som hänger sig åt dem i full självmedvetenhet. Denna 
mannens ovilja och oförmåga att älska är kvinnans tragedi och det finns 
bara ett sätt att undkomma den: genom att som kvinna ge sitt liv me-
ning med sociala gärningar och med moderskapet, och inte lita till ett 
kärleksförhållande med en man som källa till sin livskraft.138 En sådan 
manstyp representeras i Die Intellektuellen av Vinzenz Reisen leitner. Och 
följdenligt beskriver Meisel-Hess hur hans fru Eva ser till att ge sitt liv 
mening genom moderskapet och genom att utbilda sig till lärare. Oför-
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mågan eller oviljan att älska är också mannens tragedi: den traditionelle 
mannen är inte lycklig i sin tillvaro – också han är otidsenlig. Gustav 
Diamant vantrivs i sitt äktenskap. Han verkar ha gett upp hoppet om 
sin hustru och ger gärna biologiska förklaringar till hennes ”tröghet”. 
Werner Hoffman blir å sin sida ett offer för sina ostyriga passioner och 
ett lätt byte för den illistiga baronessan.

Den man som förmår hänge sig åt kärleken till en stark och självstän-
dig kvinna är inte av idag, hävdar Meisel-Hess i Die sexuelle Krise.139 Det 
låter som ett eko av Elisabeth Dauthendeys bok Ny kärlek där författaren 
konstaterar att den nye mannen ännu inte kommit.140 Men även om 
Meisel-Hess i sina teoretiska texter hävdar den Nye mannens obefintliga 
existens, så är det just sådana män hon konstruerar i sina romaner: Olgas 
bror Stanislaus och Manfred Wallentin (vars namn röjer hans fallenhet 
för kärlek) i Die Intellektuellen, Johannes i Die Stimme. I dessa gestalter 
beskriver Meisel-Hess en man som liksom den Nya kvinnan är förenlig 
med, och framför allt ändamålsenlig i, moderniteten.

En viktig komponent hos den Nye mannen är en ny form av fader-
skap. I Stanislaus ögon behöver barnet en far ”som en ständigt närstå-
ende och trogen vän som hjälper honom [barnet] att finna sig tillrätta i 
detta virrvarr”.141 Ledorden är inte som i en tidigare faderskapsdiskurs 
auktoritet och lydnad, utan närvaro, närhet och vänskap, egenskaper 
som traditionellt knutits till moderlighet.142 Fadern behöver inte nöd-
vändigtvis vara den biologiska, utan det kan vara en god styvfar. Lore 
och Stanislaus gifter sig senare och förverkligar därmed idén om styv-
farsfamiljen.

Stanislaus känner en stark längtan efter barn, men han bestämt att 
inte skaffa några egna eftersom han anser att hans arvsanlag är för dåliga:

Insikten, som hans förnuft och samvete dikterade med obarmhärtig 
nykterhet, sade till honom att han själv måste avstå från att föra vidare 
livets eviga substans. Han fick inte låta en människa växa fram ur 
en älskad kvinnas moderliv som skulle bära på hans egen belastade 
kroppslighet; han var sträng och obeveklig på denna punkt. Skulle 
han så eländig säd i ädelt åkerland?143

Samma idé om Stanislaus bristfälliga biologiska arv återkommer i skild-
ringen av hans förhållande till Lore: ”Vi kommer inte att skaffa något 
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barn – för jag har inget arv att föra vidare.”144 Här är lösningen att 
Lore redan har ett barn, något som Stanislaus liknar vid en dyrbar 
hemgift.145

Någon explicit förklaring till varför Stanislaus livssubstans skulle 
vara av dålig kvalitet ges inte i romanen. Det upprättas uppenbarligen 
en hierarki mellan olika människotyper. Stanislaus tillber Eva men inser 
att hon tillhör en annan sort än han själv. Han frågar sig om den kvinna 
som han kunde älska, en som är ”bestämd till att få en högvärdig av-
komma” [bestimmt zur Hochzucht], skulle kunna älska honom (s. 127).146 
Även Olga värderar sig själv lågt när hon jämför sig med Eva. Har det 
med syskonens judiska tillhörighet att göra – har författaren Meisel-Hess 
trots allt har internaliserat ett antisemitiskt drag? Detta motsägs av att 
det judiska, som jag visat, på många sätt i romanen omnämns i positiva 
ordalag.

De ”degenererade”

Edda Diamant och V inzenz Re i senl e i tne r

Syskonen Edda och Vinzenz Reisenleitner representerar i romanen 
en ”degenererad” människotyp. Vinzenz beskrivs som en osympatisk 
människa ”av omisskännligt låg sort” [von unverkennbar geringer Art]. 
Han beter sig svinaktigt, till exempel vid dotterns födelse då han kan 
tänka sig att offra hustrun för att försäkra sig om en arvinge, och senare 
försnillar han systerns förmögenhet.147 Dessutom sägs han hysa en un-
dertryckt motvilja mot allt som representerar det judiska. Vinzenz har en 
ganska obetydlig roll i romanen, medan systern Edda ägnas desto mer 
utrymme. I bokens första kapitel är perspektivet nästan genomgående 
hennes.

Edda är kokett och klär sig helst enligt franskt mode med så stora 
hattar att hon inte får plats i offentliga fortskaffningsmedel (till skillnad 
från Olga som klär sig enkelt i reformklänning). Man kan notera att det 
franska kring sekelskiftet 1900 symboliserade det dekadenta.148 Edda be-
skrivs som en mycket vacker och praktfull kvinna men hennes dekadenta 
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drag framgår av att hennes hy under sminket är gråaktig, håret glanslöst 
och tänderna defekta.

Eddas äktenskap med cancerspecialistläkaren Gustav Diamant är 
inte lyckligt. Hon har på ett tidigt stadium förstått att det inte är hon 
utan forskningen som är mannens stora passion. Äktenskapet är barn-
löst, vilket Edda sörjer. Att få barn hör i Eddas värld till äktenskapets 
heliga löften. Att det inte skett har lett till att hon blivit närmast apatisk. 
I mannens ögon är Edda ”frigid”, och att Edda saknar ”sinnliga behov” 
bekräftas också av en berättarkommentar: ”Att Eddas man ignorerade 
henne sårade och förargade endast hennes kvinnliga fåfänga, men inte 
något sinnligt behov hos henne.”149

Denna avsaknad av ”sinnliga behov” skulle kunna ses som ett tecken 
på degeneration hos Edda, sett från en sexologisk synvinkel. Men berät-
taren problematiserar detta genom att förklara Eddas situation utifrån 
hennes sociala förhållanden. De degenererade egenskaperna har utveck-
lats eftersom Edda inte fått möjlighet att skaffa ett yrke och försörja sig 
själv. Hon kommer från en keramikersläkt, i vilken yrket gått i arv i ge-
nerationer. I koncisa ordalag beskriver Meisel-Hess en manlig genealogi 
där yrket självklart går i arv från far till son, om än med vissa variationer. 
En dotter saknar däremot plats i denna ordning och Edda har endast 
förväntats ha giftermål i hågen. Edda-gestalten får här exemplifiera en 
kritik mot idén att äktenskap och barn är kvinnans högsta mål.

Edda lever ett sysslolöst liv, en drönarexistens, och kämpar med sina 
”laster” och sin ”tröghet”: ”’Dagarna rinner iväg mellan mina fingrar’, 
klagade hon när man frågade varför hon inte använde sig av sin talang. 
För fru Edda hade en talang, kanske hade hon ärvt den av farfadern i 
modifierad form.”150 Att berättaren beskriver Eddas tecknartalang som 
en ärvd egenskap kan relateras till den lamarckiska idén att förvärvade 
egenskaper går i arv. Detta är emellertid till föga nytta då tidigare genera-
tioners manliga företagsamhet urartat på grund av samhälleliga normer 
för kvinnlighet, visar Meisel-Hess.

Det händer att Edda får beställningar på modeteckningar men hon 
avböjer för det mesta eftersom hon bara kan arbeta ”ofrivilligt”, på in-
spiration. Hon har svårt att komma ur sängen. Hon utför ett slags rituell 
morgonceremoni, som avslutas med att hon ställer i ordning stolar och 
rättar till dukar. Hennes man kallar det sjuklig städmani.151 Till köket 
vågar Edda sig inte; arbetet som utförs där skrämmer henne. På efter-
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middagarna ligger hon i gungstolen och röker. Sedan går hon ut och 
shoppar, går på visit eller träffar vänner på café. Hon konsumerar ohejdat 
– och mannen ger henne obegränsat med pengar.

Romanen antyder i eugenisk anda en ärftlig faktor till Eddas ”trög-
het”. Den sägs ha samband med en ”stor utmattning som brukar spöka 
i gamla familjer”.152 Men framför allt beskriver Meisel-Hess Edda som 
degenererad på grund av hennes miljö. För en nutida läsare tycks hon för-
kroppsliga en freudiansk neurotiker, en kvinna i övre medelklassen vars 
livssituation har framkallat olika symptom (tröghet, apati, tvångsmässig 
städmani), en kvinna som är begränsad av rädslor och som dessutom de-
finieras som ”frigid” av sin man läkaren. Hans för-freudianska diagnos 
är att hon lider av ”blodbrist och livmodersänkning”.153 Här känner vi 
igen den aristoteliska föreställningen om att hysteri hos kvinnor beror 
på att deras livmoder rör sig i kroppen, en föreställning som traderats till 
det sena 1800-talets hysterisering av kvinnokroppen.154

I Eddas självförståelse, förmedlad av berättaren, ges emellertid en 
annan förklaring: hon undrar länge varför hon hatar sin man och når 
till slut insikten att det beror på att de inte har något sexualliv: ”hennes 
kropps löften verkade vara uppfyllda för mannen”.155 Det är således den 
uteblivna driftsutlevelsen som leder till att Edda uppvisar typiska neuro-
tiska symptom. ”Blytung, tungsint, trög, apatisk, missmodig, världsför-
aktande, med ett ord svårt livsled blir en människa med sunda anlag om 
hon tvingas avstå från generella nödvändigheter”, skriver Meisel-Hess i 
Die sexuelle Krise.156 Med andra ord är det Eddas avsaknad av sex, som en 
”generell nödvändighet”, som orsakar hennes tröghet och apati.

Efter att Gustav Diamant tagit sitt liv lämnar Edda Wien och kom-
mer till Berlin, utfattig då hennes bror har förskingrat hennes förmö-
genhet och flytt till Amerika. Edda har emellertid svårt att finna sig till 
rätta i den nya miljön. Som en representant för en dekadent borgarklass 
är hon van att leva i lyx och bekvämlighet och hon plågas av enkelheten 
och fattig domen. Hon känner motvilja mot storstaden, de illa klädda 
kvinnorna, trafiken, de långa avstånden, stressen, och det är en plåga för 
henne att vistas på offentliga platser. Det blir här tydligt att den gamla 
kvinnotypen inte är kompatibel med den moderna staden. Till och med 
Eddas traditionellt kvinnliga klädser utgör ett hinder för henne: den gi-
gantiska hatten gör att hon har svårt att komma in i telefonkiosker – ett 
nödvändigt kommunikationsmedel i sekelskiftets storstäder.  Möbius teo-
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ri om att det moderna storstadslivet gör människor nervösa och degene-
rerade motsägs här av Meisel-Hess då hon beskriver hur Eddas ”degene-
ration” bottnar i att hon inte är tillräckligt modern och emanciperad.157

Berättaren förmedlar ironiskt Eddas svårigheter att anpassa sig till 
den moderna staden, och beskriver hennes ”ras” som ett hinder, så som 
den avlats fram som ”den högsta produkten av den europeiska hövlig-
hetskulturen”.158

Edda avskyr det mesta i Berlin, men en sak intresserar henne: att 
det är kvinnorörelsens högborg. Hon beundrar dessa kvinnor som kan 
arbeta, som är starka nog att klara sig utan en man. Själv saknar hon 
emellertid kraft och förmåga att emancipera sig, hon är alltför styrd av 
sina rädslor och sin apati, och den enda konst hon behärskar är att be-
haga män, konstaterar berättaren. Hon antar därför Mr Daniel Horatio 
Macphersons inbjudan till den franska rivieran.159

Eddas val framstår inte som något gott; det är en kärleksrelation som 
räddar kvinnan då hon är oförmögen att ta vara på sig själv. Den goda 
kärleken förutsätter i romanen att kvinnan är oberoende och känslomäs-
sigt frigjord från en begränsande traditionell kvinnoroll.

Edda-figuren fungerar således som ett exempel på en dekadent, eller 
”degenererad”, kvinnotyp, en gammaldags kvinnotyp i utdöende. Edda 
framstår som loj och trög, utan energi och livslust. Hon förkroppsligar 
urtypen för de borgerliga kvinnor som Meisel-Hess beskriver som deka-
denta på grund av att de har för många privilegier, vilket gör att de saknar 
förmåga att kämpa för sin existens.160

Erika Bergmann

Som ung guvernant gifter sig Erika Bergmann med sin arbetsgivare, den 
35 år äldre änkemannen Stabsarzt Dr Bergmann, en militärisk uppen-
barelse som knappt inväntar hennes svar på sitt frieri. Mannen beskrivs 
så här:

lång och kraftig, med ett fylligt, köttigt ansikte som hade något av 
rumlarens blåröda nyans, vita polisonger, tung och pulsande gång, 
med en utstrålning som påminde om lätt ånga och en lukt av ett 
utsvävande liv. Övertygad om att hon skulle betrakta hans frieri som 
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en oförmodat lycklig vändning av sin guvernanttillvaro, inväntade 
han knappt hennes svar utan drog henne genast kraftfullt intill sig.161

Meisel-Hess beskriver den frånstötande doktor Bergmann i dråpligt ko-
miska ordalag. Här kan det omöjligen handla om något fritt urval: att 
Erika accepterar Dr Bergmanns frieri beror på att hon hoppas bli lycklig 
mor. Det är emellertid en förhoppning som kommer på skam: de tre 
första barnen dör i späd ålder, och när det fjärde kommer förmår hon 
inte uppamma något intresse för det.

Med tanke på den traditionella eugenikens syn på reproduktionen 
skulle vi kunna se Erika Bergmann som ett exempel på en ”degenererad” 
kvinna eftersom hon får en bristfällig avkomma. Som jag ser det proble-
matiserar dock Meisel-Hess den idén: det verkliga dilemmat är att Erika 
Bergmann, precis som Edda Diamant, i sitt val av partner låter sig styras 
av en föreställning om moderslycka i stället för att se till sina egna behov 
som en autonom individ och välja en partner av kärlek. Att avkomman 
blir bristfällig beror alltså på att ett oäkta urval varit verksamt, då en man 
och en kvinna har förenats utan att älska varandra.

Erika Bergmann lämnar sin ålderstigna man när hon blir häftigt 
förälskad i en ung läkare. Hennes känslor är inte besvarade och han 
sänder tillbaka hennes brev, men hon tolkar allt som tecken på hans 
kärlek och bygger upp en hel värld av vanföreställningar, som påminner 
om Agathes i Aus guter Familie. Erika tror till exempel att han övervakar 
henne via spejare, kommunicerar med henne via budbärare och utsätter 
henne för prövningar. Men hon är inte vansinnig, hävdar berättaren:

Och denna kvinna var inte vansinnig, som Olga först trodde; hennes 
själ – med den hemlighetsfulla fantasi som hennes förfelade, svårt 
skadade kvinnoöde hade skapat i hennes hjärna – var inte förvirrad, 
hennes orienteringssinne inte stört. Det mirakulösa var emellertid att 
ur denna själs skakade grund, ur hennes vanföreställnings lava som 
var omöjlig att dämma upp, som ur djupen ogenomtränglig och svart 
hade brett ut sig över henne – växte hennes handlingskraft fram.162

Man kan notera att det är Erikas könsspecifika situation, hennes ”för-
felade, svårt skadade kvinnoöde”, som skapat vanföreställningen. Det 
är alltså en feministiskt modifierad eugenisk tanke, som här också är 
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inspirerad av psykoanalytisk teori, som Meisel-Hess ger uttryck för. Det 
är på grund av den åldriga, motbjudande mannens sexuella övergrepp 
som Erikas ”misshandlade och svårt våldtagna fantasi”163 formar en bild 
av en annan man; hennes eget lyckobegär och livshunger skapar som 
kompensation önskedrömmen om en annan man.

Erika ger sig ut på jakt efter en man, för att söka råda bot på ”den 
unga kvinnans sexuella hunger”.164 Hon gör utflykter på söndagarna och 
dansar med bypojkar. Hon söker upp Frälsningsarmén och tillber den 
himmelska brudgummen. Då inget hjälper bestämmer hon sig slutligen 
för att kontakta en berömd psykiater.

I Die Intellektuellen finns således en episod som skildrar en psyko-
analys, vilket torde vara en av de första i litteraturhistorien.165 Erika 
Bergmann genomgår en psykoanalytisk behandling i fyra steg. Läkaren 
lyssnar till hennes berättelse och ger henne därefter diagnosen tvångs-
neuros. Sedan undersöker han hennes underliv. Slutligen hypnotiserar 
han henne och under hypnosen förklarar han att hon måste göra sig fri 
från sin vanföreställning och inse att hon inte har något förhållande med 
den unge läkaren.

Den behandling som Meisel-Hess beskriver påminner om de tidiga 
”kathartiska” metoder som Freud och Breuer utvecklade på 1890-talet 
och som var föregångare till den psykoanalytiska praktiken. Man an-
vände sig då av hypnos för att få patienten att återkalla gamla trauman i 
minnet och finna adekvata känslouttryck för dem. Tanken var att man 
skulle åstadkomma en rening, katharsis, av personligheten. Freud från-
gick senare denna praktik och lade huvudvikten på ”talkuren”.166

 Efter behandlingen känner Erika sig först lättad till sinnes. Men 
snart förändras känsloläget: den underbara vanföreställningen är borta 
och har ersatts av hopplöshetskänslor. Hon drivs till självmordets rand 
och det går så långt att hon kastar sig i floden. Av en slump är Kasimir 
Koszinsky, den man Olga en gång var förlovad med, ute och går denna 
sena kväll och han hoppar raskt efter och räddar Erika. De två blir ett 
par och gifter sig sedermera.

I Erika Bergmanns fall har vanföreställningen om att hon är älskad 
fungerat som ett försvar och när den tas ifrån henne i den psykoanaly-
tiska behandlingen har hon inte längre något skydd mot sin förtvivlan 
och sina känslor av inre tomhet.167 Vad som räddar henne är att hon 
upplever kärlek.
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Romanen bekräftar här den psykoanalytiska tesen om kvinnans 
sexual neuros som skapad av hennes ”sexuella hunger”. Endast kärleken 
kan rädda kvinnan – och mannen! Koszinski är nämligen själv ett gan-
ska eländigt mansexemplar, som gått ner sig efter att ha blivit lämnad av 
Olga, men i relationen till Erika Bergmann blommar han upp igen. Både 
mannen och kvinnan måste få utlopp för sina sexuella begär om de ska 
bli lyckliga – något som Meisel-Hess gång på gång återkommer till i Die 
sexuelle Krise. Att den samtida moralen förnekar kvinnor en sexualitet 
ger upphov till neurotiska symptom som trötthet och tröghet och skapar 
personligheter som Edda Diamant och Erika Bergmann.168

De ”artdugliga”

Eva Re i senl e i tne r och Manf red Wall ent in

Eva Reisenleitner är i romanen starkt idealiserad, både i berättarens be-
skrivningar och när hon är fokaliserad av de övriga romanpersonerna. 
I Olgas ögon har hon en inre säkerhet, ett inre ljus, och hon besitter 
egenskapen att få andra att känna sig stärkta. Gustav Diamant menar att 
hon saknar den spricka som vanligtvis finns i människor och han säger 
om hennes välljudande röst: ”om Moder Natur kunde tala så skulle hon 
tala så”.169 Eva beskrivs som en överlägsen människotyp: ”Denna kvinna 
som för Olga framstod som en hel människa bland de söndertrasade, 
en av naturen stark bland de förvridna och skadade – var hustru till en 
människa av omisskännligt låg art, Vincenz Reisenleitner.”170 Beskriv-
ningen av Eva som en ”hel” människa anknyter till ett nietzscheanskt 
och monistiskt ideal.171 I romanen ges det också eugeniska implikationer 
då Eva får rollen av den som ska vidareföra den idealiserade gestalten 
Manfreds gener, som mor till hans barn.

Eva har gift sig med Vinzenz efter att hennes far dött och efterlämnat 
endast ett obetydligt arv till hustrun och dottern. Den medelmåttiga 
wienska fabrikören Reisenleitners frieri kom som en befrielse från en 
oviss framtid: ”Förväntansfull stod hon inför varje avgörande förändring 
i sitt öde, och därför accepterade hon – lystrande – även denna.”172
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Trots att Eva alltså gift sig med Reisenleitner av ekonomiska orsaker 
beskriver Meisel-Hess hennes partnerval som gott, som präglat av en 
lyhördhet eller en ”oavsiktlighet” inför ödet: Eva lägger sig inte i ödets 
rullande hjul med något ”farligt viljeuppbåd”.173 I ordet ”lystrande” finns 
konnotationer om en uppmärksamhet och en följsamhet gentemot ödet, 
som en inre nödvändighet vars signaler det gäller att uppfatta.

Detta förhållningssätt till ödet är tecken på en speciell form av in-
stinkt som fungerar som en vägvisare på livets väg. Det är en kroppslig- 
själslig förening som beskrivs som ett lyssnande inåt. Då Evas äktenskap 
har gått i stå – det liknas vid en elektrisk anläggning som saknar ström 
– smider hon i hemlighet planer på att skilja sig, men ser först till att bli 
ekonomiskt oberoende.174 Hon studerar språk med avsikten att kunna 
arbeta som lärare i franska och skandinaviska språk och därmed kunna 
försörja sig själv och dottern.

Eva beskriver sin stundande skilsmässa för Olga som att det handlar 
om att vänta in en avgörande förändring tills ”dess nödvändighet blir 
så tydlig att man verkligen känner sig pådriven att genomföra den”.175 
Ur Stanislaus perspektiv ter sig denna Evas ”instinkt” – att hon fått 
ett välskapt barn som hon planerar att kunna försörja själv – som ett 
förkroppsligande av ”naturens förnuft”, vilket söker bevara de dugliga 
arterna (s. 127f). Evas ”artduglighet” kopplas genomgående till naturen, 
till instinktslivet. Förnuft och intellekt är för Meisel-Hess nödvändigt 
för kvinnans möjlighet att bli emanciperad, men förnuftet måste vila 
på instinktsmässig grund för att stå i samklang med den kvinnliga na-
turen.176

Stanislaus är djupt imponerad av Eva och han drömmer om en kvin-
na av hennes sort: ”en av dessa helgjutna, artdugliga kvinnor, som stolt 
fortplantar sig i en ny avkomma”.177 Eva idealiseras på så sätt i eugeniska 
termer som ett dugligt exemplar av arten, i Stanislaus fokalisering.

När Eva och Manfred träffas första gången blir de förälskade efter-
som de känner igen det högtstående i varandra: ”Med ögon som känner 
igen varandra, med medvetenheten om sin egen högtstående art som 
utmärker denna sällsynta personlighetstyp, så hade de vid denna tid-
punkt mötts.”178

Det är instinkten som styr deras val: ”Att han så snabbt bestämde sig 
för Eva, vilket Olga såg under den första minuten av deras första möte, 
var sprunget ur den högsta livsdriftens instinkt. För bland alla kvinnor 
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var denna, som han sent hade hittat, i sanning den enda som kunde 
fullända, ja upphöja, hans egen härstamning.”179

Meisel-Hess beskriver kärleken som förknippad med naturliga drifter 
och instinkter – och de välartade, de ”artdugliga”, känner igen varan-
dra då de möts. Meisel-Hess iscensätter här hur den eugeniska idén om 
”raskänsla” [Rassengefühl], en känsla av rasmässig samhörighet, blivit en 
del av personernas instinkt och på så vis präglar deras val av erotisk 
partner.180

Att Manfred Wallentin tillhör en ”högre” sort avspeglar sig i hans 
yttre: han beskrivs som ”en lång man” [ein hoher Mann], med blont 
silverskimrande hår och blå, strålande ögon [Lichtaugen] (s. 411) – en 
ljusgestalt som utstrålar tro och tillit. Manfred beskrivs i närmast reli-
giösa – eller metafysiska – termer: ”Och hur troende är inte hans ögon 
– som om de anade de sista tingen, de sista, lysande ting vars strålar når 
oss genom denna gåtfulla värld…”181

De ”dugliga” förkroppsligar moralisk och fysisk hälsa och ett know-
how när det gäller urval, påpekar också Richardson.182 Deras biologis-
ka ”artduglighet” tar sig självklart uttryck i deras kroppar, och enligt 
Meisel- Hess också i hur de dras till varandra, i det sexuella urvalet. I 
Die Intellektuellen är det signifikativt att det är mellan de två mest ger-
manska personerna som det sker ett igenkännande av ”artdugligheten”. 
Olga kan uppenbarligen se Manfreds ”höghet”, men han kan inte se 
någon ”höghet” i henne.

Lore Wigol sk i

Lore Wigolski är ensamstående mor. Dottern är frukten av en kärleks-
affär med en gift ingenjör. Ingenjören beskrivs i positiva ordalag som 
gladlynt, högvuxen, med tjockt rött skägg, klok, klar och ärlig (s. 243). 
Han lever i ett lyckligt äktenskap men erbjuder en ”erotisk vänskap”, 
vilket Lore accepterar.

Lore var redan innan hon fick barn självförsörjande, påpekas det, 
med hjälp av sin skrivmaskin. I Olgas ögon är Lore beundransvärd som 
har fått barn på egen hand och hon jämför med sitt eget förhållande med 
Werner Hoffmann: ”Här hade emellertid en kvinna uppfyllt sin frukt-
bara kropps bestämmelse under vådliga förhållanden, utan att förlora sin 
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jämvikt eller skakas i sina grundvalar.”183 Likt Eva Reisenleitners beskrivs 
Lore Wigolskis förhållningssätt till ödet som frimodigt och lyhört; det 
präglas inte av medvetna beslut utan av instinktiva handlingar och står 
på så vis i förbindelse med en nödvändighet. ”Lores handlande framstår 
som ett ideal även för Stanislaus. Det inspirerar honom till att skriva en 
bok om den så kallade styvfarsfamiljen.

Stanislaus undersökning av utomäktenskapliga barn visar att de barn 
som är mest utsatta är de som växer upp med ensamstående mödrar, och 
inte hos släktingar eller i fosterfamilj. Att barnen till ensamstående möd-
rar klarar sig så dåligt har emellertid sociala orsaker: det beror på att det 
är en svår uppgift för modern att uppfostra barnet utan hjälp. När hon 
arbetar lämnas barnet ensamt och det är lätt att moderns ekonomiska 
nöd också leder till att hon faller offer för otrevliga män eller hamnar i 
prostitution. Dessutom är hon ofta socialt stigmatiserad vilket inte har 
någon gynnsam effekt på barnen.

Lore blir förbryllad – hon har tänkt tvärtom, att barn som föds i ett 
fritt valt förhållande är bättre än andra:

”Förstår Ni, jag har snarare tänkt tvärtom: barn som föds utanför 
de här – erkända äktenskapen, som ofta – ingås – av alla möjliga 
orsaker, som inte har något att göra med – med två människors fria 
val, förstår Ni – jag tänkte att de här utomäktenskapliga barnen, som 
har det fria valet att tacka för sina liv, – just är ett särskilt, – vad ska 
jag säga – ett särskilt…”

”Urval”, föll han henne i talet – ”det stämmer. De utomäktenskap-
liga barnen har ofta det biologiskt mest värdefulla materialet, och att 
så många av dem går under beror bara på de förhållanden som de 
tvingas in i efter födseln.”184

Lore och Stanislaus ger här uttryck för idén att ”kärleksbarn” blir av 
högre biologisk kvalitet eftersom de är produkter av det fria urvalet.185

Stanislaus undersökning visar att det bästa för barnen är ”styvfars-
familjen”: om modern gifter om sig förbättras barnens möjligheter dras-
tiskt. Dessa utomäktenskapliga barn tillhör också ofta, enligt Stanislaus, 
en ”biologisk elit” [biologische Elite] eftersom modern är en ”praktkvin-
na” som står över dagens ”förvridna moralbegrepp” [verschrobenen Mo-
ralbegriffen]:
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”Kära Lore, tänk bara, vilken praktkvinna måste inte den kvinna 
vara som – som – trots att hon enligt vår tids förvridna moralbegrepp 
är – en fallen kvinna”, han sade det skrattande utan blygsel, ”som 
alltså, trots att hon är en sådan – fallen kvinna”, nu skrattade båda, 
”ändå blir älskad och gift.”

”En stor ära”, sade hon, fortfarande skrattande, ”och vilket hopp 
för en sådan stackars fallen kvinna!” Skrattet ville inte vika från deras 
ansikten.”186

Det faktum att en kvinna trots att hon är ”fallen” finner en ny man 
gör alltså Meisel-Hess till ett tecken på hennes höga biologiska kvalitet. 
Biologisk kvalitet knyts på så vis till en radikal position, att gå emot den 
inskränkta konvenansens förespråkare. De många tankstrecken signale-
rar att Lore och Stanislaus här ger uttryck för nya och obeprövade idéer. 
Och deras skratt ser jag som ett signum för frimodighet.

Den Nya kvinnans väg till frihet

Olga blir förälskad i Manfred Wallentin vid första ögonkastet. Han ter 
sig som en starkt idealiserad gestalt; hans höghet beskrivs som en sanning 
som kan befria Olga, eftersom det väcker ”den stora tron på idén om 
möjligheten till ett högsta fullkomligande”.187 Det är nästan så att bilden 
av honom lösgör sig från själva mannen och blir ett förkroppsligande av 
hennes eget begär, av hennes ”transcendenta längtan”:

Och om man bara hade denna tro – var man då inte fri, befriad från 
ödets tillfälliga nycker, som i detta enda lilla liv kastade en hit och 
dit och på ett skenbart meningslöst sätt? Bara den fasta tron på den 
egna transcendenta längtans förebild, bara den var en säker vägvisare 
i labyrinten.188

Kärleken till Manfred antar här religiösa dimensioner. Denna kärlek 
kopplas emellertid till ett projekt att uttrycka den fria kvinnans indivi-
dualitet: när Manfred avtalar ett privat möte med Olga är det inte för 
att uttrycka sitt intresse för henne som kärleksobjekt – vilket hon fan-
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tiserar om – utan för att be henne skriva en artikel på temat ”kvinnans 
frihet”.189

Det är intressant att Meisel-Hess här gör Manfred till bärare av den 
idé om kvinnans frihetssträvan som hon själv i sina teoretiska skrifter 
framfört, som något utöver kampen för politiska rättigheter och ekono-
miskt oberoende. I texten sammanfaller Olgas kärlek till mannen med 
hennes begär att uttrycka sin och kvinnans innersta vilja. Hennes nästan 
överjordiska begär till honom omvandlas till ett begär efter en intellektu-
ell uppgift, en utmaning som hon inte är säker på att klara av men ändå 
antar, uppmuntrad av Manfred.

Ur ett metafiktivt perspektiv skulle man kunna betrakta romanen 
som just den text som Manfred efterfrågar: en beskrivning av kvinnans 
väg till frihet. Det påminner starkt om scenen in Aus guter Familie då 
Martin Greffinger föreslår att Agathe ska skriva en roman om sitt liv 
för att visa sina kvinnliga läsare på den orimliga situation som kvinnor 
befinner sig i. Vad betyder det att de kvinnliga författarna i sina romaner 
förlägger denna idé till de manliga romanpersonerna? Kanske är det en 
feministisk dröm: att önskan om kvinnans frigörelse ska komma från 
mannen; att hon ska bli älskad just som fri kvinna, som ett subjekt.

Och huvudpersonens tvekan blir metafiktivt intressant: skulle hon 
klara av det? Uppenbarligen har Meisel-Hess klarat av det eftersom vi 
sitter med den boken i vår hand.

Då Manfred Wallentin och kärleken till honom tematiseras blir be-
rättarens tonfall idealiserande. Han beskrivs som en fullkomlig man, 
han har överskridit mellanriket [das Zwischenreich], han tillhör en högre 
människoart, i honom förenas instinkt och hjältemod.190 Som vi har sett 
kontextualiserar och problematiserar Meisel-Hess berättare ofta de euge-
niska resonemangen när det gäller mindre ”artdugliga” människor, som 
Edda och Erika. Men i beskrivningarna av de ”högtstående” framstår 
karaktäriseringen som idealiserad.

 Patetiken i förhållande till Manfred har emellertid en funktion i tex-
ten: att visa på hur en kvinna kan och bör överkomma kärleksbesvikelser 
som ett led på vägen mot friheten. Då Olga inser att hon inte kommer 
att få Manfred känner hon stor sorg, men tänker samtidigt att kärleks-
besvikelsen är en viktig prövning för den Nya kvinnan:
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Och – lyssna! – var inte detta den sanna prövningen för kvinnan – 
för framtidens kvinna – var detta inte kvinnans sanna frihet – att hon 
inte får låta sig knäckas utan måste växa, hur svårt och mörkt hennes 
kvinnoöde än tornade upp sig över henne?191

Romanen utmynnar i en buddhistiskt inspirerad försoning. När Olga 
får veta att Eva bär på Manfreds barn blir det ytterligare en prövning för 
henne. Kort därefter dör Manfred i en tågolycka. I sin sorg frammanar 
Olga för sin inre syn en känslomässigt oberoende kvinna, inspirerad av 
ett brev från Werner, som blivit buddhistmunk. Genom att erövra hjär-
tats ro utan andra människors medverkan blir man fri, skriver Werner:

”Att erövra hjärtats ro utan andras medverkan” – var det inte också 
just kvinnans nya uppgift? I årtusenden hade kvinnan bara funnit 
frid, då det öde som tilldelades henne nära sammanband hennes liv 
med andras liv. Bortom denna ro hade för henne funnits – fågelfri-
het, förföljelse, rastlöshet och sorg. Men den nya kvinnan – hon som 
hänvisas till sig själv – hon måste erövra en ny ro, hennes själ måste 
lära sig att vara stilla och fredlig, förbli strävsam och fri – också utan 
andras medverkan…192

Denna idé om den Nya kvinnans frihet och autonomi skulle kunna ses 
som ett kommentar till Otto Weiningers påstående att kvinnor är sam-
mansmälta med sin omgivning och därför inte kan uppnå självständig-
het.193 Meisel-Hess beskriver utvecklingen mot en kvinnlig individua-
litet där den Nya kvinnan finner frihet och frid i sig själv. Och hennes 
öde blir en nödvändighet.

Olga reser till Rom för att komma över sin kärlekssorg. Hon besöker 
historiska monument och identifierar sig med stora romerska talare – 
hon står i Ceasars tribun och funderar på vad hon ska skriva om kvin-
nans frihet. När hon nås av beskedet att Eva fött en son reser hon hem. 
När Olga tar barnet i sin famn känner hon en stark lycka: ”det dyrbara 
arvet är säkrat.”194 Och i samma stund vet Olga att hon äntligen är fri.

I slutet av den 512 sidor långa romanen sammanfaller alltså huvudper-
sonens uppnådda frihet med idén att Manfreds dyrbara arv förs vidare i 
hans och Evas barn. Olga försonas med tanken att hon själv inte fick vare 
sig Manfred eller hans barn och i detta ligger hennes frihet.
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Harriet Anderson menar att Olga inte finner någon verklig frihet 
som kvinna i romanen. Olga har förvisso en universitetsutbildning och 
lyckas bli ekonomiskt oberoende men hennes okonventionella kvinnlig-
het leder inte till sant självförverkligande.195 Jag vill emellertid hävda att 
Meisel-Hess beskriver hur Olga finner sann frihet som en Ny kvinna i 
det att hon försonas med sitt öde, efter en livsväg kantad av besvikelser 
och tillkortakommanden.

Vad som var normalt och sunt och vad som var sjukt och degenererat 
diskuterades och förhandlades ständigt i sekelskiftets Europa och det 
relaterades till kön, klass och ”ras”. Det eugeniska tänkandet genomsy-
rades, som jag skrev i kapitel 2 (s. 74–76) av en hierarki där det manliga, 
det borgerliga och den germanska ”rasen” stod högst.196

Meisel-Hess vänder emellertid det kvinnliga och det judiska till nå-
got som är likvärdigt med det manliga och det germanska. Jag har pekat 
på att Meisel-Hess i romanen uttrycker ett uppvärderande av det judiska: 
det tillskrivs positiva egenskaper och det gestaltas som en mångfacette-
rad identitet som inte på något enkelt sätt visar sig i människors fysio-
nomi. Det är på så vis snarare något socialt konstruerat än förankrat i 
en biologisk ”ras”. Det judiska framställs som en rotlöshet som kan vara 
värdefull i den moderna tiden, och det kan också, som en mise-en-abyme- 
konstruktion, en romanperson-i-romanen i Stanislaus vision, förkropps-
liga ett ”högre” människoideal. Den ideala kvinnligheten gestaltas (lik-
som det judiska) som en harmonisk förening av intellekt och instinkt.

Olga och Stanislaus värderar emellertid sig själva lågt. De anser sig 
inte tillhöra de välborna, de mest ”artdugliga” människorna. Romanen 
ger inte någon explicit förklaring till varför Stanislaus anser sig ha dåliga 
arvsanlag eller till varför Olga anser sig vara mindre ”högvärdig” än 
Eva Reisenleitner. Man skulle kunna tolka detta som att de judiska ro-
manpersonerna ser sig själva som underlägsna de idealiserade germanska 
personerna på grund av att de har internaliserat en antisemitisk blick på 
sig själva. Men å andra sidan vänder Meisel-Hess de judiska personernas 
”underläge” till politiskt fruktbara möjligheter: Stanislaus förverkligar 
idén om styvfarsfamiljen och Olga finner friheten trots att hon inte får 
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vare sig mannen hon älskar eller hans barn. Det judiska kopplas på så vis 
till något annat än tidens inskränkta konventioner för samlevnad, som 
Meisel-Hess kritiserat så hårt i sina teoretiska skrifter. Och den kvinnliga 
friheten länkas till en förmåga att älska som inte nödvändigtvis leder till 
äktenskaplig fullbordan.

I fallet Agathe Heidling, i Gabriele Reuters Aus guter Familie, disku-
terade jag avslutningsvis möjligheten till en homosexuell identifikation. 
I fallet Olga skulle vi på ett analogt vis kunna betrakta hennes begär till 
Manfred som grundat i att Olga identifierar sig med Eva, i en triangulär 
begärsstruktur, även om Olga var den första att begära Manfred. Men 
kanske kunde man läsa in en underliggande identifikation hos Olga med 
en kvinna som älskar Eva, som resulterar i ett begär till Eva. Det skulle 
kunna förklara de idealiserade, närmast förälskade beskrivningarna av 
hennes ”artduglighet”. I en sådan läsning blir romanens slut lyckligt: 
då mannen är död kan Eva och Olga bilda en ”regnbågsfamilj”. Jag har 
inte hittat någon idé om samkönade familjebildningar i Meisel-Hess 
teoretiska skrifter om samlevnadsformer, men utifrån min läsning av Die 
Intellektuellen tycker jag inte att en sådan tolkning är orimlig.





7.

avslu t n i ng

Gabriele Reuter beskriver i sin självbiografi Vom Kinde zum Menschen 
hur hon när hon skrivit klart Aus guter Familie gav manuskriptet till 
sina vänner, författare i den naturalistiska kretsen kring Die freie Bühne 
i Friedrichshagen, Berlin. Vännerna hyllade romanen för de explicita 
sexu ella beskrivningarna, men detta var för Reuter något sekundärt. 
Hon fruktade att även mottagandet när romanen kommit ut skulle 
präglas av ett sådant intresse för dess sexuella innehåll och att den inte 
skulle uppmärksammas för sin ”sanning”, det vill säga sanningen om hur 
flickor fostras till en tro på den stora kärleken och en syn på äktenskapet 
som ett kall som aldrig förverkligas på det sätt de förväntar sig. Reuter 
övervägde till och med att dra tillbaka manuskriptet från förlaget och 
kasta det i elden:

Och jag stod i den kalla vinternatten, darrande av köld och inre feber, 
med det tjocka manuskriptet framför kakelugnen – och jag kunde 
inte bestämma mig! Förinta det som skänkt mig befrielse från inre 
kval? Och jag hade hoppats att det också skulle skänka andra flickor 
en sådan befrielse! Nej – jag kunde inte. Också detta måste genom-
lidas –: för att förstå att sanningen, liksom Gud själv, betyder olika 
saker för varje människa.1

Reuter beskriver sin önskan om att kärleken ska vara på kvinnans villkor, 
eller åtminstone inte enbart på mannens. Här finns en rörelse mellan 
romanerna jag här studerat, Reuters Agathe träffar ingen man som kan 
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leva upp till hennes krav (men det förstår läsaren genom berättarinstan-
sen snarare än Agathefiguren själv); Angered-Strandbergs Lydia gör ett 
tappert försök att fostra mannen till att se på kärleken och världen med 
en kvinnas ögon, men tvingas till slut till reträtt – eller inte; Wägners 
Pennskaft odlar fram en Ny man med förförelsens och förälskelsens 
medel; och Olga finner en fix och färdig Ny man, men Meisel-Hess 
låter henne finna en annan frihet, kanske i förhållande till ett samkönat 
begär.

Idén om att offra sitt manus återfinns alltså både i Reuters självbio-
grafi och i Lydia Vik: en författare står med frossa och inre feber inför 
tanken att förinta manuset, eftersom det kan missförstås som ett förhär-
ligande av den fria sexualiteten. Båda låter emellertid manuskriptet gå i 
tryck (om vi tänker oss en metafiktiv läsning av Lydia Vik). Det viktiga 
är att sanningen kommer fram, och då är det värt att satsa sin heder.

Jag har i min bok försökt ringa in textuella och kontextuella mot-
ståndsstrategier i två tyska och två svenska romaner från tiden kring 
sekelskiftet 1900. De är alla del i den feministiska diskurs som formuleras 
av författare som Ellen Key, Laura Marholm och det moderna genom-
brottets kvinnliga författare. Det var en diskurs som grundade sina teser 
i en sekulariserad världsåskådning och som hämtade stöd i det evolu-
tionsteoretiska, och eugeniska, tänkandet. Författarna ville skriva fram 
en kvinnlig individualitet i en tid som förnekade kvinnan en sådan och 
förankra den i en kroppslighet som likaledes förnekades kvinnor. Det 
viktigaste var Eros, kärleken som innerlighet, lidelse och stegrad livslust, 
vilket stod i skarp motsättning till tidens manliga idé om kärleken som 
erövring. ”Kan man då, över denna avgrund, tala om någon sexuell re-
lation mellan könen?”, frågar Birgitta Holm.2

I Pennskaftet (1910) fungerar frimodigheten som en motståndsstrategi. 
Med ett frimodigt förhållningssätt till emancipationsprojektet kan kon-
fliktlinjer mellan olika feministiska positioner och mellan olika kvinnor 
överbryggas. Det möjliggör en försonande eller pragmatisk inställning 
till emancipationen: vi försöker leva som fria kvinnor, och går det inte 
idag så försöker vi igen imorgon. I denna frimodighetens diskurs finns 
också utrymme för tvivel och ambivalens inför emancipationsprojektet. 
Kommer kvinnorna att bli lyckligare av rösträtten? frågar sig till och med 
en inbiten feminist som Ester Henning. Och hon får svar från sin man 
som påminner henne om allt det elände som finns, ”vanvårdade barn 
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och övergivna kvinnor, fattigdom, undernäring och död”, vars sociala 
orsaker emancipationskvinnorna ju vill upphäva.

Frimodigheten kommer till uttryck i komiska och ironiska drag i 
berättarinstansen och i repliker som sätter den patriarkala ordningen 
ur spel. Med humorns hjälp kan traditionella uppfattningar om könen 
problematiseras. ”Skulle ni inte bra gärna vilja vara en man?”, säger ama-
nuensen Tufve. ”Nej, men skulle inte ni?”, replikerar Pennskaftet.

I Pennskaftet uttrycks en stark solidaritet mellan kvinnor. Fredrik 
Böök menade att en sådan passade bäst i krig: ”det trofasta vapenbrö-
draskapet är en vacker egenskap hos soldater, men det förutsätter öppet 
krig och ärlig fiendskap, annars degenererar det till lömsk sammansvärj-
ning, bakhåll, maffia och kotterianda”, skriver han apropå Pennskaftet.3 
Wägner visar emellertid att solidariteten kan fungera som en feminis-
tisk motståndsstrategi, och att den är laddad med begär. Solidariteten 
omfattar både prinsessor och prostituerade. I en gemenskap med andra 
kvinnor blir det möjligt för Pennskaftet och hennes gelikar att utkämpa 
den hårda kampen för rösträtt och att ifrågasätta den indelning av kvin-
nor i ”ärbara” och ”fallna” som den sexuella dubbelmoralen bygger på. 
Romanens bejakande av skillnader mellan kvinnor är i sig att betrakta 
som en motståndsstrategi – det faktum att kvinnor är olika, och att de 
ibland lömskt sammansvärjer sig mot varandra, ska inte utgöra något 
hinder för rösträtt och andra rättigheter.

En Ny man framträder i Pennskaftet som kan bekräfta den Nya kvin-
nans självständighet, kärlekssyn och sexualmoral. Den Nye mannen är 
ett viktigt villkor för att den Nya moralen ska kunna implementeras. 
Wägner beskriver hur Dick bejakar Pennskaftet i hennes yrkesroll och 
hur han kan hantera en kärleksrelation med henne utan att se henne som 
en ”fallen” kvinna.

Skildringarna av Nya män blir gärna idealiserade och endimensio-
nella i sekelskiftets Nya kvinnan-litteratur, vilket torde ha att göra med 
deras höga utopiska halt. Det mimetiska draget uteblir helt enkelt, vilket 
kan göra att figuren framstår som platt, osannolik eller idealiserad. Det är 
som vi har sett fallet i Wägners teckning av Pennskaftets fästman Dick. 
Grete Meisel-Hess Stanislaus är däremot en fullödigt tecknad Ny man.

Gabriele Reuters Aus guter Familie (1895) beskriver hur en kvinna 
drivs mot sin egen undergång när hon konfronteras med rådande före-
skrifter för kvinnlighet. Dessa förmedlas till henne i första hand av 
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föräldrarna som representerar den traditionella borgerligheten och av 
konfirmationsprästen som står för den dogmatiska kristendomen. Som 
en viktig motståndsstrategi i romanen fungerar Agathes begär, som en 
livsdrift, ett begär efter kunskap och som ett sexuellt begär. Agathe inter-
naliserar emellertid den patriarkala ordningens förnekelse av den kvinn-
liga sexualiteten, och i kampen mellan begäret och självförebråelser över 
detsamma går hon under.

Aus guter Familie förhåller sig till en diskurs om sjukdom där hys-
teri, neuralgi och neurasteni sågs som tecken på ”degeneration”, vilken 
i sin tur sades vara en följd av den moderna civilisationen. Reuter visar 
emellertid att det snarare är förtryckande strukturer som skapar dessa 
neurotiska symptom hos kvinnor. Hos individen är hysterin framför 
allt ett uttryck för lidande, men i Reuters litterära gestaltning omvand-
las talet om hysterin till ett motståndstal eftersom hysterin sätts in i 
ett orsakssammanhang. Huvudpersonens symptom, hennes upprepade 
nervösa sammanbrott och den slutliga apatin, framstår som en effekt av 
en disciplinär hysterisering av kvinnokroppen. Romanen formulerar på 
så vis en skarp kritik av den maktdiskurs som betingar dess berättelse. 
Den hysteriska kvinnans begär är enligt Lacan paradigmatiskt för allt 
begär, men en tanke om en homosexuell identifikation öppnar för en ny 
förståelse av Agathes begär och det hysteriska utbrottet.

I likhet med Gabriele Reuter gestaltar Hilma Angered-Strandberg i 
Lydia Vik (1904) hur en traditionell kristen uppfostran – som emellertid 
också har ”moderna” inslag i huvudpersonens relation till sin liberale 
far – fungerar som ett kväsande av en flickas vilja. Romanen beskri-
ver Lydia Viks strävan efter att utveckla sin individualitet, uttrycka sig 
konstnärligt och genomdriva sina planer på ett i kärlek grundat äkten-
skap utan kyrkans välsignelse. Lydia möter idel motgångar men hon 
finner också hela tiden nya utvägar. Romanens slut, där huvudpersonen 
ger upp sina författarplaner och stannar kvar i sitt äktenskap, har tolkats 
som ett uttryck för ”bitter ironi” och ”uppgivenhet” och som en kvarleva 
från en kvinnlig 1880-talstradition där valet stod mellan konstnärskap 
och äktenskap. Jag hävdar emellertid att om vi läser romanen som en 
symbolisk snarare än en realistisk text blir en annan tolkning möjlig. 
Då framstår den som ett exempel på en lösning av konflikten mellan 
konsten och kärleken i karaktäristisk 1890-talsfeministisk anda. Kärlek 
sågs i den som förbundet med en högre livskänsla och som ett villkor för 
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skapande. Jag påtalar betydelsen av att huvudpersonens offrande av sitt 
manuskript sker frivilligt – hon försakar hellre sin roman än sitt begär, 
den kärleksvision som romanen beskriver. På så sätt fungerar offret som 
en motståndsstrategi. Manuskriptet överlämnas åt stormen och Lydia ser 
för sin inre syn hur det flyger iväg som en kondor, en bild för att det trots 
allt fortlever, om än i disseminerad form. Dessutom kan slutet ses som 
ett uttryck för en metafiktiv motståndsstrategi: den offrade romanen 
återuppstår i läsarens händer.

I både Reuters och Angered-Strandbergs romaner har religionen en 
dubbel funktion som förtryckande och frigörande. Den dogmatiska 
kristendomen vill ta död på flickans individualitet och få henne att avstå 
från sina begär, medan flickorna i den religiösa erfarenheten finner en 
känsla som kan fungera stärkande för deras subjektivitet. I båda roma-
nerna beskrivs också den ”radikale” mannens dubbla roll: som befriare 
från konventionella fängsel men samtidigt oförmögen att bekräfta den 
Nya kvinnans individualitet och hennes kärlekssyn.

Såväl Aus guter Familie som Lydia Vik uttrycker således en stor svå-
righet för kvinnan att förverkliga sig själv. Annat är det i Elin Wägners 
Pennskaftet och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen (1911). I dessa ro-
maner framträder en Ny kvinna och det motstånd hon möter framstår 
som något hon har att hantera, inte något hon dukar under för. Dessa 
romaner exemplifierar en typ av Ny kvinna-konstruktion som utmärks 
av självständighet och sexuell frihet. Den Nya kvinna som i de tidigare 
romanerna tedde sig utopisk ses här gå omkring på gator och torg.

Romanens temporala tematik kan spela in. Om vi jämför uppväxt-
skildringar med samtidsromaner blir det tydligt att de representerar 
olika förhållningssätt till den Nya kvinnans möjligheter att förverkliga 
sig själv. Uppväxtskildringar återger en kvinnas levnadslopp i ett längre 
perspektiv: barndom, ungdom, konfirmation, eventuellt äktenskap och 
arbetsliv. De tenderar på så vis att gestalta skapandet av en kvinnlig 
subjektivitet som en dialektik mellan förtryck och motstånd, tillkorta-
kommanden och möjliga utvägar.

Samtidsskildringar som utgår från en vuxen huvudperson har andra 
möjligheter att konstruera en kvinnlig självständighet och betona hennes 
framgångar. I Die Intellektuellen kommer vi in i handlingen in medias 
res och huvudpersonen Olga träder in i romanen som en Ny kvinna. 
Pennskaftet inleds i och för sig med en återblick på Cecilias tragiska 
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förflutna, men strax konfronteras Cecilia med en rösträttskvinna och 
därmed är romanens samtidsram etablerad som en självklar, feministisk 
sådan. Och Pennskaftet är här som fisken i vattnet. På så vis kan man 
säga att romanens tidsliga utgångspunkt har betydelse för den litterära 
konstruktionen av en Ny kvinna.

I Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen framställs den Nya kvinnan 
som en evolutionär nödvändighet och till henne knyts hoppet om en 
bättre framtid. Den Nya kvinnans motståndsstrategier är här eugeniskt 
underbyggda – det är hennes ”artduglighet” som ska garantera framväx-
ten av ”en högre människa”. Ett villkor för att de ”artdugliga” kvinnorna 
ska kunna reproducera sig är att det råder ett ”äkta” sexuellt urval, det 
vill säga att kvinnor och män är socialt, rättsligt och ekonomiskt jämlika 
och kan välja varandra i full frihet.

Meisel-Hess beskriver ett eftersträvansvärt personlighetsideal som en 
sammansmältning av intellekt och instinkt, och de kvinnor (och män) 
som lyckas förena dessa drag i sin personlighet utgör ”de artdugliga”, de 
som förädlat människoartens högsta kvaliteter i sina personer. Men trots 
att huvudpersonen Olga och hennes bror Stanislaus förefaller ha denna 
typ av personlighet, har Stanislaus en låg uppfattning om kvaliteten på 
sina biologiska anlag och Olga accepterar ödmjukt att hon inte duger åt 
den ”högtstående” germanske man som hon är kär i. Romanen ger ingen 
explicit förklaring till denna känsla av underlägsenhet i förhållande till 
romanens idealiserade germanska personer. Med tanke på eugenikens 
starka rassegregerande tendenser uppstår frågan om den har att göra 
med syskonens judiska tillhörighet. Det sker emellertid i romanen en 
uppvärdering av det judiska då typiskt antisemitiska troper vänds till 
något positivt. Till exempel ses den judiska rotlösheten som en tillgång i 
den moderna tiden, och det beskrivs hur det judiska inte nödvändigtvis 
tar sig uttryck i judars fysionomier. Det judiska förknippas med en his-
torisk erfarenhet och sociala konstruktioner snarare än med en biologisk 
konstitution, och internationalismen framställs som ett ideal, vilket är 
ett ställningstagande i förhållande till tidens sionistiska strömningar. 
Meisel-Hess vänder också de judiska personernas upplevda biologiska 
undermålighet till politiskt fruktbara möjligheter. Stanislaus blir del i en 
”styvfarsfamilj” och Olga finner friheten trots att hon inte får mannen 
hon älskar – eller kanske tack vare det: det är den Nya kvinnans sanna 
prövning att klara av en kärleksbesvikelse.
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Det judiska och det kvinnliga sammanfördes ofta i tidens misogyna 
och antisemitiska jargong. Meisel-Hess uppvärdering av både det kvinn-
liga och det judiska inom ramen för en evolutionsteoretisk och eugenisk 
diskurs utgör därför ett intressant exempel på hur det vetenskapliga pa-
radigmet kunde utnyttjas i emancipatoriska syften.

Både Pennskaftet och Die Intellektuellen är romaner med lycklig ut-
gång. I och för sig uppnås inte rösträtten inom ramarna för Pennskaftet 
– men i sin pragmatiska optimism tvivlar huvudpersonen aldrig på att 
det bara är en fråga om att tiden ska hinna ikapp sig själv. På så sätt kan 
romanen sägas ge uttryck för idén att den Nya kvinnan är en nödvän-
dighet eller en ofrånkomlighet i den moderna tiden. För huvudpersonen 
Olga i Die Intellektuellen förverkligas inte den stora kärleken med Man-
fred Wallentin – hon blir bortvald, utkonkurrerad av den strålande Eva 
Reisen leitner, men hon övervinner sin kärlekssorg. Det eugeniska tän-
kandet ger henne – liksom de evolutionsteoretiska idéerna i fallet med 
Gabriele Reuters Agathe – en ”objektiv” förklaring till hennes olycka, 
som lyfter den personliga sorgen till en mer ödesmättad sorg. Därmed 
kommer hennes ”tillfrisknande” att handla om den allmänmänskliga 
uppgiften att försonas med sitt öde, ödet uppfattat som en nödvändig-
het. Liksom i Reuters Aus guter Familie kan vi här också tänka oss att 
ett samkönat begär spelar in, och Olga skulle på så sätt finna ett slags 
familjelycka tillsammans med Eva och hennes och Manfreds barn.

Aus guter Familie pekar ut de fatala konsekvenser som det sena 
1800-talets uppfostran av borgerskapets flickor fick och formulerar på 
så vis ett motståndstal. En sådan undergångsroman pekar ut misogynin 
i de rådande normerna vilket kan skapa ilska hos läsaren som i sig är 
mobiliserande för det feministiska motståndet. Lydia Viks gäckande slut 
ger oss en inblick i det feministiska tänkandet kring kön vid sekelskiftet 
1900 och även i den i tiden omdiskuterade frågan mellan självhävdelse 
och självförsakelse (som väl kan betraktas som en evig fråga). Jag läser 
romanen som att den utmynnar i en nietzscheanskt inspirerad möjlighet 
till frihet och individualitet.

Den genomgripande förändring som sekulariseringen och den veten-
skapligt grundade världsbildens insteg innebar möjliggjorde att en Ny 
kvinnlighet kunde formuleras i romaner under 1900-talets första år, en 
kvinna som inte längre behövde hymla med sin sexualitet och som häv-
dade att kärleken, inte prästerlig välsignelse, skulle garantera sedligheten 
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i ett förhållande mellan man och kvinna. Med eugeniska argument kun-
de man också hävda att en Ny kvinna skulle ställas i framtidens tjänst.

Många av de idéer som sekelskiftets Nya kvinnan-roman tog upp 
har idag förverkligats. Rätten till en sexualitet som Gabriele Reuters 
Agathe inte har, rösträtten som Elin Wägners Pennskaft strävar efter, 
möjligheten att tala i egen rätt som Hilma Angered-Strandbergs Lydia 
förespråkar, och modersskydd av olika slag som Grete Meisel-Hess Olga 
talar sig varm för – allt detta tar vi idag för självklart. I vår del av världen, 
ska tilläggas.

Sekelskiftets Nya kvinna ter sig oupplösligt förbunden med mo-
dernitetens frigörelseprojekt och dess utvecklingsoptimism. Det kunde 
komma till uttryck som en tro på och ett hopp om framtiden i nietz-
scheansk anda och i planer för ett reformerat samhälle som genomsyra-
des av omnipotensfantasier där individens liv underställdes idén om den 
blomstrande nationen.

De motståndsstrategier som jag har analyserat i denna bok ser jag som 
punkter i en solfjäderkonstruktion, lik påfågelns fjäderskrud, snarare än 
som uttryck för en progression, en i tiden framåtgående rörelse. En ny 
syn på kärleken och sexualiteten är central för de romaner jag studerat, 
där den diskuteras som en politisk, etisk och existentiell fråga. Begäret 
får därmed politiska potentialer. Den kvinnliga individualiteten, som 
en kroppsligt förankrad medvetenhet med politiska implikationer, te-
matiseras i alla romanerna. I Elin Wägners Pennskaftet kommer den till 
uttryck som en frimodighet, som ett komiskt anslag och som ett begär 
entre femmes efter rösträtt. Humoristiska inslag saknas inte i de andra 
romanerna – i Aus guter Familie finns till exempel ett stort mått av galg-
humor. I Lydia Vik fungerar den nietzscheanskt uppladdade kvinnliga 
individualiteten som en motståndsstrategi. Idén om den ”artdugliga” 
kvinnan är mest framträdande i Meisel-Hess roman Die Intellektuellen, 
vilket kan ha att göra med att eugeniken fick större genomslagskraft 
under åren efter sekelskiftet. Men evolutionsteoretiska idéer och frågan 
om en kvinnas ”artduglighet” väcks också hos Gabriele Reuter. Frågan 
får här en nietzscheansk vinkel som en trösterik tanke om vår egen obe-
tydlighet i ljuset av mänsklighetens fortlevande.

Vad är solfjäderns handtag, påfågelns huvud? Kanske är det kroppens 
obegriplighet, dess ofattbarhet. Kroppen undflyr ständigt vår förståelse 
och vårt tal om den är dömt att bli ett evigt lallande.



avslutning  271

Jacques Lacan myntade begreppet lalangue i sina studier av James 
Joyces ”psykotiska” språk, för att beteckna de icke-kommunikativa 
aspekter av språket som genom att leka med tvetydighet och homofo-
ni, likljudande element, ger upphov till ett slags jouissance.4 Lacan ser 
la langue som ett sorts primärt kaotiskt och polysemiskt substrat som 
språket vilar på. Språket [le langage] är gjort av lalangue. ”Det är ett lärt 
nattarbete om vetandet om lalangue”, skriver Lacan.5

Jag tycker mig se ett släktskap mellan Lacans begrepp jouissance, det 
kvinnliga njutandet bortom fallos, som jag beskrev i inledningen, och 
det begär som framställdes i sekelskiftets feministiska tänkande och i 
dess romaner av kvinnliga författare. Det var ett begär som innefattade 
men också gick bortom (den heterosexuella) könskärleken, då det stod i 
förbindelse med Eros som en världsomvandlande kraft, därav dess poli-
tiska potentialer. Det var förbundet med instinkten, och på så vis ”omed-
vetet” men kanske möjligt att sätta ord på och erkänna i förhållande till 
en tänkt läsare. Lacan hävdar att jouissancen är outsäglig, men kanske 
är den möjlig att utsäga i litteraturen, eller i litteraturen om litteraturen.





sum m a ry

The Political Potential of Desire. Feminist Strategies of Resistance in 
Elin Wägner’s Pennskaftet, Gabriele Reuter’s Aus guter Familie, Hilma 
Angered-Strandberg’s Lydia Vik, and Grete Meisel-Hess’s Die Intellek-
tuellen.

In this study I investigate how a feminine standpoint finds expression 
as feminist strategies of resistance in novels by Elin Wägner, Gabriele 
Reuter, Hilma Angered-Strandberg and Grete Meisel-Hess.

These strategies of resistance addressed themselves to masculinist 
discourse but also to other feminist discourses of the time—on the one 
hand a misogynist Darwinist discourse that asserted women’s inferior 
developmental status, on the other a Christian discourse whose dualis-
tic perspective treated body and soul as two irreconcilable entities. The 
Christian understanding provided an underpinning for conventional 
morality but middle-class women’s liberationists also based their eman-
cipatory ideology and moral precepts upon Christian teaching, and it 
was against this that turn-of-the-century feminists reacted. They pointed 
out that Christianity’s dualistic conception of the world and of humanity 
had negative consequences for women.

The division of body and soul meant that women’s physical being 
was difficult to square with the idea of women as rational individuals. 
Rooted in Christianity, the middle-class women’s liberation movement 
therefore avoided the question of sexuality when they developed their 
ideas about emancipation. Instead, they emphasized women’s capacity 
for reason and their spiritual equality with men. Darwinist discourse ap-
plied a biological model to human beings. In many respects it inherited 
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the earlier dichotomous notion of sexual difference, which cast men and 
women as polar opposites of reason and emotion, respectively. Even so, 
this biological model made it possible to speak of a female sexuality since 
it acknowledged that women, like men, had sexual urges.

Many feminists found support in the monistic notion of body and 
soul as united for their efforts to do away with Christianity’s views on 
sexuality and to wrest morality from the clutches of the bourgeoisie. In 
its place, they declared that femininity was compatible with intellect and 
set out an ideal for humanity in which intellect and instinct, soul and 
body, were fused in woman’s individuality.

Even Nietzsche’s ideas served as a source of inspiration, and his 
announcement of the death of God and individual, human freedom 
was seen by feminist authors as an invitation to devise a new form for 
femininity, independent of history and prevailing social conventions. 
Nietzsche’s finite perspective relocated the meaning of life to the here 
and now, not some otherworldly existence. His perspectivist conception 
of knowledge—the notion that knowledge is always formulated from a 
particular perspective and that there are no absolute positions—made 
possible the formulation of new “truths”.

The interaction between Darwinist theory and new efforts to influ-
ence society in a desired direction also led to the emergence of eugen-
ics. In traditional eugenic discourse the “sexual crisis”—which included 
everything from the falling birth rate to prostitution and female eman-
cipation—was regarded as a sign of degeneration. The role of women in 
reproduction was central to eugenics, and there were many who voiced 
fears that this reproductive function would be disturbed if women 
gained the right to higher education. A common argument was that 
women’s intellectual activity could damage their reproductive organs; 
female emancipation was hereby seen as a threat to the “race” and the 
future of humanity.

Many feminists nonetheless saw in eugenics a foundation for ideas 
about how women’s social exclusion and even the poverty of the lower 
classes could be redressed in a future society by combining rationalized 
reproduction with social reforms. They pointed out that true selection 
could only come about if both partners were socially and economically 
equal. They wanted to transfer to human society Darwin’s idea of the 
female’s role as the partner who chooses in sexual selection processes.
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In this study I identify textual and contextual strategies of resistance 
in two German and two Swedish novels from around the turn of the 
twentieth century. Each belongs to the feminist discourse formulated by 
writers such as Ellen Key and Laura Marholm and by women writers of 
the 1880s. This was a discourse which based its theses upon a secularized 
worldview and which drew support from evolutionary and eugenic the-
ories. Its authors strove to conjure up a feminine individuality at a time 
when women were denied one and to anchor it in a physicality which 
they were also denied.

In Elin Wägner’s Pennskaftet (1910, trans. Penwoman) outspokenness 
functions as a strategy of resistance. An open approach towards the pro-
ject of emancipation enables the bridging of lines of conflict between dif-
ferent feminist positions and between different women. It makes possible 
a conciliatory or pragmatic attitude towards emancipation: we are trying 
to live as free women, and if it is not possible today, we will try again 
tomorrow. In this discourse of openness there is also space for doubt and 
ambivalence about the project of emancipation.

Openness finds expression in humorous and ironic aspects within 
the narrative and in rejoinders that upset the patriarchal order. With the 
aid of humour, traditional conceptions of gender can be problematized. 
“Wouldn’t you much rather be a man?” asks the young lecturer Tufve. 
“No, but wouldn’t you?” retorts the protagonist.

Pennskaftet articulates a strong solidarity between women, and Wäg-
ner shows that it can work as a feminist strategy of resistance, because 
it is charged with desire. Both princesses and prostitutes are included in 
this solidarity. In rhetorical community with other women it becomes 
possible for Pennskaftet and her peers to question the division of women 
into “decent” and “fallen” that sustains the sexual double-standard. The 
novel’s affirmation of differences between women can in itself be consid-
ered a strategy of resistance—the fact that women are different should 
not bar them from having voting and other rights.

Pennskaftet portrays the appearance of a New Man capable of validat-
ing the New Woman’s independence, views on love, and sexual morals. 
This New Man is an important precondition for the implementing of the 
New morality. Wägner describes how Dick approves of Pennskaftet in 
her professional role and how he is able to handle having a relationship 
with her without seeing her as a “fallen” woman.
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Gabriele Reuter’s Aus guter Familie (1895, trans. From a Good Family) 
describes how a woman is driven to her downfall when she is confronted 
by the prevailing regulations for femininity. These are relayed to her in 
the first instance by parents who represent the traditional bourgeoisie 
and by a confirmation priest who embodies a dogmatic Christianity. 
Agathe’s desire functions as an important strategy of resistance in the 
novel—as a vital urge, a desire for knowledge, and a sexual desire. Agathe 
nonetheless internalizes the patriarchal order’s denial of female sexual-
ity, and in the struggle between desire and self-reproach over the latter, 
she succumbs. Her strategy of resistance does not measure up to her 
environment. In this fashion the novel delivers a pointed critique of the 
Christian patriarchal order.

Aus guter Familie addresses itself to a discourse on illness in which 
hysteria, neuralgia, and neurasthenia are viewed as signs of “degenera-
tion”, which in turn is considered a consequence of modern civilization. 
At the same time, Reuter shows that it is in fact oppressive structures 
that cause these neurotic symptoms in women. Although hysteria in the 
individual is, above all, an expression of suffering, Reuter’s literary vision 
transforms all talk of hysteria into a statement of resistance by restoring 
to it a causal connection. The symptoms exhibited by the main protag-
onist, her repeated nervous breakdowns and eventual apathy, are por-
trayed as the effect of a disciplinary hystericization of the female body. 
In this way the novel constitutes an intervention in the power discourse 
that conditions its narrative.

Like Gabriele Reuter, Hilma Angered-Strandberg in Lydia Vik (1904) 
portrays the way in which a traditional Christian upbringing—which 
nonetheless includes ”modern” elements in the protagonist’s relation to 
her liberal father—serves to stifle a young girl’s will. The novel describes 
Lydia Vik’s efforts to develop her individuality, express herself artisti-
cally, and realize her plans for a marriage based on love but without the 
blessing of the church. Despite encountering nothing but obstacles, Lyd-
ia continually discovers new stratagems. The novel’s ending—in which 
the main protagonist abandons her literary ambitions to continue with 
her marriage—has been interpreted as an expression of “bitter irony” 
and “resignation” and as the relic of a 1880s feminine literary tradition 
that thematized a woman’s choice between artistry and marriage as ab-
solute. I contend, however, that if we read the novel as, not a realistic, 
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but a symbolic text, another interpretation becomes possible. On this 
view, the novel exemplifies a quintessentially 1890s feminist solution to 
the conflict between art and love, one in which love is seen both as 
inseparable from a more intense zest for life and as a precondition for 
creativity. I draw attention to the significance of the fact that the cen-
tral protagonist sacrifices her manuscript voluntarily—she would rather 
sacrifice her novel than her idea of love (as the novel describes it). In this 
way her sacrifice functions as a strategy of resistance. Her manuscript 
is cast into the storm and Lydia sees in her mind’s eye how it flies away 
like a condor, an image of its continued existence albeit in disseminated 
form. Moreover, the novel’s ending can be seen as giving expression to a 
metafictional strategy of resistance: the sacrificed novel is resurrected in 
the reader’s own hands.

Religion in Reuter’s and Angered-Strandberg’s novels has a dual 
function as both oppressive and liberating. Even as dogmatic Christi-
anity seeks to destroy the girl’s individuality and force her to renounce 
her desires, the girls find in religious experience a feeling that can serve 
to strengthen their subjectivity. In each novel, too, the “radical” man is 
assigned a double role: a liberator from the confines of conventionality 
who nonetheless remains incapable of supporting the New Woman’s 
individuality and vision of love.

Both Aus guter Familie and Lydia Vik thereby articulate a major 
stumbling-block to women’s self-fulfillment. Things are otherwise in 
Elin Wägner’s Pennskaftet (1910) and Grete Meisel-Hess’s Die Intellektu-
ellen (1911). In these novels, a New Woman and the opposition she faces 
are portrayed as something she must deal with, not give way to. These 
novels exemplify a variety of the New Woman construct that is defined 
by independence and sexual self-determination The apparently utopian 
New Woman of the earlier novels is here shown wandering the streets.

In Grete Meisel-Hess’s Die Intellektuellen, the New Woman is present-
ed as an evolutionary necessity, the torchbearer of hopes for a better future. 
The New Woman’s strategies of resistance now have a eugenicist founda-
tion—it is her “species fitness” (Ger. Arttüchtigkeit) that will guarantee the 
emergence of “a superior human”. A precondition for the self-reproduction 
of such “species fit” women is the possibility of making a “genuine” sexual 
choice, which is to say that men and women enjoy social, legal, and eco-
nomic equality and can choose each other with total freedom.
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Meisel-Hess describes the desirable ideal personality as a fusion of in-
tellect and instinct, and the women (and men) who manage to combine 
these qualities in their personalities constitute the “racially fit”, those 
who have refined the highest attributes of the human species in their 
own person. But despite the fact that the main protagonist Olga and 
her brother Stanislaus appear to have this personality type, Stanislaus 
has a low opinion of the quality of his biological aptitude while Olga 
humbly accepts that she is not worthy of the “supreme” Germanic man 
with whom she is in love. The novel offers no explicit explanation for this 
feeling of inferiority to the novel’s idealized Germanic subjects. Given 
the powerful tendencies towards racial segregation in eugenics, the ques-
tion arises as to whether this is connected to the siblings’ Jewishness. 
However, the novel’s valuation of Jewishness reverses what are typically 
anti-semitic tropes into something positive. For example, Jewish root-
lessness is seen as an asset in the modern era, and Meisel-Hess describes 
how Jewishness does not invariably find expression in the physiognomy 
of Jews. Jewishness is associated with a historical experience and social 
constructions rather than with a biological makeup, and international-
ism is represented as an ideal—a gesture disavowing Zionist movements 
of the day. Meisel-Hess also transforms her Jewish characters’ sense of bi-
ological inferiority into politically fertile possibilities. Stanislaus creates 
a “step-father’s family” with a woman who has a child from a previous 
relationship and Olga finds freedom despite not getting the man she 
loves—or perhaps because of it: the real test for a New Woman is her 
ability to endure disappointment in love.

Jewishness and femininity were often associated with each other in 
misogynistic and anti-semitic writings of the time. Meisel-Hess’s positive 
acknowledgement of both femininity and Jewishness within the frame-
work of an evolutionary and eugenicist discourse therefore constitutes an 
interesting example of how this scientific paradigm could be exploited 
for emancipatory ends.

Both Pennskaftet and Die Intellektuellen are novels with happy end-
ings. Admittedly, women’s suffrage is not realized in Pennskaftet, but 
in her pragmatic optimism the central protagonist never doubts that 
this is merely a question of adjustment to a new social reality. In this 
way the novel can be said to articulate the idea that the New Woman is 
a necessity or inevitability in the modern era. Because Olga, the main 
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protagonists in Die Intellektuellen, does not achieve her great love—she 
is left on the shelf, supplanted by the brilliant Eva Reisenleitner, but she 
overcomes her heartbreak. Like the evolutionistic theories that sustain 
Gabriele Reuter’s Agathe, knowledge of eugenics gives Olga an “objec-
tive” explanation for her unhappiness, thereby elevating her personal 
sorrow to a more cosmic sorrow. Her “recuperation” thereby assumes the 
aspect of a universal duty to reconcile oneself with fate, one understood 
as inescapable.

I argue that a novel about the downfall of an individual such as 
Reuter’s Aus guter Familie is capable of being as critically feminist as 
a tale of success in the vein of Pennskaftet. Aus guter Familie reveals 
the fatal consequences of the late-nineteenth-century social order for 
middle- class women and thereby formulates it as a statement of resist-
ance. Such downfall novels identify misogyny within prevailing norms, 
something that provokes an anger in readers which in itself serves to 
mobilize feminist resistance. The ambiguous conclusion of Lydia Vik 
gives us an insight into both feminist thinking about gender at the turn 
of the twentieth century and the much-discussed question of self-asser-
tion versus self-denial. As I read it, the novel ultimately offers a Nietzs-
chean-inspired prospect of freedom and individuality.

The sweeping changes entailed by secularization and the establish-
ment of a scientifically grounded worldview made it possible to formulate 
a New Womanhood in novels of the early twentieth century, a woman 
who no longer needed to prevaricate about her sexuality and who could 
assert that love, not clerical blessing, would guarantee morality in a rela-
tionship between a man and a woman. Invoking eugenicist arguments, 
they could also claim that a New Woman would stand in the service of 
the future.

The early-twentieth-century New Woman appears indissociable 
from the emancipatory project and progressive thinking of modernity. 
This could find expression in a Nietzschean belief in and hopes for the 
future and in plans for a reformed society which were permeated by om-
nipotent fantasies, in which the life of the individual was subordinated 
to the idea of the prosperous nation.

The strategies of resistance that I have localized in the novels are 
situated in an array, formed like a fan or a peacock’s plumage. A new 
vision of love and sexuality is central to each of the novels I examine, 
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and is considered as an ethical and existential question. Desire is thereby 
accorded political potential. Feminine individuality can moreover be 
identified in all of these novels as an embodied consciousness. Open-
ness and wit are most forcefully expressed in Wägner’s Pennskaftet, but 
there is no shortage of wit in the other novels, and Aus guter Familie has 
more than its fair share of gallows humour. The notion of the “racially 
fit” woman is most prominent in Meisel-Hess’s novel Die Intellektuellen, 
which may be because eugenics enjoyed greatest impact in the years 
immediately following 1900, but evolutionary theory and the issue of a 
woman’s “racial fitness” are also addressed by Gabriele Reuter. The mat-
ter here acquires a Nietzschean slant as a comforting meditation upon 
our own insignificance.

What constitutes the handle of the fan, the peacock’s head? Perhaps 
it is the body’s incomprehensibility, the impossibility of grasping it. Con-
tinually evading our understanding, it reduces all discussion of itself to 
mere sound and fury, signifying nothing.

översättning: Stephen Donovan
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31 Pykett 1992, s. 5. Begreppet ”écriture feminine” myntades av Hélène Cix-
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första delen av Sexualitetens historia och i ”The Subject and Power”. Fou-
cault skriver ”que là où il y a pouvoir, il y a résistance et que pourtant, 
ou plutôt par là même, celle-ci n’est jamais en position d’extériorité par 
rapport au pouvoir. Faut-il dire qu’on est nécessairement ’dans’ le pouvoir, 
qu’on ne lui ’échappe’ pas, qu’il n’y a pas, par rapport à lui, d’extérieur 
absolu, parce qu’on serait immanquablement soumis à la loi? Ou que, 
l’histoire étant la ruse de la raison, le pouvoir, lui, serait la ruse de l’histoire 
– celui qui toujours gagne? Ce serait méconnaître le caractère strictement 
relationnel des rapports de pouvoir.” Foucault 1978, s. 125f. ”att där makt 
finns, finns motstånd och att likväl, eller kanske just därför, motståndet 
aldrig står i utanförställning i förhållande till makten. Måste man i så fall 
också erkänna att man med nödvändighet är ’i’ makten, att man inte ’slip-
per undan’ den, att det inte finns något absolut ’utanför’ i förhållande till 
den, därför att man oundvikligen står under lagen? Eller att makten, efter-
som historien är förnuftets list, i sin tur skulle vara historiens list – vara 
den som alltid vinner? Nej, det vore att bortse från maktförhållandenas 
strängt relationella karaktär.” Foucault 2004, s. 105.

100 Se Holmqvist 2013.
101 Se Monique Deveaux, ”Feminism and Empowerment. A Critical Reading 

of Foucault”, i Feminist Studies, nr 2, 1994, s. 223–247. Deveaux presenterar 
tre feministiska Foucaultfaser och analyserar dem utifrån deras förtjänster 
och brister.

102 Foucault fick emellertid i slutet av sitt liv ett intresse för den västerländska 
människans subjektivering. Se Mauro Bertanis och Alessandro Fontanas 
efterord i Michel Foucault, ”Il faut défendre la société”. Cours au Collège de 
France, 1975–76, red. och med efterord av Mauro Bertani & Alessandro 
Fontana, huvudred. François Ewald & Alessandro Fontana, Paris: Seuil/
Gallimard, 1997, ssk. s. 187. http://monoskop.org/images/9/99/Foucault_
Michel_Il_faut_defendre_la_societe.pdf. Åtkomst 2016-03-15.

103 Se t.ex. Jana Sawicki, Disciplining Foucault. Feminism, Power, and the 
Body, London: Routledge, 1991; Susan J. Hekman (red.), Feminist Interpre-
tations of Michel Foucault, University Park, Pa.: Pennsylvania State Univer-
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sity Press, 1996; Margaret A. McLaren, Feminism, Foucault, and Embodied 
Subjectivity, Albany: State University of New York Press, 2002; Margaret 
A. McLaren, ”Foucault and Feminism. Power, Resistance, Freedom”, i 
Dianna Taylor & Karen Vintges (red.), Feminism and the Final Foucault, 
Urbana: University of Illinois Press, 2004.

104 Se Butler, Gender Trouble, 1990.
105 Butler, Excitable Speech, 1997, s. 2. Enligt Althusser konstitueras det ideo-

logiska subjektet genom att det kallas vid namn. På så sätt fångar ideo login 
upp sina undersåtar. Se Louis Althusser, ”Idéologie et appareils idéologi-
ques d’État (Notes pour une recherche)” [1970], i Louis Althusser, Positions 
(1964–1975), Paris: Éditions sociales, 1976, s. 67–125; på svenska ”Ideologi 
och ideologiska statsapparater”, i Louis Althusser, Filosofi från proletär 
klasståndpunkt, övers. Ewa Rappe & Gunnar Sandin, Staffanstorp: Cave-
fors, 1976, s. 144ff.

106 Butler, Excitable Speech, 1997, s. 37; 41. Butler skriver också att denna mot-
ståndsstrategi har sina begränsningar och risker när det gäller ”hatspråk”, 
eftersom hatordet i sig bär på ett historiskt trauma som återupplevs varje 
gång det yttras. Ibid, s. 35–38.

107 Se Butler 1990, s. 141.
108 Ibid., s. 147.
109 Butler, The Psychic Life of Power, 1997, s. 2–4; 83–105.
110 Ibid., s. 2f.
111 Elizabeth Grosz gör en distinktion mellan två sätt att teoretisera kroppen, 

dels som ”den inskrivbara kroppen” [the inscriptive body] (vilket är det 
perspektiv som Nietzsche och Foucault anammar), dels som ”den levande 
kroppen” (psykoanalysens och fenomenologins perspektiv). Perspektivet 
”the inscriptive body” fokuserar på hur det symboliska skrivs in på krop-
pen medan den levda kroppens perspektiv betonar hur kroppen själv kon-
stituerar sin subjektivitet genom ett slags identifikation, ett erkännande 
eller, enligt Lacan, ett falskt erkännande [misrecognition, fra: méconnaissan-
ce]. Elizabeth Grosz, ”Bodies and Knowledges. Feminism and the Crisis of 
Reason”, i Linda Alcoff & Elizabeth Potter (red.), Feminist Epistemologies, 
New York: Routledge, 1993. Se också Cecilia Sjöholms jämförande diskus-
sion av den sene Foucaults begrepp självteknologier och Lacans teori om 
subjektsblivandet. Cecilia Sjöholm, ”Foucault and Lacan: Who is Mas-
ter?”, i Jakob Nilsson & Sven-Olov Wallenstein (red.), Foucault, Biopolitics, 
and Governmentality, Huddinge: Södertörns högskola, 2013.



noter kapitel 1  299

112 Se Jacques Lacan, Écrits. Spegelstadiet och andra skrifter, urval och övers. 
Iréne Matthis & Françoise Rouquès, Stockholm: Natur och Kultur, 1989, 
s. 27–35. ”Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle 
qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique” var titeln på ett 
föredrag som Lacan höll vid den internationella psykoanalytiska kongres-
sen i Zürich 1949. Det publicerades senare i Écrits, Paris: Seuil, 1966.

113 Det finns emellertid teoretiker som införlivar idén om agens i den lacanska 
teorin. Till exempel diskuterar brittiska Molly Anne Rothenberg ett över-
skott, en excess, i subjektiveringsprocessen, ett oförutsägbart moment som 
öppnar upp för en frihet i förhållande till Lagen. Molly Anne Rothenberg, 
The Excessive Subject. A New Theory of Social Change, Cambridge: Polity, 
2010.

114 Se Dylan Evans, An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, 
New York: Routledge, 1996, s. 35f.

115 Lacan använder denna formulering på ett flertal ställen i sina seminarier, 
se t.ex. Jacques Lacan, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XI, Les quatre 
concepts fondamentaux de la psychanalyse: 1964, utg. Jacques-Alain Miller, 
Paris: Seuil, 1973, s. 38.

116 Se Dylan Evans 1996, s. 37f.
117 Lacan talar om tre ordningar enligt vilka psykoanalytiska fenomen kan 

beskrivas. Den imaginära ordningen konnoterar illusion, fascination och 
förförelse och hänför sig till den duala relationen mellan jaget och spegel-
bilden. Det imaginära förhåller sig till det symboliska, den språkligt för-
medlade sociala ordningen, och till det reala, som betecknar ontologiska 
element som motstår symbolisering. Dylan Evans 1996, s. 82–84; 159–161; 
201–203.

118 Ibid., s. 132f.
119 Ibid., s. 133.
120 Jacques Lacan, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre VII, L’ éthique de la 

psychanalyse: 1959–1960, utg. Jacques-Alain Miller, Paris: Seuil, 1986, s. 184.
121 Se Dylan Evans 1996, s. 91f.
122 Ibid., s. 92.
123 Jacques Lacan, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XX, Encore: 1972–1973, 

utg. Jacques-Alain Miller, Paris: Seuil, 1975, s. 14.
124 Lacan 1975, s. 68–71.
125 Dylan Evans 1996, s. 38f.
126 Ibid.
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127 ”It is only when the Father articulates desire with the law by castrating 
the mother that the subject is freed from subjection to the whims of the 
mother’s desire”, skriver Dylan Evans (1996, s. 39).

128 Jessica Benjamin, The Bonds of Love. Psychoanalysis, Feminism, and the 
Problem of Domination, New York: Pantheon Books, 1988, s. 126.

129 Ibid., s. 133–181
130 Jessica Benjamin, Like Subjects, Love Objects. Essays on Recognition and 

Sexual Difference, New Haven & London: Yale University Press, 1995, 
s. 29f; s. 49–79.

131 Benjamin 1995, ”Sameness and Difference. An ’Overinclusive’ View of 
Gender Constitution”, s. 49–79. Sv. övers. Christian Nilsson, ”Likhet och 
skillnad. En ’överinklusiv’ syn på konstituerandet av genus”, i Divan, nr 
1–2, 2002. Se även Christian Nilsson, ”Feminismen och den intersubjekti-
va vändningen. Om Jessica Benjamins kritisk-teoretiska projekt”, i Divan, 
nr 1–2, 2002 och ”Jessica Benjamin. Intersubjektivitet och feminism”, i 
Divan, nr 1, 2004.

132 Benjamin 2002, s. 83. Benjamin 1995, s. 50.
133 Benjamin 2002, s. 83
134 Se Gedin 2004, s. 81.
135 I allmänhet talade man om duglig ”ras” snarare än ”art”, men Meisel-Hess 

använder uttrycken i princip synonymt (se kap, 6, s. 221f). Se t.ex. Al-
fred Mauritz Vilhelm Selling, Rasbiologi och rashygien: några grundlinjer, 
Stockholm, 1909; Vilhelm Hultkrantz, Några ord om eugenik (rashygien), 
Stockholm, 1911; Herman Lundborg, Rasbiologi och rashygien. Små popu-
lärvetenskapliga skisser, Stockholm: Norstedts, 1914; Wilhelm Schallmayer, 
Vererbung und Auslese. Grundriß der Gesellschaftsbiologie und der Lehre 
vom Rassedienst [1903], Jena: Fischer, 1918. 

136 Jfr Winfried Menninghaus, Das Versprechen der Schönheit, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2003.

Kapitel 2: Den Nya kvinnan vid sekelskif t et 1900

1 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet 
[1987; All That Is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity, 1982], 
övers. Gunnar Sandin, Lund: Arkiv, 2012, s. 19. Se också Bernt Olsson 
& Ingemar Algulin m.fl. (red.), Litteraturens historia i Sverige [1987], 
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Stockholm: Norstedts, 2009, s. 264. Peter Forsgren, I vansklighetens land. 
Genus, genre och modernitet i Elin Wägners smålandsromaner, Göteborg & 
Stockholm: Makadam, 2009; Torsten Pettersson, ”Vad är modernitet”, i 
Carl Bråkenhielm & Torsten Pettersson (red.), Modernitetens ansikten. 
Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur, Nora: Nya Doxa, 2001.

2 Felski 1995, s. 3, se även s. 15; 30.
3 Se Wittrock 1987, s. 36.
4 1902 grundades F.K.P.R. (Föreningen för kvinnans politiska rösträtt) 

som 1903 ombildades till L.K.P.R. (Landsföreningen för kvinnans poli-
tiska rösträtt). I Tyskland grundades den 1 jan 1902 Deutsche Vereins für 
Frauen stimmrecht. Greven-Aschoff 1981, s. 133.

5 Barbara Greven-Aschoff kallar de två årtiondena före första världskriget 
för den tyska feminismens blomstringstid. Greven-Aschoff 1981, s. 18. Att 
perioden kring sekelskiftet fram till 1914 kännetecknas av starka utopiska 
och optimistiska strömningar i Tyskland bekräftas också av Ann Taylor 
Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, New Brunswick, 
N.J.: Rutgers University Press, 1991, s. 163f, samt av Beuys 2014, s. 24; 
s. 341. Se även Manns 1997, s. 154, samt Birgitta Holm, ”Den största rörelse 
världen har sett. Den kvinnliga rösten”, i Elisabeth Møller Jensen, Ebba 
Witt-Brattström, Margaretha Fahlgren m.fl. (red.), Nordisk kvinnolitte-
raturhistoria, bd 3, Vida världen, 1900–1960, Höganäs: Bra böcker, 1996. 
Birgitta Holm betecknar 1900-talets första decennium som kvinnornas 
Sturm und Drang-tid, i ”’För oss var allt gemensamt’…”, i Litterär kalen-
der, 2012, s. 43.

6 Se ”The New Woman”, uppslagsord i Eigler & Kord 1997.
7 Christiane Küster-Schneider, Schaufenster Zukunft. Die Stockholmausstel-

lung 1930 als literarisches und gesellschaftliche Ereignis, Freiburg im Breis-
gau: Rombach, 2002, s. 203. Wischmann refererar till Küster-Schneiders 
idé men hävdar att debatten fortsätter i litterär form in i Weimartiden. 
Wischmann 2006, s. 11.

8 Se Key 1898, bd 1, s. 72–77.
9 Witt-Brattström 2007 s. 21.
10 Jørgen Knudsen, Georg Brandes. Symbolet og manden: 1883–1895, bd 2, 

Köpenhamn: Gyldendal, 1994, s. 422f. För faktauppgifter, se Robert 
Fallenstein & Christian Hennig, Rezeption skandinavischer Literatur in 
Deutschland 1870–1914. Quellenbibliographie, Neumünster: Wachholtz, 
1977; Barbara Gentikow, Skandinavien als präkapitalistische Idylle. Re-
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zeption gesellschaftskritischer Literatur in deutschen Zeitschriften 1870–1914, 
Neumünster: Karl Wachholtz Verlag, 1978. Se även Witt-Brattstrsöm 
2007, s. 21; Wischmann 2006, inledningen.

11 Witt-Brattström driver i Dekadensens kön tesen att Laura Marholm och 
Ola Hansson genomförde en kupp mot Georg Brandes i syfte att i Tysk-
land lansera Ola Hansson och ett dekadent litteraturkoncept på Brandes 
och den moderna genombrottslitteraturens bekostnad. Parets strategi var 
att framställa Brandes som ”jude” och Hansson som ”arier”. Striden stod 
också om vem som skulle lansera nietzscheanska idéer i Tyskland, och 
det blev Ola Hansson som gick segrande ur den och gjorde Nietzsche till 
profet i sitt eget land, menar Witt-Brattström (2007, s. 21f).

12 Se inledningskapitlet, not 62, s. 292.
13 Se Henrik Ibsen, Henrik Ibsens Skrifter VII, Innledninger og kommentarer, 

huvudred. Vigdis Ystad, Oslo: Aschehoug, Univ., 2008. Ett dockhem hade 
premiär i Flensburg den 6 februari 1880 och sattes senare upp i en version 
som turnerade i Hamburg, Hannover och Berlin. I Berlin väckte det al-
ternativa slutet protester och man återgick därför till originalversionen. Se 
Susan Brantly, The Life and Writings of Laura Marholm, Basel: Helbing & 
Lichtenhahn Verlag, 1991, s. 114.

14 Se historikern Lars Elenius artikel ”Selma Lagerlöf och Norrland. Natio-
nella idealbilder i Nils Holgerssons underbara resa”, i Ann-Katrin Hatje 
(red.), Sekelskiftets utmaningar. Essäer om välfärd, utbildning och nationell 
identitet vid sekelskiftet 1900, Stockholm: Carlsson, 2002.

15 I Tyskland blev den eugeniska diskursen viktig för nationsbygget, na-
tionalkänslan i det nygrundade tyska kejsarriket. Ett medvetande- och 
idéhistoriskt instiftande av det tyska folkets enhet blev viktig. Den darwi-
nistiska konkurrensprincipen överfördes från arten [Spezies] till nationen. 
Eva Blome, Reinheit und Vermischung. Literarisch-kulturelle Entwürfe von 
”Rasse” und Sexualität (1900–1930), Köln m.fl.: Böhlau, 2011, s. 37f. En mot-
svarande utveckling skedde också i Sverige där det ”naturliga” i 1890-talets 
nationalromantik knöts till en framåtsträvande svensk nationell identitet. 
Se Pia Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kön, sexualitet och 
njutningsnormer i sexhandböcker 1800–1920, Stockholm: Modernista, 2005, 
s. 280. Se också Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade männ-
iskan, Lund: Liber, 1979, s. 56 ff.

16 Begreppet ”den Nya kvinnan” stod i sig för en radikal position med bäring 
över nationsgränserna, påpekar Ebba Witt-Brattström. Elin Wägner var 
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på samma gång internationalist och regionalist och i arbetet med den 
kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad sökte hon senare omdefiniera den 
traditionella idén om nationen i kvinnliga termer. Resultatet blev en vision 
där centrum och periferi är utbytbara. Se Ebba Witt Brattström, ”Elin 
Wägner – feminist, internationalist och regionalist”, i Alf W. Johansson 
(red.), Vad är Sverige?, Stockholm: Prisma, 2001, s. 173–180.

17 Key är den person som figurerar mest i svenska tidskrifter under åren 
1880–1921. Se Manns 1992, s. 35. Under åren 1896–1914 skrevs drygt 200 
artiklar om henne i den tyska periodiska pressen. Se Fallenstein & Hennig 
1977. Se också Lindén 2002; Birgitta Holm, ”’Die Grosstante Europas’. 
Ellen Key som europeisk intellektuell”, i Birgit Gerhardsson (red.), Ellen 
Key 1849–1999. En minnesbok, Linköping: Futurum, 1999; Siv Hackzell, 
Ellen Key i Europa. Färdvägar och vistelser 1873–1909, Linköping: Ellen 
Key-sällskapet, 1994; Ronny Ambjörnsson, Ellen Key. En europeisk intel-
lektuell, Stockholm: Bonniers, 2012.

18 Ellinor Melander, ”Vän eller fiende? Ellen Keys mottagande i den tyska 
kvinnorörelsen”, i Ulla Wikander & Ulla Manns (red.), Det evigt kvinnli-
ga. En historia om förändring , Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 91. Se också 
Wittrock 1987, s. 38–43.

19 Den tyska översättningen hade 1905 utgetts i 26 000 exemplar och vid Keys 
död 1926 hade boken utkommit i 36 upplagor. Se Lengborn 1971, s. 13.

20 För en beskrivning av sekelskiftets svensk-tyska förbindelser mellan kvinn-
liga författare, se Tiina Kinnunen, ”Kvinnan söker sin väg. Om kvinnlig 
identitet, litteratur och kvinnliga förebilder vid förra sekelskiftet”, i Tone 
Hellesund & Inger Marie Okkenhaug (red.), Erobring og overskridelse . De 
nye kvinnene inntar verden 1870–1940, Oslo: Unipub, 2003.

21 Pennskaftet översattes till tyska 1914 (övers. Julia Koppel, Berlin: Morawe 
& Scheffelt) och kom 1918 i ny utgåva med titeln Kämpfende Frauen. På 
engelska kom Penwoman först 2009, översatt och med ett efterord av  Sarah 
Death, London: Norvik Press. Gabriele Reuters Aus guter Familie kom på 
svenska 1896 med titeln Af god familj (i översättning av Ernst Lundquist). 
Meisel-Hess Die Intellektuellen är till dags dato inte översatt till svenska.

22 Se Melander 2001, s. 90. Gabriele Reuter inkvarterade Key i Berlin. Holm 
1999, s. 77. För Keys omnämnande av Reuter, se Ellen Key, Lifslinjer, 
Stockholm: Bonniers, 1903, bd 1, s. 91.

23 Key 1903, bd 1, s. 282f. Grete Meisel-Hess, ”Frauen-Rundschau”, i Arena, 
nr 7, 1911/12, s. 309–312.
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24 Gabriele Reuter, ”Verlästerte Bücher”, i Dokumente der Frauen, bd 7, 1902, 
s. 234. Se också Melander 1990, s. 119f.

25 För utförliga presentationer av Laura Marholms liv och verk, se Brantly 
1991 och Witt-Brattström 2007.

26 Brantly 1991, s. 105; 113f; Witt-Brattström 2007, s. 22.
27 ”Laura Marholm, die merkwürdige Skandinavierin, die so hart gegen die 

sich regende Frauenbewegung ankämpfte, trotzdem sie sich in der eig-
nen Bewegungsfreiheit wahrhaftig weder von Gesetz noch Herkommen 
hätte kommandieren lassen.” Gabriele Reuter, Vom Kinde zum Menschen. 
Die Geschichte meiner Jugend, Berlin: Fischer, 1921, s. 466. Se även Witt- 
Brattström 2007, s. 201; Brantly 1991, s. 101–146.

28 Olsson & Algulin (red.) 2009, s. 291–315. Karl-Erik Lundevall beskriver 
hur begreppet individualism har setts som centralt för 1880-talets förfat-
tare, som ett krav på personlig särart inom konsten eller som en samhälls-
kritisk position som tar avstånd från egoistiska anspråk, men menar att 
det egentligen passar bättre som honnörsord för 1890-talet. Lundevall, 
Från åttital till nittital. Om åttitalslitteraturen och Heidenstams debut och 
program, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1953, s. 49f.

29 För en diskussion om den dubbla bilden av Lagerlöfs prosa som å ena sidan 
enkel och naiv med rötter i en muntlig tradition, å andra sidan komplex 
och modern, se Bergenmar 2003, s. 11–16. Om Gösta Berlings saga som 
ett exempel på övergången från 1880-tal till 1890-tal, se ssk s. 35–58. Se 
också Birgitta Holm, Selma Lagerlöf och ursprungets roman, Stockholm: 
Norstedts, 1984; Vivi Edström, Selma Lagerlöf. Livets vågspel, Stockholm: 
Natur och Kultur, 2002; Stenberg 2001; Maria Karlsson, Känslans röst. Det 
melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst, Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings bokförlag Symposion, 2002.

30 Se Gedin 2004, s. 173–214. Se också Stenberg 2009, s. 86f; Anna Williams, 
Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översikts-
verk under 1900-talet, Stockholm: Gidlunds, 1997, s. 62–81. Jfr Knudsen 
1994, bd 1, s. 188–230, Lundevall 1953, s. 31–79.

31 Termen ”indignationslitteratur” hade en tydligare koppling till kvinnliga 
författare än ”tendenslitteratur”, varför det finns anledning att separera 
begreppen, menar Gedin. Gedin 2004, s. 198.

32 Se Heggestad 1991, s. 34; Gedin 2004, s. 201–203; Stenberg 2001, s. 217–219.
33 Knudsen 1994, bd 2, s. 436.
34 Katja Mellmanns inledning till Gabriele Reuter, Aus guter Familie [1895], 
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utg. Katja Mellmann, Marburg: Verlag LitteraturWissenschaft, 2006, 
bd 2, Dokumente, s. 317–320; s. 578.

35 Jenny Bergenmar beskriver hur mottagandet och värderingen av Selma 
Lagerlöfs Gösta Berlings saga präglades av könsbundna förväntningar och 
konventioner om kvinnors skrivande, vilket gjorde att man inte riktig 
förstod sig på den; den framstod som en märklig anomali i sin avsaknad 
av vardagsrealism. Bergenmar 2003, s. 36f. Se också Vivi Edström, ”Att 
framlocka det poetiskt sköna. Selma Lagerlöfs revolt mot 80-talsrealis-
men”, i Lagerlöfstudier 5, Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet, 1976, s. 92–93; 
Stenberg 2001, s. 225–243.

36 ”Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer 
under debat”, löd Brandes formulering i förordet till Hovedstrømninger 
i det 19de Aarhundredes Litteratur. Forelæsninger holdte ved Kjøbenhavns 
Universitet, 1. Emigrantlitteraturen (Kjøbenhavn, 1872) som senare blev 
anförd som program för det moderna genombrottets litteratur.

37 Se t.ex. Carlsson Wetterberg 2010.
38 Se Witt-Brattström 2007, s. 283. Om den Nya kvinnan-litteraturens för-

hållande till realismen, se Ardis 1990, s. 43.
39 Till exempel utser Birgitta Holm Nietzsche till den tändande gnistan för 

Selma Lagerlöf, se Holm 1984, s. 182. Se också Bergenmar 2003, s. 26f.
40 Se Manns 1997, s. 92–95.
41 Sophie Adlersparre, Dagny, nr 2, 1887, s. 125, citerad efter Manns 1997, s. 94.
42 Se Ulla Manns, Upp systrar, väpnen er! Kön och politik i svensk 1800-tals-

feminism, Stockholm: Atlas, 2005, s. 158. Manns menar att denna skil-
jelinje fanns redan i 1840- och 50-talens könspolitiska diskussioner och 
uppmärksammades av C.J.L. Almqvist.

43 Ibid., s. 159
44 Wendy Hayden, Evolutionary Rhetoric. Sex, Science, and Free Love in Nine-

teenth-Century Feminism, Carbondale: Southern Illinois University Press, 
2013, s. 6; Manns 1997, kap 4, ssk s. 147.

45 Se Holm, ”Den största rörelse världen har sett”, 1996; Beuys 2014, s. 123.
46 Elias Bredsdorff, Den store nordiske krig om seksualmoralen. En dokumen-

tarisk fremstilling af sædelighedsdebatten i nordisk litteratur i 1880’erne, 
Köpenhamn: Gyldendal, 1973, s. 12–22. För en redogörelse av Drysdales 
inflytande på den svenska debatten om sexualiteten under 1880-talet, se 
Manns 1997, s. 60f. Andra sexologer som intresserade sig för kvinnans sex-
ualitet var Havelock Ellis (Man and Woman. A Study of Human Secondary 
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Sexual Characters, London: Walter Scott, 1894) och Magnus Hirschfeld, 
och när det gällde kvinnans abnorma psykologi, Cesare Lombroso (som i 
Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte framställde kvinnor som natur-
ligt underlägsna män, elaka, oärliga, själviska och degenererade, perversa 
och opålitliga) samt Krafft-Ebings Psychopatia Sexualis (1895). Freuds och 
Breuers Studier i hysteri utkom 1895. Läkaren Max Runges Das Weib in 
seiner Geschlechtsindividualität var inspirerad av Marholms Das Buch der 
Frauen. Se Brantly 1991, s. 141

47 Manns 2005, s. 159.
48 Manns 1997, s. 86, se även s. 81f , s. 60–62, s. 93 samt Manns 2005, s. 159.
49 För utförliga resonemang om Keys ställningstagande i debatten och hen-

nes kärlekssyn, se Lindén 2002, s. 215–231 resp. 263–272.
50 Se Carlsson Wetterberg 2010, s. 230, Se även Manns 1997; Hjördis Levin, 

Masken uti rosen. Nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880–1910: 
propaganda och motstånd, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Sympo-
sion, 1994, s. 339ff.

51 Se Heggestad 1991. Se också Knudsen 1994, bd 1, s. 231.
52 Meningen är egentligen skriven av Lundegård, påpekar Lisbeth Larsson i 

sin bok om Benedictsson. Larsson 2008, s. 187.
53 ”ein Wesen, das nicht Mensch, sondern Weib ist, ein Wesen, das nicht wie 

ein Mensch fühlen und handeln kann, das nur geschlechtlich ist.” (Böhlau 
[1899] 1915, s. 120.) Även i Maria Janitscheks (1859–1927) dikt ”Ein moder-
nes Weib” blir mannen som har besudlat kvinnans ära – i den sexuella 
dubbelmoralens tecken – ihjälskjuten. ”’So wisse, daß das Weib gewach-
sen ist im neunzehnten Jahrhundert,’ / Sprach sie mit großem Aug, / und 
schoß ihn nieder”, i Irdische und unirdische Träume (1889).

54 Se Diethe 1996. Ebba Witt-Brattström har i boken Ediths jag. Edith Sö-
dergran och modernismens födelse behandlat Nietzsches betydelse för intel-
lektuella kvinnor i Edith Södergrans samtid, hur Nietzsche öppnade för 
möjligheten ”att bli sitt eget ursprung, att skriva sin egen början – obero-
ende av historien som endast undantagsvis har givit kvinnor rätten att tala 
offentligt”, skriver Witt-Brattström (1997, s. 179). Se också Lindén 2002, 
s. 153–188.

55 Se Lindén 2002 s. 154–157; 165f; Witt-Brattström 1997, s. 212.
56 Lindén 2002, s. 168. Se även Melander 1990, s. 35f; Richard Hinton Tho-

mas, Nietzsche in German Politics and Society, 1890–1918, Manchester: 
Manchester University Press, 1983.
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57 Reuter 1921, s. 448.
58 ”die vornehmsten, tiefsinnigsten unter unseren Gegnern”, Hedwig Dohm, 

Die Antifeministen [1902], Berlin: Dümmler, 1907, s. 23.
59 ”der Mann macht sich das Bild des Weibes, und das Weib bildet sich 

nach diesem Bilde.” Friedrich Nietzsche, Den glada vetenskapen: ” la 
gaya scienza” [Die fröhliche Wissenschaft, 1882], Samlade skrifter V, övers. 
Carl-Henning Wijkmark, tolkning av rim och dikter Peter Handberg 
& Hans Ruin, efterord Thomas H. Brobjer, Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings bokförlag Symposion, 2008, avsnitt 68, s. 73.

60 Dohm 1907, s. 20–33. Citatet återges på flera ställen: s. 22, s. 27, s. 30.
61 Lindén 2002, s. 157.
62 Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 159.
63 Key 1900, bd 1, s. 4.
64 Grete Meisel-Hess, In der modernen Weltanschauung, Leipzig: H See-

mann, 1901, s. 33. Wilhelm Bölsche, Das Liebesleben in der Natur. Eine 
Entwicklungsgeschichte der Liebe, Leipzig: Eugen Diederichs, 1900.

65 ”Wie Darwin die Variabilität der physischen Arten, hat Nietzsche die Va-
riabilität der moralischen ’Arten’ erkannt.

Er ist es, der unsere Generation den Mut der freien Wertung gegeben, 
und das ist das Rückgrat seiner scheinbar systemlosen Philosophie. Sei-
ne Aphorismen, seine eigenen Neuwertungen sind nichts andres als aus-
geführtes Detail in diesem mit Riesenstrichen skizzierten System einer 
neuen moralischen Artenlehre… Wie Darwin uns die Entstehung und 
den Zusammenhang der belebten Organismen gelehrt, so hat uns Nietz-
sche Entstehung und Zusammenhang der Moralen und ihre grenzenlose 
Entwicklungsmöglichkeit gewiesen.” Meisel-Hess, In der modernen Weltan-
schauung, 1901, s. 111.

66 Anna Sandström i Dagny 1898, s. 416, citerad efter Inger Hammar, Eman-
cipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvin-
nans kallelse ca 1860–1900, Stockholm: Carlssons, 1999, s. 242. Sandströms 
uttalande är del i en reaktion på det tal Key höll i samband med firandet 
av Ibsens 70-årsdag 1898. Det är särskilt Keys tal om självhävdelse, vil-
ket Sandström uppfattar som befrielse från skuldkänsla, som provocerar. 
Lindén 2002, s. 260.

67 Key 1900, bd 2, s. 117. Även den tyska sexualreformatorn Helene Stöcker 
kombinerade evolutionära teorier med Nietzsches filosofiska idéer för att 
utveckla den så kallade ”Nya etiken”, som baserades på erkännandet av 
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sexualiteten som en positiv och kreativ aspekt av den mänskliga naturen. 
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rättigheter för ogifta mödrar och deras barn, legalisering av abort och 
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och var redaktör för förbundets språkrör Mutterschutz 1905–1908, och se-
nare för Die Neue Generation 1908–1932. Se Allen, Feminism and Mother-
hood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 159. Se också kapitel om Stöcker i Ca-
therine L. Dollard, The Surplus Woman. Unmarried in Imperial Germany, 
1871–1918, New York: Berghahn Books, 2009, samt i Diethe 1996; Ellinor 
Melander, ”Ecce mater!”, i Staffan Källström & Erland Sellberg (red.), 
Motströms. Kritiken av det moderna, Stockholm: Carlssons, 1991, s. 119

68 Om Keys erosbegrepp, se Lindén 2002, kap 7; samt Anna Bengtsson 
(red.), Källarhändelser. Forum – nutidsplats för kultur, Stockholm: Ersatz, 
2007, kap ”Nietzsches kvinnlighet” (om Friedrich Nietzsche), s. 172–175 
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för den Nya kvinnan, se Witt-Brattström 1997, s. 205–246; om Nietzsches 
funktion som den tändande gnistan för Selma Lagerlöf, se Holm 1984, 
s. 56f; 182–187.

69 Laura Marholm, Kvinnor. Sex tidspsykologiska porträtt [Das Buch der 
Frauen. Zeitpsychologische Porträts, 1895], övers. I. Cohn, Stockholm: 
Adolf Bonnier, 1895, s. 99.

70 Ibid., s. 119. Key hade sänt sin biografi över Anne Charlotte Leffler till 
Marholm och Ola Hansson i maj 1893 vilket nog satte Marholm på spåret. 
Se Brantly 1991, s. 105.

71 Marholm 1895, s. 6.
72 Ibid, s. 112.
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Kvinnlighet och erotik II (1890) förebådar snarast sekelskiftets nya syn på 
erotiken. Det torde vara den tidiga Leffler som är föremål för Marholms 
kritik. Se David Gedin & Claudia Lindén (red.), Att skapa en framtid. 
Kulturradikalen Anne Charlotte Leffler, Årsta: Rosenlarv, 2013.

74 Ellen Key, Anne Charlotte Leffler, duchessa di Cajanello. Några biografiska 
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två ”bud” som berör likställighet mellan män och kvinnor samt kvinnors 
utbildning och yrkesarbete.

75 Se Lindén 2002, s. 265f.
76 Se Manns 2005, s. 165.
77 Se Brantly 1991, s. 112–114; Witt-Brattström 2007, s. 204; s. 209.
78 Se Laura Marholm, Wir Frauen und unsere Dichter [1895], andra om-

arbetade & utökade utgåvan, Berlin: Duncker, 1896, s. 131f och s. 295; 
Brantly 1991, s. 115. Bokens texter var ursprungligen essäer som Marholm 
publicerat i Freie Bühne.

79 Das Buch der Frauen (1895) var Marholms debutbok. Den fick titeln Kvin-
nor. Sex tidspsykologiska porträtt då den gavs ut på svenska samma år.

80 Marholm 1895, s. 3.
81 Ibid.
82 Laura Marholm, Till kvinnans psykologi [Zur Psychologie der Frau, 1897], 

Stockholm: Gernandts, 1897, s. 34ff; 74f. Se också Brantly 1991, s. 139.
83 Nietzsche 2008, s. 74f.
84 Ellen Key, Kvinno-psykologi och kvinnlig logik. En studie och ett försvar, 

Stockholm: Bonniers, 1896, s. 51. Se också Brantly 1991, s. 113.
85 Se Claudia Lindén, ”Ellen Key och kärlekens frihet som politik”, i Kla-

ra Arnberg m.fl. (red.), Könspolitiska nyckeltexter I. Från äktenskapskritik 
till sexualupplysning 1839–1930, Göteborg & Stockholm: Makadam, 2012, 
s. 100–124.

86 Elisabeth Meißner, ”Vereins-Nachrichten. Verein Frauenwohl Berlin”, i 
Die Frauenbewegung, nr 1, 1895, s. 110–111. Se också Brantly 1991, s. 109

87 Brantly 1991, s. 106–112. Hedwig Dohms recension i Die Frauenbewegung, 
nr 1, 1895.

88 Dohm 1907, s. 84.
89 Witt Brattström 2007, s. 206–210, citatet på s. 210.
90 För ett utförligt resonemang om den dubbla bilden av kvinnan som å 

ena sidan asexuell, å andra sidan styrd av en patologisk drift, se Karin 
Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle 
[1994], Stockholm: Norstedts, 2013, kap 1. Se också Hayden 2013, s. 6; 
Pykett 1992, s. 13–17.

91 Lindén 2002, s. 156.
92 Se kapitlet ”Samhällsmoderlighet” i Key 1903, bd 1.
93 Förbudet för de tyska kvinnorna att organisera sig politiskt gällde i lag 
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den radikala anda som rådde efter 1848 års revolution. Melander 2001, s. 
93.

94 Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 2.
95 Ibid., s. 149; Hertha Hansson, ”Kvinnan och rasbiologin”, Lychnos, 1993, 

och Johannisson 2013.
96 Citerad efter Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 

1991, s. 156.
97 Se Richard J. Evans 1976; Melander 1990, s. 2–4.
98 För en utförlig redogörelse för hur Keys idéer mottogs av den tyska kvinno-

rörelsen, se Tiina Kinnunens avhandling ”Eine der unseren” und ”Königin 
im neuen Reiche der Frau”. Die Rezeption Ellen Keys in der Frauenbewegung 
des deutschen Kaiserreichs, Tammerfors: Univ., 2000.

99 Dohm 1907, s. 104–119. Se också Melander 2001, s. 102–112.
100 Ruth Bré, en av initiativtagarna till Bund für Mutterschutz, kontaktade 

Ellen Key och bjöd in henne att medverka i förbundets arbete och Key 
var på plats och höll ett anförande vid det första offentliga mötet i Berlin 
den 26 februari 1905. Keys Lifslinjer I översattes till tyska 1904, med titeln 
Über Liebe und Ehe: Essays (övers. Francis Maro, Berlin).

101 Se Kevin Repp, ”’Sexualkrise und Rasse’. Feminist Eugenics at the Fin de 
Siècle”, i David Lindenfeld & Suzanne Marchand (red.), Germany at the 
Fin de Siècle. Culture, Politics, and Ideas, Baton Rouge: Louisiana State 
University Press, 2004, s. 105f.

102 Godela Weiss-Sussex påpekar att historiker har skrivit om förbundet, 
men att det, när det gäller författare som tillhörde kretsarna kring mö-
draskyddsförbundet, inom det litteraturvetenskapliga fältet inte har ta-
gits tillräcklig hänsyn till skillnaden mellan den ”moderata” [gemäßigter] 
kvinnorörelsen och det radikala mödraskyddsförbundet. Se Weiss-Sussex 
2015, s. 169f.

103 Melander 1991, s. 86.
104 Se Manns 1992.
105 Stéenhoff satt med i styrelsen för Bund für Mutterschutz und Sexual-

reform och grundade senare Svenska förbundet för moderskydd och 
sexual reform, S.F.M.S., tillsammans med sin man, läkaren Gotthilf 
Stéen hoff, Knut Wicksell, Anna Bugge Wicksell och riksdagsmannen 
Edvard Wavrinsky. Carlsson Wetterberg 2010, s. 243–249.
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106 Se Hayden 2013, s. 5f; Hansson 1993; Torbjörn Gustafsson, Själens biologi. 
Medicinen, kulturen och naturens ordning 1850–1920, Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1996, s. 179–183; Manns 1997 s. 162.

107 Johannisson 2013, s. 28–49. Otto Weininger, Geschlecht und Character. 
Eine prinzipielle Untersuchung [1903], Wien & Leipzig: Wilhelm Braumül-
ler, 1905, s. s. 344–408.

108 Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, bd 2 
[1871], The Works of Charles Darwin, vol. 22, red. Paul H. Barrett & Rich-
ard B. Freeman, New York: New York University Press, 1989, s. 586–589.

109 Den darwinistiska idén att män representerar det mer variabla och pro-
gressiva elementet och kvinnor det mer stabila och konservativa elementet 
i evolutionen var till exempel Havelock Ellis huvudtes i Man and Woman. 
Se Ellis 1894, s. 367. Se också Brantly 1991, s. 128.

110 Idén att kvinnor hade förkrympta kranier och därför var ”ostadiga, ologi-
ska och oresonabla” framfördes av den franske psykologen Gustave Le Bon 
kring 1880. Gustafsson 1996, s. 181. Se även Hayden 2013, s. 5f; Johannisson 
2013, kap 1. Att kvinnor stod närmare barnet än mannen kunde i Tysk-
land användas som ett argument mot att kvinnor skulle studera redan på 
1870-talet. Beuys 2014, s. 32. Och i England hävdade psykiatern Henry 
Maudsley redan 1874 att utbildning stör kvinnans reproduktiva funktio-
ner. Pykett 1992, s. 14.

111 1800-talets borgerliga könsideologi präglades av en binärt organiserad 
tanke struktur där kvinnan ansågs vara dominerad av känslan, medan 
mannen utmärktes av förnuft. Kvinnan stod för natur, mannen för kultur. 
Kvinnans plats var i hemmet och familjelivet, mannens i samhället och 
produktionen. Jean-Jacques Rousseau och romantikens idealiserade kär-
lekssyn och polaritetsprincip lade grunden till 1800-talets könsideologi, 
men den har också djupare rötter hos Aristoteles och antikens dualistiska 
syn på kön. Se t.ex. Johannisson 2013, s. 17f. Att denna ideologi också 
kommer till uttryck i Bibeln och hos Luther gjorde den än svårare att 
rubba, påpekar Inger Hammar (1999, s. 36f).

112 Johannisson 2013, s. 27–49.
113 Se Hayden 2013; Johannisson 2013.
114 ”In order that woman should reach the same standard as man, she ought, 

when nearly adult, to be trained to energy and perseverance, and to have 
her reason and imagination exercised to the highest point; and then she 
would probably transmit these qualities chiefly to her adult daughters.” 
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Darwin 1989, s. 588. Se också Sylvia Määttä, Kön och evolution. Charlotte 
Perkins Gilmans feministiska utopier 1911–1916, Nora: Nya Doxa, 1997, s. 
103f; Hayden 2013, s. 59; Mike Hawkins, Social Darwinism in European 
and American Thought, 1860–1945. Nature as Model and Nature as Threat, 
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997, s. 8.

115 Hansson 1993, s. 13.
116 Frida Stéenhoff, Feminismens moral. Föredrag hållet i Sundsvall d 30 juni 

1903, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1903, s. 32.
117 Se Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 157; 

Hayden 2013, s. 178; Sheila Faith Weiss, Race, Hygiene, and National Ef-
ficiency. The Eugenics of Wilhelm Schallmayer, Berkeley: Univ. of Califor-
nia Press, 1987, s. 1. Eugenikerna använder ordet ”ras” i olika betydelser, 
dels i bemärkelsen människan som art, ”den mänskliga rasen”, dels som 
underavdelningar till denna, till exempel ”folkstam”, en nationellt eller 
kulturellt avgränsad population, eller som beteckning på etniska grupper, 
”den judiska rasen”, ”den vita rasen”.

118 Galton beskrev eugenik som ”the science which deals with all influences 
that improve the inborn qualities of a race; also with those that develop 
them to the utmost advantage”. Se Angelique Richardson, Love and Eu-
genics in the Late Nineteenth Century. Rational Reproduction and the New 
Woman, Oxford: Oxford University Press, 2003, s. 2. Galton hävdade att 
eugenik var darwinism i praktiken; han ville undersöka vad teorin om 
ärftlighet, teorin om variationer och principen om det naturliga urvalet 
skulle betyda om de applicerades på människan. Greta Jones, Social Dar-
winism and English Thought. The Interaction between Biological and Social 
Theory, Brighton: Harvester Press, 1980, s. 99.

119 Se Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet. Rashygien 
och sterilisering i Sverige [1991], Stockholm: Dialogos, 2005, s. 9. Begreppet 
”Rassenhygiene” myntades av Alfred Ploetz 1893.

120 De tyska eugenikerna Alfred Ploetz och Fritz Lenz propagerade i Gobi-
neaus efterföljd för den ariska rasens överhöghet. Gobineau betraktas idag 
som den moderna rasismens fader. Hans ”Essä om människorasernas 
ojämlikhet” (1853–55) gavs 1908 ut på nytt i tysk översättning. Gobineau 
räknar med tre raser: vit, gul och svart, och de svarta och gula ansåg han 
vara mer ”kvinnliga”, avsedda att erövras. Wilhelm Schallmayer undvek 
däremot termen Rassenhygiene eftersom den hade rasistiska konnotationer 
och använde i stället ordet ”eugenik”. Weiss 1987, s. 148f. I vilket fall som 
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helst var även Schallmayer rasist i den meningen att han ansåg den vita 
rasen vara överlägsen de övriga, även om han inte värderade variationer 
inom den vita rasen olika.

121 Broberg & Tydén 2005, s. 9.
122 Se Richardson 2003; Barbara Caine & Glenda Sluga, Europas historia 

1780–1920. Ett genusperspektiv [Gendering European History 1780–1920, 
2000], övers. Sissela Uisk, Stockholm: Natur och Kultur, 2009, s. 178f; 
Blome 2011.

123 I Tyskland 1905, The Eugenics Education Society i England 1907, det fran-
ska eugeniska sällskapet 1912 och i USA 1910. Den första internationella 
eugeniska kongressen hölls i London 1912. Hawkins 1997, s. 218.

124 Richardson 2003, s. 9; Gunnar Broberg, ”Lamarckismen i Sverige”, i 
Lychnos, 1988, s. 163f. Se också Määttä 1997, s. 132.

125 Se t.ex. Olsson & Algulin (red.) 2015, s. 412.
126 Teorin om degeneration formulerades först av den franske psykiatern 

Bénédict Augustin Morel på 1850-talet. Degeneration sågs som en ärft-
lig överföring av fysiska och mentala sjukdomar vilka kunde ge upphov 
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 Caine & Sluga 2009, s. 173.

127 Se Repp 2004, s. 103.
128 Se Weiss 1987, s. 22; Johannisson 2013.
129 Se Broberg 1988, s. 178–179. Denna strävan att gradera människor efter 

ras, klass, kön och sexuella handlingar hade funnits under hela 1800- talet. 
Idealet och normen utgjordes av den europeiska borgerliga mannen. Gus-
tafsson 1996, s. 194f; Laskar 2005, s. 253.

130 ”Die Menschheit, unsere Rasse, unsere Kulturvölker brauchen einen so 
zahlreich wie möglichen Nachwuchs von den tüchtigen, begabten  Frauen, 
darum muß der Feminismus, dessen Tendenzen hiermit streiten, verur-
teilt werden.” S.R. Steinmetz, ”Feminismus und Rasse”, Jahrbuch für 
Sozialwissenschaften 7, 1904 s. 763, citerad efter Ann Taylor Allen, ”Femi-
nismus und Eugenik im historischen Kontext”, i Feministische Studien, 
nr 1, 1991, s. 46. Av citatet framgår att författaren ser en numerärt stor 
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pulationens storlek var dess egenskaper. För vidare resonemang om den 
eugeniska teorins antifeministiska implikationer under denna period, se 
Marie-Luise Janssen-Jurreit, ”National-Biologie, Sexualreform und Ge-
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Darmstadt, Neuwied: Luchterhand, 1979, s. 140.

131 Foucault 2004, s. 140f; Foucault 1978, s. 182f.
132 Foucault 1978, s. 112–116.
133 Ann Taylor Allen, ”German Radical Feminism and Eugenics, 1900–1908”, 

German Studies Review, vol. 11, nr 1, 1988, s. 1. För en bakgrund till den 
eugeniska rörelsens förhållande till kvinnor, se ibid., s. 31–56; Paul Weind-
ling, Health, Race and German Politics between National Unification and 
Nazism 1870–1945, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

134 Tesen drevs till exempel av antropologerna Paul Broca och Gustav Le 
Bon, samt av C. Lombroso och G. Ferrero i deras studie över kvinnlig 
kriminalitet, Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte (1894) [La donna 
delinquente. La prostituta et la donna normale]. I resonemangen blandades 
friskt rasbiologiska och könsbiologiska argument, ofta i direkt polemik 
med kvinnorörelsen. Johannisson 2013, s. 45.

135 Paul J. Möbius, Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes [1900], 
Halle a.S.: Marhold, 1905, s. 14–27.

136 Möbius 1905, s. 24. Se också Susanne Omran, ”Weib und Geist um 1900. 
Intellekt, Rasse und Instinkt in den Schriften von Grete Meisel-Hess”, i 
Die Philosophin, nr 19, 1999, s. 14.

137 Richardson 2003, s. 42. Denna idé upprepades också av Richard von 
Krafft-Ebing i Psychopathia Sexualis. Se Helga Thorson, ”Confronting 
Anti-Semitism and Antifeminism in Turn of the Century Vienna. Grete 
Meisel-Hess and the Modernist Discourses on Hysteria”, i Klaus Hödl 
(red.), Jüdische Identitäten. Einblicke in die Bewußtseinslandschaft des öster-
reichischen Judentums, Innsbruck, Wien & München: Studien-Verlag, 
2000, s. 72.

138 Wilhelm Schallmayer beskriver det skadliga i övermåttlig hjärnaktivitet, 
hos både män och kvinnor. För mycket hjärnaktivitet kan minska frukt-
barheten. Intellektuellt framstående män lever ej vidare i mer än tre gene-
rationer. Överansträngd hjärnaktivitet till exempel genom högre studier 
innebär i synnerhet hos kvinnor en risk för degeneration. ”Insbesondere 
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und verurteilt werden.” Schallmayer 1918, s. 209, se även s. 350f.

139 ”Uebermässige Gehirnthätigkeit macht das Weib nicht nur verkehrt, son-
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dern auch krank. Wir sehen das leider tagtäglich vor Augen. Soll das Weib 
das sein, wozu die Natur es bestimmt hat, so darf es nicht mit dem Manne 
wetteifern. Die modernen Närrinnen sind schlechte Gebärerinnen und 
schlechte Mütter. In dem Grade, in dem die ’Civilisation’ wächst, sinkt 
die Fruchtbarkeit, je besser die Schulen werden, um so schlechter werden 
die Wochenbetten, um so geringer wird die Milchabsonderung, kurz, um 
so untauglicher werden die Weiber.” Möbius 1905, s. 24.

140 Meisel-Hess, In der modernenen Weltanschauung, 1901, s. 76f. Möbius blev 
också emotsagd av socialdemokraten Oda Olberg. Allen, Feminism and 
Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 161. Och författaren  Johanna 
Elberskirchen skriver: ”Nej, herr Möbius, kvinnan är inte svag, inte un-
derlägsen, inte ’fysiologiskt svagsint, men kvinnan är sjuk – hon lider 
för mycket under det manliga könets herravälde.” [”Nein, Herr Möbius, 
das Weib ist nicht schwach, nicht inferior, nicht ’physiologisch schwach-
sinnig’, aber das Weib ist krank – es leidet zu sehr unter der Herrschaft 
des männlichen Sexus.”] Feminismus und Wissenschaft, Leipzig-Reudnitz 
1903, s. 18. Citerad efter Omran 1999, s. 18.

141 Key 1903, bd 1, s. 129.
142 Se Meisel-Hess, In der modernenen Weltanschauung, 1901, s. 84f; se också 

Melander 1990, s. 97f. Meisel-Hess idéer om en ny fadersroll kommer till 
uttryck i Die Intellektuellen (1911).

143 Dessa förmodas emellertid i första hand arbeta i hemmet även om ut-
bildningen tänks äga rum i barnkrubbor. Ellen Key, ”Missbrukad kvin-
nokraft” och ”Naturenliga arbetsområden för kvinnan”. Tvenne föredrag, 
Stockholm: Bonniers, 1896, s. 65–70. Om ”uppfostringshjälp”, se Key 
1900, bd 1, s. 106. Key menar dock att det bästa är om modern själv kan ta 
hand om barnen när de är små: ”Barnkrubbor, barnträdgårdar, barnbe-
spisningar, barnsjukhus, arbetsstugor, skollofskolonier – de kunna, med 
all sin vackra sträfvan, icke ersätta en hundradel af de lifskrafter, dem 
släktet medelbart eller omedelbart beröfvas genom kvinnoarbetet utom 
hemmen.” Key 1900, bd 1, s. 107f.

144 Frida Stéenhoff, Det nya folket, Stockholm: Fram, 1910, s. 11.
145 ”die Gesundheit des Volkes, die durch die Verkehrtheit der ’modernen 

Frauen’ gefährdet wird.” Möbius 1905, s. 25.
146 Grete Meisel-Hess, Die sexuelle Krise. Eine sozialpsychologische Un-

tersuchung [1909], Berlin: Contumax, 2010, s. s. 14f; 19f; 252.
147 Se Rebecka Lennartsson, Malaria urbana. Om byråflickan Anna Johannes-
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dotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900, Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings bokförlag Symposion, 2002.

148 Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 149f; 
Hansson 1993, s. 13.

149 Bland 1995, s. Xiii. Se också David Tjeder, ”Borgerlighetens sköra manlig-
het”, i Jørgen Lorentzen & Claes Ekenstam (red.), Män i Norden. Manlig-
het och modernitet 1840–1940, Möklinta: Gidlunds, 2006, s. 48–76.

150 Se Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 189f.
151 Hayden 2013, s. 59.
152 För en beskrivning av nymalthusianismen, se Allen 1988.
153 Key 1900, bd 1, s. 34.
154 Se Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 189f.
155 Om eugenikens hemvist i olika politiska läger, se Broberg & Tydén 2005, 

s. 11; Daniel J. Kevles, In the Name of Eugenics. Genetics and the Uses of Hu-
man Heredity, New York: Knopf, 1985, s.85. Se även Määttä 1997, s. 126. För 
en diskussion om olika synsätt på socialdarwinismens ideologiska funk-
tioner, se Hawkins 1997, s. 7f.

156 The Fabian Society bildades i London 1883 med syftet att höja utbildnings-
nivån i samhället. Föreningen hade en socialistisk grundsyn och hävdade 
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Se också Hawkins 1997, s. 159–168.

157 Kevles 1985, s. 21. Se också Todd H. Weir (red.), Monism. Science, Philo-
sophy, Religion, and the History of a Worldview, New York: Palgrave Mac-
millan, 2012; Hayden 2013.

158 Se Määttä 1997.
159 Otto Grimlund, ”Några ord i befolkningsfrågan”, i Tiden, 1912, s. 272–

277.
160 Enligt Darwin pågår en kamp för existensen där den bäst anpassade över-

lever, men uttrycket ”survival of the fittest” myntades av Herbert Spencer, 
inte Darwin.

161 Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 159.
162 ”jeder Rassenauslese zum Hohn”, Meisel-Hess 2010, s. 9.
163 Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 159, se 

också Hawkins 1997.
164 Ellen Key 1898, bd 1, kap ”Själfhäfdelse och själfoffrande”, s. 160f.
165 Ibid., s. 190.
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166 Se Allen 1988, s. 38.
167 Med begreppet ”det naturliga urvalet” avsåg Darwin idén att de till sin 

omgivning bäst anpassade individerna inom en population överlever och 
fortplantar sig mest framgångrikt. ”Det sexuella urvalet”, eller könsur-
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168 Meisel-Hess 2010.
169 Key 1900, bd 1, s. 11.
170 Se t.ex. Meisel-Hess, In der modernen Weltanschauung, 1901, s. 84f; 90 och 

Meisel-Hess 2010, s. 9–15. Se också Määttä 1997, s. 131–133; Jones 1980, s. 111.
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tioner.” [”Man mache die Auslese wirklich frei von allem Zwang, der sie 
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anderes sein.”] Meisel-Hess 2010, s. 186.

172 Se Keys kritik av den borgerliga kvinnorörelsen i Key 1900, bd 1, s. 82ff.
173 Meisel-Hess, In der modernen Weltanschauung, 1901, s. 71–85.
174 Repp 2004, s. 103
175 Detlev Peukert, ”The Genesis of the ’Final Solution’ from the Spirit of 
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176 Ibid., s. 274–299.
177 Se t.ex. Broberg & Tydén 2005, s. 10f.
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179 Jones 1980, s. viii.
180 Greven-Aschoff 1981, s. 13. Jfr Richard J. Evans 1976 s. 4f och 235ff samt 

Richard J. Evans, The Feminists. Women’s Emancipation Movements in 
Europe, America and Australasia 1840–1920, London: Croom Helm, 1977, 
s. 199f.

181 Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 5; s. 11.
182 Foucault. ”The Confession of the Flesh”, i Michel Foucault, Power/Know-

ledge. Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, red. Colin Gordon, 
övers. Colin Gordon m.fl., New York: Pantheon Books, 1980, s. 223.

183 Foucault 1980, s. 224
184 Ibid.
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om en tysk ”ras” blev än mer brännande i det sena 1800-talet. Begrep-
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människor på grundval av kroppsliga kännetecken. Olika grader av intel-
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raser. Se Blome 2011, s. 9f.

186 Blome 2011, s. 45. Jfr Laskar 2005, s. 253; Carl Frängsmyr, Klimat och ka-
raktär. Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal, Stockholm: Natur 
och Kultur, 2000, s. 67ff.

187 Laskar 2005, s. 256f. Se också Gustafsson 1996, s. 194. Pia Laskar finner i 
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människors avvikande sexualitet. Laskar 2005, s. 254.
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pamfletten Der Sieg des Judentums über das Germanentum, där författa-
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gavs skulden för den ekonomiska depression som i Tyskland följde efter 
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Robertson, The ”Jewish Question” in German Literature, 1749–1939. Eman-
cipation and its Discontents, Oxford: Oxford University Press, 1999, s. 83.

189 Weininger 1905.
190 ”Apotheose des Weinigerschen Werke”. Grete Meisel-Hess, Weiberhaß 

und Weiberverachtung. Eine Erwiderung auf die in Dr. Otto Weiningers 
Buche ”Geschlecht und Character” geäußerten Anschauungen über ”Die 
Frau und ihre Frage” [1904], Berlin: Holzinger, 2015, s. 36f.
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192 Emilia Fogelklou, Barhuvad, Stockholm: Bonniers, 1950, s. 62.
193 Thorson 1999 s. 74.
194 Se Pykett 1992, s. 13; Ellis 1933, s 225.
195 Se Thorson 2000, s. 75f.
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Zur Kritik der Weiblichkeit: Essays (Jena: Diederichs, 1905), som på svenska 
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dersson, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1910). Charlotte Perkins 
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197 Meisel-Hess 2015, s. 11.
198 ”klappende, – klappernde Logik”, Meisel-Hess 2015, s. 28.
199 Se Thorson 2000, s. 77.
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202 Broberg 1988.
203 Hayden 2013, s.175–180. Hayden nämner exemplet Russell Trall (1812–
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220.
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Darwinismens huvudfråga gällde det naturliga urvalet och härstamnings-
läran, men underliggande i resonemangen fanns också ärftlighetsfrågan. 
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and animals under domestication (1868) lanserar Darwin dock en lamarck-
istisk ärftlighetslära. Broberg 1988, s. 159. Se också Hawkins 1997, s. 25ff.

205 Se Ambjörnsson 2012, s. 273; Määttä 1997, s. 126; Cravens 1978, s. 46. Se 
även Hayden 2013, s. 175. Även Freud kan räknas till nylamarckisterna, se 
Broberg 1988.

206 Se Hayden 2013, s. 178f.
207 Ambjörnsson 2012, s. 274f.
208 Ibid., s. 275.
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2002, s. 189–214, ssk s. 190.
210 Pia Laskar påtalar evolutionsteoriernas koppling till sekulariseringspro-

cesser som påbörjades i slutet av 1700-talet. Se Laskar 2005, s. 276.
211 För en utförlig presentation av och olika perspektiv på monismen, se Weir 

(red.) 2012.
212 Se Kjell Jonsson, Vid vetandets gräns. Om skiljelinjen mellan naturvetenskap 

och metafysik i svensk kulturdebatt 1870–1920, Lund: Arkiv, 1987, s. 40.
213 Se Melander 1990, s. 18f; Kjell Jonsson 1987, s. 38–42; 127.
214 Key 1898, bd 1, s. 188.
215 Meisel-Hess, In der modernen Weltanschauung, 1901, s. 36–40.
216 Se Anderson 1992, s. 181–184.
217 Weir (red.) 2012, s. 20.
218 Ibid.
219 Kjell Jonsson 1987, s. 150.
220 Se Ann-Katrin Hatje, ”Fågelperspektiv på idealism och nymalthusianism, 

ca 1880–1930-talen”, i Tom Ericsson & Agneta Guillemot (red.), Individ 
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221 Weir (red.) 2012, s. 15; s.19. Enligt Kjell Jonsson hade Haeckels lära svårt 
att nå vetenskaplig status då de etablerade naturforskarna fruktade en ny 
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våg av romantisk naturfilosofi med idéer om att allt är besjälat, och man 
såg även med ogillande på darwinismens samröre med socialismen. Kjell 
Jonsson 1987, s, 39.

222 Angelique Richardson undersöker i boken Love and eugenics in the late 
nineteenth century (2003) förhållandet mellan feminism och eugenik i den 
brittiska Nya kvinnan-litteraturen under 1800-talets två sista decennier. 
Hon menar att eugeniken var mer betydelsefull i populära och intellektu-
ella kulturella diskurser än inom det juridiska och politiska fältet.

223 Lou Andreas-Salomé åberopar fysiologer som Carl Claus, Johannes Ran-
ke, Rudolf Virchow. Även många i författarkretsen i Friedrichshagen var 
anhängare av monismen, bland andra Wilhelm Bölsche, Bruno Wille, Ju-
lius Hart, Carl Hauptmann, Johannes Schlaf, Richard Dehmel och Gus-
tav Landauer. Monika Fick, Sinnenwelt und Weltseele. Der psycho physische 
Monismus in der Literatur der Jahrhundertwende, Tübingen: Max Nie-
meyer Verlag, 1993, s. 130ff, citatet på s. 132.

224 Repp 2004, s. 118f. Se också Andreas-Salomé 1995, s. 70f.
225 Monika Fick pekar i kapitlet ”Der literarische Monismus” på att Ellen 

Keys begrepp livstro med dess syn på kropp och själ som en enhet, är ett 
uttryck för hur den litterära naturalismen blev monistisk. Fick 1993, s. 131. 
Jfr Ulf Wittrock, Ellen Keys väg från kristendom till livstro, Stockholm: 
Natur och Kultur, 1953, s. 349.

226 Key 1898, bd 1, s. 193. Se också Lindén 2002, s. 265.
227 Stéenhoff 1903, s. 16.
228 Frida Stéenhoff, ”Från nordiska kvinnosaksmötet i Kristiania. Några in-

tryck”, Svenska Dagbladet, augusti 1902, citerat efter Carlsson Wetterberg 
2010, s. 148f. Se även Carlsson Wetterberg 2010, s. 160.

229 Se Lindén 2002, s. 118–135; Carlsson Wetterberg 2010, s. 149 och 157; Ham-
mar 2002.

Kapitel 3: Fr imodighetens polit ik

1 ”En bibel för ’den nya kvinnan’”, skriver Birgitta Holm i ”Den största 
rörelse världen har sett”, 1996, s. 136. Se också Witt-Brattström 2007, s. 283.

Alla sidhänvisningar till Pennskaftet sker i detta kapitel inom parenteser 
i brödtexten.

2 Den urbana offentligheten, tidningspressen och kampen för demokrati 
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och parlamentarism med sina rötter i upplysningen är viktiga delar av 
det moderna projektet. Se Pettersson 2001, s. 31. Peter Forsgren menar 
att moderniteten är en av de viktigaste förutsättningarna för Wägners 
författarskap och ger en utförlig redogörelse av den omfattande interna-
tionella modernitetsforskningens relevans för Wägners smålandsromaner. 
Forsgren 2009, s. 12–26.

3 ”Indeed, we can define modernity as the time, or the way of life, in which 
order-making consists of the dismantling of the ’traditional’, inherited 
and received, order; in which ’being’ means a perpetual new beginning.” 
Zygmunt Bauman, Postmodernity and its Discontents, Cambridge: Polity 
Press, 1997, s. 10. Se också Marshall Berman 2012. För en diskussion om 
modernitetens förhållande till kvinnlighet, se Felski 1995 och Nina Björk, 
Sireners sång. Tankar kring modernitet och kön, Wahlström & Widstrand, 
1999.

4 Begreppet dyker upp på sidan 84. S.B.K. är en svensk motsvarighet 
till begreppet New Woman, menar Ebba Witt-Brattström. Ebba Witt- 
Brattström, ”Elin Wägner – feminist, internationalist och regionalist”, i 
Alf W. Johansson (red.), Vad är Sverige?, Stockholm: Prisma, 2001, s. 174.

5 Olsson & Algulin m.fl. (red.) 2009, s. 327; s. 333.
6 Karin Boye, ”Elin Wägner. En översikt”, i Ord & Bild, nr 8, 1936, s. 423.
7 Holger Ahlenius, Elin Wägner, Verdandis småskrifter, nr 388, Stockholm: 

Bonniers, 1936. Ahlenius skrev också förordet till Wägners Valda skrifter 
(1950–1954).

8 Ulla Isaksson & Erik Hjalmar Linder, Elin Wägner 1882–1922. Amazon 
med två bröst resp. Elin Wägner 1922–1949. Dotter av moder jord, Stock-
holm: Bonniers, 1977 resp. 1980 [ny upplaga i en volym 2003 med förord 
av Helena Forsås-Scott].

9 Karl Lindqvist, Individ, grupp, gemenskap. Studier i de unga tiotalisternas 
litteratur, Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., 1980.

10 Björkenlid 1982.
11 Sarah Death, The Female Perspective in the Novels of Fredrika Bremer and 

Elin Wägner. A Comparative Study of Some Central Themes, London: Lon-
don Univ. College, 1985.

12 Bibi Jonsson, I den värld vi drömmer om. Utopin i Elin Wägners trettiotals-
romaner, Löderup: Werstam, 2001.

13 Eva Heggestad, ”’Män må icke under någon förevändning taga plats i 
damkupé’. Elin Wägners Nortullsligan”, i Eva Heggestad, En bättre och 



noter kapitel 3  323

lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850–1950, Stock-
holm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2003.

14 Sofi Qvarnström, Motståndets berättelser. Elin Wägner, Anna Lenah Elg-
ström, Marika Stiernstedt och första världskriget, Hedemora: Gidlunds, 
2009.

15 Forsgren 2009.
16 Birgitta Holm, Tusen år av ögonblick. Från den heliga Birgitta till den syn-

diga, Stockholm: Bonniers, 2002, s. 157. Om Wägners förhållande till Key, 
se också Ingrid Claréus, Ellen Key och Elin Wägner, Ellen Key-sällskapet, 
1981; Margareta Lindholm, Talet om det kvinnliga. Studier i feministiskt 
tänkande under 1930-talet, Göteborg: Sociologiska insitutionen, Univ., 
1990; Bibi Jonsson 2001 s. 49f; s. 140f; Holm 2005.

17 Under 1900-talets första år var det snarare till giganten Key som man 
förhöll sig. I artikeln ”Det bortkomna brevet. En röst ur seklets början” 
berättar Birgitta Holm om ett brev av den 7 oktober 1910 från John Land-
quist till Ellen Key. Landquist hade just avslutat sin relation med Maria 
von Platen och träffat Elin Wägner, och i brevet försvarar han möjligheten 
till flera kärlekspartner i livet mot Keys syn på att det endast finns en enda 
stor kärlek. Brevet visar, enligt Holm, på Keys ”erotologiska välde”, hennes 
maktställning i fråga om kärlek och moral bland tidens intellektuella. Bir-
gitta Holm, ”Det bortkomna brevet. En röst ur seklets början”, i Samlaren, 
117, 1996, s. 82.

18 Holm 2002, s. 158.
19 Helena Forsås-Scott, Swedish Women’s Writing 1850–1995, London & At-

lantic Highlands, N.J.: The Athlone Press, 1997.
20 Helena Forsås-Scott, Vad tänker du, mänsklighet? Texter om feminism, fred 

och miljö, Stockholm: Norstedts, 1999.
21 Forsås-Scott 2014.
22 Ibid., s. 153–164.
23 Ibid., s. 159; 160; 162.
24 Det journalistiska draget har en ironisk anstrykning, och ”reportage-

karaktären märks framför allt i omsorgen att redovisa olika sidor av yrket, 
ekonomi, bostadsförhållanden, arbetsatmosfär, kamrat- och familjeför-
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alltjämt förnimbar, och ämnet är inte helt inaktuellt”, skriver Linder om 
Norrtullsligan, och det kan gälla för Pennskaftet också. Eugène Napoleon 
Tigerstedt & Erik Hjalmar Linder (red.), Ny illustrerad svensk littera-
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turhistoria. Del V, Fem decennier av nittonhundratalet [4. omarb. och 
utökad uppl. av Fyra decennier av nittonhundratalet], bd 1, Stockholm: 
Natur och Kultur, 1965, s. 120.

25 Klara Johanson, recension av Pennskaftet, i Stockholms Dagblad, 30/10 
1910.

26 Ardis 1990, s. 3f.
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28 Bernt Olsson & Ingemar Algulin m.fl. (red.), Litteraturens historia i Sve-

rige, Stockholm: Norstedts, 1987, s. 388. Stycket finns inte med i 2009 års 
reviderade upplaga. Ett annat exempel är Göran Häggs karakterisering av 
romanen som en ”tendensroman” i Den svenska litteraturhistorien [1996], 
Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1999.

29 Eugène Napoleon Tigerstedt & Erik Hjalmar Linder (red.), Ny illustre-
rad svensk litteraturhistoria. Del V, Fyra decennier av nittonhundratalet 
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enda kvinnliga journalisten, sedermera som redaktionssekreterare. För en 
diskussion om de kvinnliga journalisternas villkor kring sekelskiftet 1900, 
se Birgitta Ney, Reporter i rörelse. Lotten Ekman i dagspressen vid förra sekel-
skiftet, Nora: Nya Doxa, 1999; Kristina Lundgren & Birgitta Ney (red.), 
Tidningskvinnor 1690–1960, Lund: Studentlitteratur, 2000. Margareta Stål 
ägnar ett avsnitt åt Ligan, den kvinnliga journalistförening som Wäg-
ner var med och grundade, i Signaturen Bansai. Ester Blenda Nordström: 
pennskaft och reporter i det tidiga 1900-talet, Göteborg: Institutionen för 
journalistik och masskommunikation, Univ., 2002, s. 87f. Enligt Stål var 
de kvinnliga journalisterna intresserade av att arbeta på samma villkor 
som männen men fastnade ofta i en könssegregerad arbetsdelning när det 
gällde skrivuppdrag. Att skriva för ”kvinnoavdelningar” medförde trots 
detta ett betydande mått av frihet. Stål 2002, s. 95–97

30 Anna Williams påpekar att Linder skiljer sig något från litteraturhistorie-
skrivare som Gunnar Castrén och E.N. Tigerstedt, vilka relaterar texter 
av kvinnliga författare till författarens biografi i stället för att sätta in dem 
i den kultur- och idéhistoriska kontexten, vilket görs med manliga förfat-
tare. Däremot framstår den litterära världen som i huvudsak manlig när 
det gäller påverkan och idéutbyte. Williams 1997, s. 102f.
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31 Se Erik Hjalmar Linder, ”Den tidsbundna Elin Wägner”, i Stockholms- 
Tidningen, 28/9 1951, och Knut Jaensson, recension av Elin Wägners Vin-
den vände bladen, i Dagens Nyheter, 12/10 1947, som båda tenderar att be-
teckna Wägner som journalist snarare än författare och i samma veva för 
samman det journalistiska med det feministiska. Intressant är emellertid 
att Holger Ahlenius räknar Pennskaftet och Norrtullsligan till författar-
skapets höjdpunkter just på grund av det feministiska engagemanget. 
Pennskaftet är ”en så inspirerad och hänförd skildring av kvinnorörelsen, 
att den gjorde Erik Hedén avundsjuk å arbetarrörelsens vägnar”, skriver 
Ahlenius (1936, s. 14).

32 John Landquist, ”Några drag av Elin Wägners berättarkonst”, i Svensk Lit-
teraturtidskrift, vol. 12, 1949, s. 84f. John Landquist försvarar i en annan ar-
tikel Elin Wägners verk mot anklagelser om tendens, men då handlar det 
främst om smålandsromanerna Åsa-Hanna, Silverforsen och Vändkorset. 
”Konstnärliga är alla skildringar, som åsyftar och lyckas uppnå objektiv 
sanning i skildringen av enskilda människors själstillstånd, kamp och ut-
veckling. I de nämnda tre romanerna är det konstnärliga sanningsintresset 
av en mycket uthållig, ja passionerad karaktär, det vilar icke förrän det 
nått fram till objektiv gestaltning av svårtillgängliga och komplicerade 
psykiska processer.” John Landquist, John Landquist minns Elin Wägner, 
Elin Wägner-sällskapets skriftserie, nr 5, 1994, s. 33f.

33 Bibi Jonsson påtalar att Wägners feministiskt utopiska sidor setts som 
en belastning för författarskapet. Bibi Jonsson 2001, s. 27. Se också G u-
nilla Domellöf, ”Kanonbildning. Exemplet Elin Wägner”, i Helga Kress 
(red.), Litteratur og kjønn i Norden. Foredrag på den XX. studiekonferanse 
i International Association for Scandinavian Studies (IASS), arrangert av 
Institutt for litteraturvitenskap, Islands universitet, i Reykjavík 7.–12. august 
1994, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1996. Peter Forsgren visar hur tudel-
ningen av Wägners författarskap i ”seriösa” romaner respektive ”tendens-
romaner” hänger ihop med den tidiga kritikens inplacering av Wägners 
romaner i ett låglitterärt sammanhang och en oförmåga att se Pennskaftet 
som en ny social typ, den moderna självförsörjande medelklasskvinnan. 
Dessutom sker sammanblandning av huvudperson, bok och författare. 
Forsgren 2009, s. 31–33. Att kvinnliga författare lästs i biografiska termer 
har också påpekats av Gunilla Domellöf, se Mätt med främmande mått. 
Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930–1935, 
Hedemora: Gidlunds, 2001, s. 76–92.
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34 Se till exempel Tigerstedt & Linder (red.) 1958; Lars Lönnroth och Sven 
Delblanc, som också gör en koppling till det politiska projektet: ”Hon 
[Pennskaftet] har alltid ett dråpligt och dräpande svar till reds när hon 
möter rösträttsmotståndare av båda könen.” Lars Lönnroth & Sven Del-
blanc (red.), Den svenska litteraturen. Genombrottstiden 1830–1920, Stock-
holm: Bonniers, 1988, s. 162f. Enligt Boel Hackman är ironin en central 
berättarstrategi i Wägners texter, ”så central att den reflekterande, distan-
serade och kritiska blicken, oberoendet och oppositionen kan användas 
som sammanfattande beskrivning av hela hennes författarskap”. Boel 
Hackman, Boel Hackman om Elin Wägner, Stockholm: Bonniers, 2005, s. 
39.

35 John Landquist 1994, s. 21f.
36 Elin Wägners karaktäristiska stil menar Isaksson & Linder är resultatet 

av den erfarenhet hon lidit sig fram till: ”Mitt i vitaliteten var hon den 
’frostbitna’.” Isaksson & Linder 1977, s. 92. ”Ofta åldras humor oskönt och 
blir platt och obegriplig, Wägners kvickhet roar emellertid än idag, kanske 
därför att kvinnans situation ännu går att känna igen”, skriver Isaksson 
& Linder vidare (1977, s. 110). Också Holger Ahlenius påtalar kvickheten 
i kombination med allvaret i Wägners tidiga författarskap. Ahlenius 1936, 
s. 10.

37 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia. François Rabelais’ verk 
och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen [Tvortjestvo 
 Fransua Rable i narodnaja kultura srednevekovja i Renessansa, 1965], 
övers. Lars Fyhr, Gråbo: Anthropos, 1986, s. 101.

38 Ibid.
39 Anna Lundberg, Allt annat än allvar. Den komiska kvinnliga grotesken i 

svensk samtida skrattkultur, Göteborg & Stockholm: Makadam, 2008, s. 14.
40 Över huvud taget finns många likheter i den galghumoristiska jargongen 

mellan Anna Branting och Wägner, vilket påpekas av Karl Lindqvist 1980, 
s. 97, och även av Holger Ahlenius apropå gestaltningen av en ”kvinnlig 
kontorshäst” i Norrtullsligan. Ahlenius 1936, s. 10.

41 Ardis hänvisar till Olive Schreiner som i sitt förord till andra upplagan 
av romanen The Story of an African Farm (1883) uttrycker en kritik av den 
klassiska realismens ”stage method”. Ardis 1990, s. 64.

42 Fredrik Böök, recension av Pennskaftet, Svenska Dagbladet, 6/11 1910. Cita-
ten ur Böök 1926, s. 244–245.

43 Sidhänvisningarna hänför sig i det följande till Svenska akademiens utgå-
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va av Pennskaftet 2003, under redaktion av Helena Forsås-Scott och med 
förord av Horace Engdahl.

44 Högerpartiet stod som bekant för det starkaste motståndet mot kvinnlig 
rösträtt. Efter att allmän rösträtt för män införts 1909 blev spänningar-
na starkare mellan L.K.P.R. och högerkvinnorna eftersom partiets mot-
stånd mot kvinnlig rösträtt hårdnade. Allmänna valmansförbundet tog 
ställning mot kvinnlig rösträtt i sitt program 1911. Se Florin 2006, s. 46; 
Rönnbäck 2004, s. 47.

45 Amanuensens replik skulle kunna vara en anspelning på Hjalmar Söder-
bergs uttalande att en kvinnosakskvinna är missnöjd med att hon är född 
till kvinna och inte till man. Den Nya kvinnan betraktas misogynt som 
en ”tredje-könet”-schablon. Se Björkenlid 1982, s. 223; 251.

46 Med ”performativt” avses här den betydelse som Judith Butler utvecklat 
utifrån filosofen John Langshaw Austins begrepp om performativa tal-
handlingar i How to do things with words, red. James Opie Urmson, Lon-
don, 1962. Butler utvidgar Austins begrepp ”performativa yttranden” som 
institutionellt sanktionerade yttranden av typen ”Härmed döper jag dig 
till…” eller ”Jag förklarar er härmed man och hustru…” till att omfatta 
även yttranden som vilar på konventioner om kön och sexualitet och där-
med får en performativ kraft. På så sätt skapas genus performativt: ”There 
is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is 
performatively constituted by the very ’expressions’ that are said to be its 
results.” Butler 1990, s. 25.

47 Butler, Excitable Speech, 1997, s. 1–41. Jfr Althusser, ”Ideologi och ideolo-
giska statsapparater”, 1976, s. 144ff.

48 Butler, Excitable Speech, 1997, s. 2.
49 Dick heter även den unge mannen i Victoria Benedictssons drama Teorier 

(ca 1888) och han är där ett exempel på en ”ny man”, med 1880-talets mått 
mätt.

50 Holger Ahlenius påpekar att Wägner i sina romaner uppvisar en viss för-
kärlek för konservativa ridderliga män, som hon tecknar ”med en bland-
ning av älskvärd ironi och motvillig förälskelse”. Baron Starck har här säll-
skap av landshövding Jerneploog, pastiljfabrikanten Macmaster i Mannen 
vid min sida, Bengt Hising i Silverforsen och Anders Petter i Åsa-Hanna. 
Ahlenius 1936, s. 59.

51 Forsås-Scott 2014, 153f. Ett annat exempel på Wägners problematisering av 
kön som Forsås-Scott uppmärksammar är att Pennskaftet i texten tilldelas 
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ett grammatiskt genus, det könsneutrala pronominet ”det”, där man hade 
förväntat sig det könsbestämda ”hon”, se Pennskaftet, t.ex. s. 15 och s. 37. 
Detta skapar vad Forsås-Scott kallar en ”genusanomali”. Forsås-Scott 
2014, s. 157.

52 Jfr Witt-Brattströms beskrivning av ”en inre” berättartyp som i den 
Nya kvinnan-romanen ersätter realismens allvetande berättare. Witt- 
Brattström 2007, s. 284. Detta berör också Faranak Alimadad-Mensch, 
Gabriele Reuter. Porträt einer Schriftstellerin, Bern m.fl.: Lang, 1984, s. 96.

53 Se Bjørhovde 1987, s. 171–173. Forsås-Scott pekar på ett antal faktorer i 
Pennskaftet som ifrågasätter berättarauktoriteten. Den höga andelen dia-
loger, avsaknaden av maximer, förekomsten av generella, könsneutrala 
pronomen som refererar till kvinnliga positioner, och framför allt den 
externa (heterodiegetiska-extradiegetiska) berättarens närhet till roman-
personerna, gör att berättarauktoriteten problematiseras i termer av genus 
och makt. Forsås-Scott 2014, s. 153f.

54 Narratee är den abstrakta funktion som utgörs av mottagaren av en berät-
tad text, ibland kallad ”implicit läsare”. Bal 2009, s. 68. Här använder jag 
termen narratee eftersom jag följer Mieke Bals terminologi i Bal 2009.

55 Detta har också påpekats av Forsås-Scott: ”the narratee” konstrueras i den-
na radikala genuskontext som en likasinnad i förhållande till de kvinnliga 
personerna som inte bara ifrågasätter de dominanta genusdiskurserna utan 
också försöker förändra dem. Forsås-Scott 2014, s. 153f. Witt- Brattström 
kallar det en feministisk ”vi kvinnor”-position, och nämner denna typ 
av införstådd läsarinstans som typisk för den Nya kvinnan-romanen. 
Witt-Brattström 2007, s. 284.

56 Wägner lägger in en kvinnopolitisk referens då hon låter Pennskaftet jäm-
föra sig med den amerikanska kvinnorättsaktivisten Susan B. Anthony 
(1820–1906).

57 Acceptabel i Jane Spencers mening: sekelskiftets författare hade att förhål-
la sig till normer för vad läsekretsen, förlagen etc. kunde godta. Skildring-
arna kunde alltså inte avvika i alltför hög grad från rådande föreställningar 
om kön. Se Spencer 1986.

58 Se Florin 2006, s. 51; Rönnbäck 2004, s. 34.
59 Historikern Gunhild Kyle har undersökt sekelskiftets rådgivningsböcker 

för familjen och där funnit argument mot den gifta kvinnans rösträtt. 
Kvinnor ansågs ha indirekt makt i samhället genom sitt goda inflytande 
över make och söner och kunde därför klara sig utan rösträtt. Gunhild 
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Kyle, ”Genrebilder av kvinnor. En studie i sekelskiftets borgerliga famil-
jehierarkier”, i Historisk tidskrift, nr 1, 1987.

60 Witt-Brattström 2007, s. 284.
61 Se Butler, The Psychic Life of Power, 1997, s. 2; Chris Weedon, Feminist 

Practice and Poststructuralist Theory [1987], Oxford & Cambridge, Ma: 
Blackwell, 1997, s. 116. Denna ambivalens ligger också i själva termen sub-
jekt, lat. subiectus, som betyder både underkastad och upprest.

62 Benjamin 1988. Denna idé genomsyrar hela Benjamins bok The Bonds of 
Love som en dialektik mellan dominans och underkastelse, subjekt och 
objekt, förälder och barn, se till exempel s. 62–68; s. 169–176. Se också 
Nilsson 2002.

63 Jag håller således inte med Holger Ahlenius om att han är en ädel men naiv 
anhängare av kvinnosaken. Ahlenius 1936, s. 19.

64 Wägner refererar här till Annie Åkerhielms (1869–1956) roman Fru Fanny 
(1904). I sin recension i Stockholms Dagblad 30/10 1910 skriver Klara Johan-
son om Åkerhielms romanfigur fru Fanny, ”detta blåögda argument för 
antisuffragistpolitik”, som talar på rösträttskongress i Köpenhamn medan 
hennes lilla dotter ligger döende i lunginflammation i Stockholm.

65 I Rösträtt för kvinnor, nr 16, 1912, s. 3, citerad efter Rönnbäck 2004, s. 11.
66 Frågan ställs av både Christina Florin (2006, s. 36) och Josefin Rönnbäck 

(2004, s. 11f) och de syftar på den nästan 20 år långa organiserade rösträtts-
kampen. Frågan om kvinnors rösträtt hade även en lång förhistoria både 
i Sverige och internationellt. Redan 1848 pläderade en man vid namn Fr. 
Sundler från Borås för kvinnans politiska likställighet med mannen. 1851 
skrev den liberale tidningsmannen Fredrik T Borg ett inlägg i fråga om 
kvinnors rösträtt. 1866 krävde liberalen Adolf Hedin kvinnlig rösträtt, året 
efter att fyrståndsriksdagen hade avskaffats. Se Rönnbäck 2004, s. 32.

67 ”Pennskaftet är en roman om entusiasm och förälskelse – en ung kvinnas 
entusiasm för en ung man och förälskelse i den kvinnliga rösträtten”, skri-
ver Horace Engdahl i förordet till Svenska akademiens utgåva 2003, s. xv.

68 Rönnbäck 2004, s. 48.
69 Se Birgitta Jordansson, Den goda människan från Göteborg. Genus och fat-

tigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt, Lund: Arkiv, 1998, s. 59; 
Hammar 1999, s. 11–17; Yvonne Svanström, Policing Public Women. The 
Regulation of Prostitution in Stockholm 1812–1880, Stockholm: Atlas, 2000, 
s. 6. Se även Hammar 1999 samt SAOB: excerpter över ordet ”offentlig”.

70 Den prostituerade är ett kärt motiv även hos tidens manliga författare, 
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som till skillnad från de kvinnliga ofta beskriver henne i idealiserande 
ordalag. Se Fahlgren 1997. Anna Williams diskuterar Ivar Lo-Johanssons 
Kungsgatan från 1935 som ett av många exempel på att berättelsen om kvin-
nan i den moderna staden blir berättelsen om en prostituerad. I staden 
upphäves kontrollen över kvinnan och den prostituerade blir en symbol 
för ”det olycksbådande i moderniteten”. Se Williams 2002, s. 53.

71 Se till exempel Pennskaftet, s. 174f, och Norrtullsligan, s. 58, där Pegg blir 
antastad av sex av ”Stockholms hjältar och riddersmän” på sin väg hem 
en söndagskväll. Eva Heggestad nämner det men uppmärksammar inte 
den humoristiska vändningen. Heggestad, ”’Män må icke under någon 
förevändning taga plats i damkupé’”, 2003, s. 89. Jfr också Anna Brantings 
roman Staden som problematiserar de borgerliga männens sexuella utnytt-
jande av arbetarklassens kvinnor och beskriver hur alla män, och även 
arbetarklassens kvinnor, under dygnets mörka timmar kan trakassera de 
medelklasskvinnor som dristar sig till att gå ut.

72 1910 var 12 procent av de svenska journalisterna kvinnor. (Ahlenius 1936, 
s. 18.) 1913 var 11 procent av Stockholms journalister kvinnor, i landsorten 
var siffran betydligt lägre. Andelen sjönk också under decenniets gång. 
Margareta Berger, Pennskaft. Kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690–
1975, Stockholm: Norstedts, 1977, s. 135f. Se även Vera von Kraemers be-
skrivning av promenaden hem från arbetet på tidningen som ett gatlopp, 
i Brantings på Norrtullsgatan, Stockholm: Bonniers, 1939, s. 198; Ney 1999, 
s. 92; Järvstad 2008 s. 182. Se också Felski 1995, s. 2, för en diskussion om 
den manliga offentligheten, flanören, den autonoma individen. Felski på-
talar det revolutionerande i att som kvinna över huvud taget ta plats i det 
offentliga rummet oeskorterad.

73 Jag tänker här på att prostituerade kvinnor på något sätt kunde överskrida 
normerna för sitt kön. Rebecka Lennartsson beskriver hur sexradikala 
forskare med ett s.k. relativistiskt perspektiv på prostitution framhävt stig-
matiseringen av de prostituerade som det största problemet. Den kom-
mersialiserade könsakten i sig ses inte som känslomässigt traumatisk. I 
stället betonar man den frihet som de prostituerade har: ”De tjänar mer 
pengar än det är möjligt att göra inom de flesta traditionella kvinnoyrken 
och de äger en större rörlighet, självständighet och sexuell frihet än andra 
kvinnor”, skriver Lennartsson (2002, s. 19). Det ligger en poäng i denna 
idé om att prostitutionen inte skulle vara ett sedlighetsproblem om inte 
stigmatiseringen fanns, en stigmatisering som i sin tur är en effekt av di-



noter kapitel 3  331

kotomin hora/madonna, men faktum kvarstår att den för det mesta är en 
sorglig effekt av bristande jämlikhet mellan könen. Redan Wägner verkar 
emellertid mena att krutet måste läggas på stigmatiserande sedlighetsnor-
mer. Prinsessa eller prostituerad – båda är ju kvinns, i Pennskaftets ögon 
(Elin Wägner, Pennskaftet [1910], under redaktion av Helena Forsås-Scott 
och med inledning av Horace Engdahl, Stockholm: Svenska akademien/
Atlantis, 2003, s. 193). Ett liknande ifrågasättande beskrivs i Staden då 
Anna Branting vänder på invanda föreställningar: den mondäna skåde-
spelerskan Olga visar sig leva kyskt medan den gifta, välkammade huvud-
personen Eva förälskar sig i en ung man och besöker honom i hans bostad.

74 Även i Anna Brantings Staden framhålls kvinnans tro på mannen som 
ett villkor för äkta kärlek, och det förs en diskussion om vad som hän-
der när den borgerlige mannen sviker sin hustru genom att vara otrogen 
med en kvinna ”af folket”, iklädd billiga röda flanellunderkjolar (Staden, 
s. 149f). Till skillnad från Järvstad (2008, s. 28) anser jag emellertid inte att 
Branting intar en moraliserande hållning gentemot underklassens sexuellt 
utlevande kvinna. Däremot gör huvudpersonen det, innan hon i slutet av 
romanen omvänds till socialismen.

75 Se Manns 1997, s. 51f; Gedin 2004, s. 84. Reglementeringen syftade till att 
hindra spridningen av smittsamma könssjukdomar. Men enligt Federatio-
nen byggde systemet på prostitutionens existens och uppfattades därmed 
som en statlig legitimering av en sexualitet på mäns villkor.

76 Stenberg 2009, s. 13. Se även Manns 2005, s. 159.
77 Hammar 1999, s. 40.
78 Manns 1997, s. 94.
79 Se Christina Sundström,”Att älska, njuta och skapa. Om Ellen Key”, i 

Elisabeth Møller Jensen, Inger-Lise Hjordt-Vetlesen, Ingeborg Nordin 
Hennel m.fl. (red.), Nordisk kvinnolitteraturhistoria, bd 2, Fadershuset, 
1800–1900, Höganäs: Wiken, 1993, s. 560, om ”den tredje vägen” i sedlig-
hetsdebatten.

80 Claudia Lindén, ”Anne Charlotte Leffler och den maskulina fantasins tra-
gik”, i Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (red.), Kvinnorna 
gör mannen. Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500–2000, 
Göteborg & Stockholm: Makadam, 2013, s. 230.

81 Gedin 2004, s. 84.
82 Jfr Wägners artikel ”Gammal och ny moral”, i Idun, nr 6, 1909. Wägner 

hävdar där att gränsen mellan sedligt och osedligt inte går mellan lag-
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ligt sanktionerade äktenskap och fria förbindelser utan dras av kärleken 
och den personliga ansvarskänslan. Wägner försvarar även kvinnans rätt 
att få barn utan att vara gift. Det är f.ö. denna artikel som får Wäg-
ners f.d. fästman Nils Hjalmar Jönsson att skriva anonyma insändare om 
”halv-oskulder” bland familjeflickor, något som triggar Wägner till att 
skriva Pennskaftet.

83 Se Wischmann 2006, s. 11.
84 Enligt Beata Losman tolkade många av Keys unga adepter hennes lära 

alltför bokstavligt som att det bara skulle finnas en man i en kvinnas liv. 
Key och Wägner var emellertid i grunden överens: att en kvinna haft en 
historia ska inte förstöra livet för henne. Se Beata Losman, Kamp för ett 
nytt kvinnoliv. Ellen Keys idéer och deras betydelse för sekelskiftets unga kvin-
nor, Stockholm: Liber, 1980. Jfr också Birgitta Holms diskussion om John 
Landquists brev till Ellen Key, se not 17 i detta kapitel, s. 323.

85 De kvinnliga expediterna i tobaksaffärerna betjänade uteslutande manliga 
kunder och de betraktades därför ofta som prostituerade. Vissa tobaksaf-
färer fungerade antagligen som kamouflerade bordeller, skriver Helena 
Forsås-Scott i sina kommentarer till Pennskaftet, 2003, not 76, s. 220.

86 Vilket framgår till exempel av tidens rådgivningsböcker och den feminis-
tiska kritiken av uppfostran av unga flickor till ovetskap om sexualiteten, 
vilket Marholm och Key kritiserar i Nietzsches efterföljd. Se Nietzsche 
2008, avsnitt 71, s. 74.

87 Som Klara Johanson skriver i sin recension (30/10 1910): ”där är huvud på 
skaftet och varken yrke eller naturell har tillåtit henne att uppodla den 
hulda ovetenhet som smyckar fablernas familjeflicka.”

88 Tanken att problemet med prostitutionen låg i männens beteende fanns 
bland sekelskiftets feminister. Om män började behandla alla kvinnor 
som ”ärbara” kvinnor skulle det inte finnas några prostituerade. Män fort-
sätter emellertid att lägga ansvaret hos kvinnan som fresterska. I Brantings 
Staden säger till exempel Evas man Karl: ”Ja, det ges kvinnor och kvin-
nor”, och inför Eva försvarar han sin otrohet med hänvisning till hur svårt 
det är att motstå alla dessa kvinnor som bjuder ut sig (s. 43 resp. 173).

89 Denna syn formulerades av Anne Charlotte Leffler redan i romanen 
Kvinnlighet och erotik (1889, s. 112). Se Lindén 2013, s. 225f.

90 Det bör emellertid påpekas att redan Albert i C.J.L. Almqvists Det går an 
(1839) har drag av Ny man. Se Ellen Key, Sveriges modernaste diktare. Carl 
Jonas Ludvig Almqvist, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1897.
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91 Den av kvinnan omskolade manstypen har anor från 1700-talsromanen. 
I Samuel Richardsons Pamela (1740) omprogrammeras Mr B av Pamela 
från att vara en cynisk aristokrat till en dygdig hedersman i den borgerliga 
ideologins tecken.

92 Lindén 2013, s. 226. Lindén visar hur Anne Charlotte Leffler i Kvinnlig-
het och Erotik konstruerar en idealman som undkommer ”den maskulina 
fantasins tragik”, en fantasi om att en underordnad kvinnlighet är ett vill-
kor för manligheten. Det tragiska momentet inträder, enligt Lindén, då 
mannen likt Rikard i Lefflers roman inser att han inte älskar sin oskyldiga 
hustru utan den emancipationssträvande Alie.

93 Bremer beskriver i Hertha ”en manlighet som erkänns av det omgivande 
samhället som ett ideal och ställer honom samtidigt i kvinnoemancipa-
tionens tjänst”, skriver Anna Bohlin i ”Den manliga frimodigheten. Gud 
och andra män hos Fredrika Bremer”, i Kristina Fjelkestam, Helena 
Hill & David Tjeder (red.), Kvinnorna gör mannen. Maskulinitetskon-
struktioner i kvinnors text och bild 1500–2000, Göteborg & Stockholm: 
Makadam, 2013, s. 318.

94 Se Witt-Brattström 2007, s. 285. För en diskussion om den manlighet som 
växte fram under 1800-talet och knöts till borgerliga dygder, se Jakob Sta-
berg, Att skapa en ny man. C.J.L. Almqvist och MannaSamfund 1816–1824, 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2002; David 
Tjeder, The Power of Character. Middle-Class Masculinities, 1800–1900, 
Stockholm, Univ., 2003; Jørgen Lorentzen & Claes Ekenstam (red.), Män 
i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940, Möklinta: Gidlunds förlag, 
2006.

95 Tjeder 2006, s. 49.
96 Se Ahlenius 1936, s. 19; Tigerstedt & Linder (red.) 1958; Tigerstedt & Lin-

der (red.) 1965, s. 120. Även Witt-Brattström beskriver de Nya männen som 
gestaltas i Nya kvinnan-litteraturen som ”veka manstyper”. Witt-Bratt-
ström 2007, s. 285.

97 Birgitta Holm skriver: ”Det uppfostringsprogram som döljs i romanen är 
med andra ord hur ’mannen av idag’ skall bli ’den nye mannen’, värdig 
partner till den redan fullfjädrade nya kvinnan. Dick får till en början stå 
för den föråldrade koden: menande blickar, kyss i en portgång, sedan fritt 
fram. Pennskaftets avkodning av honom sker uppsluppet men resolut. 
Innan romanen är slut är Dick inte bara en respektfull och tacksam äls-
kare. Han är också en självständig förkämpe för en ny sexualmoral och en 
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varm anhängare av kvinnlig rösträtt.” Holm, ”Den största rörelse världen 
har sett”, 1996, s. 136f.

98 Ahlenius 1936, s. 15f. Den ”nästan religiösa hänförelse” som präglar röst-
rättskvinnornas kamp påtalas även av Erik Hjalmar Linder i Tigerstedt & 
Linder (red.) 1958, s. 92. Att man i rösträttskretsar praktiserade en ”’from 
jargong’, en sekulariserad användning av termer med anknytning närmast 
till frireligiösa fromhetsriktningar”, påpekas också av Bertil Björkenlid 
(1982, s. 246). Rösträttsrörelsen skildras med en blandning av ”religiös 
hänförelse och flickaktig raljans”, skriver Isaksson & Linder (1977, s. 126).

99 Forsås-Scott 2014, s. 163f.
100 Florin 2006. Se not 66 i detta kapitel, s. 329.
101 Lydia Wahlström, Den svenska kvinnorörelsen. Historisk översikt, Stock-

holm: Norstedts, 1933, s. 82.
102 Böök 1926, s. 245f. Se också Bööks recension i Svenska Dagbladet (6/11 1910) 

där han menar att rösträttsrörelsen framstår som extatiskt religiös.
103 Tigerstedt & Linder (red.) 1949, s. 103.
104 Till exempel förekommer ett tiotal bibliska referenser i romanen. Se 

Forsås-Scott kommentarer till Pennskaftet 2003, s. 211f; s. 214; s. 218; s. 
219; s. 223; s. 224; s. 226; s. 227.

105 Se Bibi Jonsson, ”Kärlek och utopi hos Elin Wägner”, i Helga Kress 
(red.), Litteratur og kjønn i Norden. Foredrag på den XX. studiekonferanse 
i International Association for Scandinavian Studies (IASS), arrangert av 
Institutt for litteraturvitenskap, Islands universitet, i Reykjavík 7.–12. au-
gust 1994, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1996; Ahlenius 1936, s. 29f.

106 I novellen ”Förmyndaren”, i samlingen Från det jordiska muséet (1907), 
bekänner sig den moderna unga kvinnliga huvudpersonen till ateismen, 
varvid hennes förmyndare invänder: ”’Kära Brita, vi människor, ack, du 
vet inte ännu… livet är sådant, det skulle vara förfärligt utan Gud’. Den 
unga flickan svarar naturligtvis ögonblickligen: ’Det är inte något bevis 
för Guds existens.’ Men förmyndaren lägger sin hand på hennes huvud 
och yttrar: ’Du säger, att det icke är något bevis. Jo, lilla nåd, det är det.’” 
Episoden diskuteras också av Böök (1926, s. 242).

107 Jfr inledningen i kapitel 4 om Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik.
108 Se Florin 2006 s. 46; Rönnbäck 2004, s. 41, s. 47.
109 Ann Margret Holmgren skriver i ett brev till Signe Bergman att rösträtts-

kvinnor runtom i Sverige upprörts över skildringen av kärleksförhållandet 
mellan Pennskaftet och Dick, och att de vill att ledningen ska framföra 
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”en ljungande protest” mot boken. Se Björkenlid 1982, s. 249f. Björkenlid 
nämner också att Ellen Kleman är kritisk mot den moraliskt gränsöver-
skridande kärleksförbindelsen i sin recension i Dagny (1910, s. 506). Mot 
bakgrund av dessa reaktioner från kvinnorörelsen blir det tydligt att Wäg-
ner och i ännu högre grad Grete Meisel-Hess var oerhört radikala i sina 
skildringar av fria kärleksförbindelser.

110 Att Wägner beskriver spänningar och konflikter inom L.K.P.R. påpekas 
också av Bertil Björkenlid. Han korrigerar därmed Isaksson och Linders 
tendens att framhäva samförståndet inom organisationen och även Wäg-
ners förhållande till den som entydigt. Björkenlid 1982, s. 204.

111 Manns 1997, s. 81f.
112 Ahlenius 1936, s. 17.
113 Bitskheten i Pennskaftets utläggning kan mycket väl härröra från det bio-

grafiska faktum att Elin Wägner själv just fick stå tillbaka för sina bröder. 
Hon ville läsa filosofi och ta studenten men fadern sa nej, vilket Wägner 
tänkte berodde på att det inte var passande för en flicka. Se Isaksson & 
Linder 1977, s. 53.

114 Elin Wägner, Väckarklocka, Stockholm: Bonniers, 1941, s. 130.
115 Death 1985, s. 343f. Att solidariteten är ”det djupast liggande” syftet i Penn-

skaftet påpekas också av Erik Hjalmar Linder (Tigerstedt & Linder [red.] 
1965, s. 122).

116 Reformdräkten var en löst sittande, rak, helskuren dräkt eller klänning. 
På 1850-talet inleddes en kampanj i USA som en reaktion mot samtidens 
mode som krävde hårt åtsittande korsett. På 1870-talet varnade läkare 
för korsettens hälsovådliga följder. I Sverige verkade 1886–1903 Svenska 
reformdräktföreningen. Se Forsås-Scotts kommentar 34 i Wägner 2003, 
s. 216.

117 Se Losman 1980.
118 Den svåra konflikten mellan konstnärskap och kärlek/äktenskap gestal-

tades ofta av 1880-talets kvinnliga författare. Ofta framstår det omöjligt 
för en kvinna att förena konstnärskap och kärlek, i till exempel Victoria 
Benedictssons novell ”En grobian” i samlingen Berättelser och utkast (1888), 
Anne Charlotte Lefflers En sommarsaga (1886), Sophie Elkans novell ”I 
skuggan” i samlingen Dur och moll, 1889, Elin Améens novell ”Konstnä-
rinna och qvinna” i Träldom, 1885. Se Heggestad 1991, s. 147–191, särskilt 
s. 173–178 och slutordet, s. 192–197. Se också Kristina Fjelkestam, ”Musan 
som man”, i Kvinnorna gör mannen. Maskulinitetskonstruktioner i kvinnors 
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text och bild 1500–2000, red. Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David 
Tjeder, Göteborg & Stockholm: Makadam, 2013, s. 56f. Ett tyskt exempel 
är Helene Böhlaus Halbtier (1899).

119 Eva Heggestad, En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska 
visioner 1850–1950, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Sympo-
sion, 2003, s. 12.

120 Heggestad, En bättre och lyckligare värld, 2003, s. 13. Sylvia Määttä gör 
en distinktion mellan utopism och reformism och menar att den förra 
introducerar något kvalitativt nytt medan det senare bygger vidare på det 
befintliga. Määttä 1997, s. 14f.

Kapitel 4: Det kvinnliga begärets Don Quijot e

1 Aus guter Familie utkom under senhösten 1895, på Berlinförlaget Samuel 
Fischer. Sidhänvisningarna till den tyska texten är i det följande till en 
studieutgåva, redigerad av Katja Mellmann, Marburg: Verlag Literatur-
Wissenschaft.de, 2006.

2 Ludmila Kaloyanova-Slavova, Übergangsgeschöpfe. Gabriele Reuter, Hed-
wig Dohm, Helene Böhlau und Franziska von Reventlow, New York: P. 
Lang, 1998, s. 45. Också Annelise Ballegaard Petersen beskriver romanen 
som en omvänd utvecklings- eller bildningsroman, där vägen ut i världen 
leder hem igen men utan att ha berikat huvudpersonen på något sätt. 
Ballegaard Petersen, 1982, s. 329. Se också Susan Fraiman, Unbecoming 
Women. British Women Writers and the Novel of Development, New York: 
Columbia University Press, 1993. Även utvecklingsromaner med manliga 
huvudpersoner kunde fungera på detta sätt. Stendhals Rött och svart (1830) 
och Balzacs Förlorade illusioner (1837–1843) är exempel på ironiska utveck-
lingsromaner med för hjälten tragiska slut. Se Danius 2013, s. 117; s. 173.

3 Se Diethe 1996, s. 133–135. Diethe nämner Liselotte von Reckling (1903), men 
även huvudpersonen i Das Tränenhaus (1909) som föder ett utomäkten-
skapligt barn är en sådan frihetslängtande kvinna.

4 Reuter 1921, s. 448f. Första gången Reuter blir bekant med Nietzsches 
skrifter Zarathustra och Den glada vetenskapen är lustigt nog hemma hos 
en äldre dam i ett katolskt ”jungfrukloster” i München. Dessa ”Damen-
stift” var ett slags kloster för adliga ogifta kvinnor som uppenbarligen 
fungerade som bildningscentra.
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5 Mellmanns inledning i Reuter 2006, bd 2, s. 311.
6 Alimadad-Mensch 1984, s. 5; s. 151. Till samma kategori romaner hänför 

Alimadad-Mensch Hedwig Dohms novellsamling ”Werde, die Du bist!” 
Wie Frauen werden, från 1894.

7 Katja Mellmann påpekar strukturella likheter med Goethes Den unge 
Werthers lidanden: den tvådelade uppbyggnaden, passionssymboliken, 
den lakoniska slutsatsen och den befriande och tröstande verkan som Reu-
ter tillskriver sitt vittnesmål om lidandet (s. 595). Mellmanns inledning i 
Reuter 2006, bd 2, s. 313.

8 Se Richardson 2003, s. 35–39.
9 ”nästan till modernitetens ledargestalt”. Victor Klemperer, ”Gabriele Reu-

ter”, i Westermanns Monatshefte, årg. 52, bd 104, 2, 12[624], sept 1908, s. 
866–874. Återgiven efter Reuter 2006, bd 2, s. 316. Bland recensenterna 
återfinns Laura Marholm och Helene Stöcker.

10 Se Alimadad-Mensch 1984, s. 109–121 för en redogörelse för Reuters väg 
till sin genombrottsroman.

11 I översättning av Ernst Lundquist, Stockholm: Hugo Gebers förlag, 1896.
12 ”Men det är värre än Zola – det är en revolution.” Citerad efter Alimadad- 

Mensch 1984, s. 115. Romanen översattes aldrig till franska, däremot kom 
den ut på engelska 1999 (i översättning av Lynne Tatlock) med titeln From 
a Good Family.

13 Se Karin Tebben, Literarische Intimität. Subjektkonstitution und Erzähl-
struktur in autobiographischen Texten von Frauen, Tübingen: Francke, 
1996, s. 95f.

14 Virginia Pinto, ”Erzählsysteme der Pathologisierung. Kranke Protagonis-
tinnen in Romanen von Gabriele Reuter und Elfriede Jelinek”, i Rudolf 
Käser & Beate Schappach (red.), Krank geschrieben. Rhetoriken von Gesund-
heit und Krankheit im Diskursfeld der Literatur, Geschlecht und Medizin, 
Bielefeld: transcript, 2014. Se också Susanne Balmers undersökning av hur 
litterära framställningar av kvinnlig sjukdom förhåller sig till det borgerliga 
samhällets könsdikotomisering under 1800-talet. Susanne Balmer, ”’Ganz 
ungewöhnlich eindrucksfähig’. Krankheit in literarischen Weiblichkeit-
sentwürfen des 18. und 19. Jahrhunderts”, i Rudolf Käser & Beate Schappach 
(red.), Krank geschrieben. Rhetoriken von Gesundheit und Krankheit im Dis-
kursfeld der Literatur, Geschlecht und Medizin, Bielefeld: transcript, 2014.

15 Mellmanns inledning i Reuter 2006, bd 2, s. 320.
16 Denise Roth, Das literarische Werk erklärt sich selbst. Theodor Fontanes 
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Effi Briest und Gabriele Reuters Aus guter Familie poetologisch entschlüsselt, 
Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 2012.

17 Denna subjektiva realism odlades av Münchennaturalisterna, man tänker 
sig att konstnären skildrar det självupplevda. Reuter hade viss kontakt med 
naturalisterna både i München och i Berlin. Alimadad-Mensch 1984, s. 133.

18 Se Gabriele Reuter, ”Im Spiegel. Autobiographische Skizzen”, i Das littera-
rische Echo, nr 9, februari 1901, Sp. 592–596. Återgivet i Reuter 2006, bd 2, 
s. 575.

19 Stella Kleves ”Pyrrhussegrar” ter sig, enligt Jette Lundbo Levy, som en 
illustration till Drysdales tes om att ogifta kvinnors sexuella avhållsamhet 
leder till sjukdomar som bleksot, tvinsot, nervositet och i värsta fall döden. 
Levy 1982, s. 34. Se också Manns 1997, s. 84–86.

20 Flera recensenter associerar till Laura Marholms Buch der Frauen och även 
till romaner av manliga dekadensförfattare, som Arne Garborgs Bei Mama 
och Marcel Prévosts Demi-Vierges.

21 Särskilt Anne Charlotte Leffler och i viss mån Victoria Benedictsson inspi-
rerade Key och Marholm. De stod för det som Sophie Adlersparre kallade 
”qvinlig strindbergianism af det mest förnedrande slag” i sitt angrepp på 
tidskriften Framåt och Stella Kleve. Adlersparres artikel publicerades i 
Dagny 1886. Se Lindén 2002, s. 223 och s. 367 not 33. Det moderna genom-
brottets litteratur kallas av finlandssvenska Alexandra Gripenberg liksom 
av många andra ”reaktionen mot kvinnofrågan”. Gripenberg nämner ex-
plicit Leffler, Key och Benedictsson som exempel på kvinnor som anam-
mat det manliga synsättet. Se Lindén 2002, s. 228f. Både Benedictsson och 
Leffler var översatta till tyska under Reuters verksamhetstid.

22 Se Mellmanns inledning i Reuter 2006, bd 2, s. 321, not 4.
23 Sigmund Freud, ”Om överföringens dynamik” [Zur Dynamik der Über-

tragung, 1912], Samlade skrifter VIII. Psykoanalysens teknik, utg. Clarence 
Crafoord, Lars Sjögren & Bengt Warren, volymansvarig Jill Hoffmann de 
Maré, övers. Lars W. Freij, Stockholm: Natur och Kultur, 2002, s. 133.

24 Witt-Brattström 2007, s. 62.
25 Sigmund Freud, Tre avhandlingar om sexualteori [Drei Abhandlungen zur 

Sexualtheorie, 1905], Samlade skrifter V. Sexualiteten, utg. Clarence Cra-
foord, Lars Sjögren & Bengt Warren, volymansvarig Ludvig Igra, övers. 
Ingrid Wikén Bonde, Stockholm: Natur och Kultur, 1998, s. 91.

26 ”die schwere psycho-physische Störung”, citerat efter Reuter 2006, bd 2, 
s. 512.
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27 Foucault 1978, s. 112f. Att kvinnokroppen var mättad med sexualitet var 
en av Otto Weiningers centrala teser. Se Weininger 1905.

28 ”Breit und hell fiel ein Strahl der Frühlingssonne durch das verstaubte 
Bogenfenster einer Dorfkirche. Er durchschnitt als warmer, glänzender 
Streifen die graue Dämmerung und verlor sich hinter weißem Gitter in 
den schattig-feuchten Tiefen des Pfarrstuhles, den mehrere festlich geklei-
dete Herren und Damen besetzt hatten. Mitten in der Lichtbahn stand die 
Konfirmandin vor dem Altar.” Aus guter Familie, s. 11.

Samtliga sidhänvisningar till Aus guter Familie sker i det följande till 
den tyska studieutgåvan från 2006 och till Ernst Lundquists svenska 
översättning Af god familj (Stockholm: Hugo Gebers förlag, 1896). Där 
den svenska versionen har utelämnat partier har jag själv översatt inom 
klamrar.

29 ”zu schrecklicher Klarheit”, Aus guter Familie, s. 13.
30 ”Regierungsrat” översätts ”regeringsråd”, en högre ämbetsmannatitel, 

motsvarande länsassessor eller byråsekreterare. I samband med Tysklands 
enande 1871 uppstod en ekonomisk blomstring och en frihetlig anda som 
utnyttjades av kvinnorörelsen för att propagera för kvinnors rättigheter. 
Reaktionen lät emellertid inte vänta på sig utan strax vände opinionen till 
att vilja placera kvinnorna i hemmet och männen i det offentliga, enligt 
en av naturen och Gud given ordning som skulle gälla för eviga tider. Se 
Beuys 2014, s. 30–33.

31 ”fremder Schauerlichkeit, voll erhabener Schmerzen und beklemmender 
Wonnen”, Aus guter Familie, s. 11.

32 ”dem Teufel, der Welt und allen ihren Lüsten entsagen” ”Christo angehö-
ren und ihm folgen”, Aus guter Familie, s. 11f.

33 ”mit Trost und Liebe”, Aus guter Familie, s. 14.
34 ”Ein schmachtendes Begehren nach der geheimnisvollen Vereinigung mit 

ihm durchzitterte die Nerven des jungen Weibes. Der starke Wein rann 
feurig durch ihren erschöpften Körper – ein sanftes, zärtliches und doch 
entsagungsvolles Glück durchbebte ihr Innerstes – sie war würdig befun-
den, seine Gegenwart zu fühlen.” Aus guter Familie s. 14.

35 Också Agnes von Krusenstjerna vittnar om konfirmationstiden som en 
omvälvande tid som präglas av andligt sökande och frihetsrus, ”mystiken, 
bönen, lidandetanken”, skriver Anna Williams. Se Anna Williams, Från 
verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning, Stockholm: 
Bonniers, 2013, s. 36. En konfirmationsscen som påminner om Gabriele 
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Reuters skildras i Tony växer upp. Tony upplever konfirmationsakten som 
en på samma gång smärtsam och lustfylld sexuell förening med Kristus- 
gestalten: ”vinet är ett spjut av kallt stål som tränger in i min kropp så att 
jag vill skrika av smärta. Men det är vällust i smärtan. Genom det brän-
nande såret känner jag mig hemlighetsfullt anamma min brudgum […]. 
I rodnande lycka känner jag att jag mottagit Honom och blivit till en del 
av Hans väsen. Jag är nu en av Jesu tusen små vita och skygga brudar.” 
Tony växer upp (1922) s. 291, citerad efter Järvstad 1996, s. 39f. De sexuella 
konnotationerna är här mer explicita än hos Reuter. Järvstad påpekar att 
det extatiska tillståndet för Tony övergår i ett tillstånd av absolut oskuld 
och att det därför handlar om en sublimering av den sexuella föreningen. 
Denna sublimering sanktioneras av modern och blir därför ett patriarkalt 
undertryckande av sexualiteten. Jag håller med om att det handlar om en 
sublimerad sexualitet, eftersom hela scenen utspelar sig på ett fantasi plan, 
men vill emellertid betona den tillgång till sitt sexuella begär som den unga 
flickan får i den fantiserade föreningen med Kristus-gestalten, oberoende 
av moderns sanktionering. Att det är något annat än en sublimering fram-
går också av att de kroppsliga reaktionerna vittnar om sexuell upphetsning.

36 ”Wenn ein Mädchen geduldig Knoten lösen kann, so bekommt sie einen 
guten Mann”. ”Ach, ich will gar keinen Mann!” Aus guter Familie, s. 16.

37 (Min övers.) ”Kommt nur, ihr Freier ihr… heiraten soll mein Kind schon – 
aber wer von Euch ist eigentlich gut genug für sie?” Aus guter Familie, s. 17.

38 ”Die Mädchen müssen nehmen, was ihnen geboten wird.” Aus guter Fa-
milie, s. 184.

39 David Gedin, ”Att få lov. Kvinnor och baler kring 1880-talet”, i Samlaren, 
2007, s. 55; 63.

40 ”Med illustrationer av Paul Thumann och andra tyska konstnärer.” Ti-
teln är fiktiv men torde enligt Mellmann vara modellerad på Elise Polkos 
Unsere Pilgerfahrt von der Kinderstube bis zum eignen Heerd. Lose Blätter 
(mit Illustrationen von Paul Thumann u. a. 1862) och även äldre titlar 
som till exempel Amaliens Freuden und Leiden als Jungfrau, Gattin und 
Mutter (Friedrich Rochlitz, 1802) eller Jungfrau, Gattin und Mutter oder 
Die weiblichen Pflichten, dargestellt in einer moralischen Erzählung (Franz 
Maria Brug, 1848). Reuter 2006, bd 1, s. 271. Se också Dollards (2009) 
exempel: Henriette Davidis handbok för ett lyckat äktenskap, Die Jung-
frau. Worte des Raths zu Vorbereitung für ihren Beruf (Bielefeld 1857), och 
Amalie Baisch, Ins eigene Heim. Ein Buch für erwachsene Mädchen und 
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junge Frauen (Stuttgart, 1893). Även Laura Marholms berättelse Frau Lilly 
als Jungfrau, Gattin und Mutter (1897) torde vara inspirerad av genren men 
ger den ett nytt innehåll.

41 Se Pykett 1992, s. 13. Etikettböckernas betydelse för konstruktionen av 
viktorianska uppfattningar om kvinnlighet och för kontroll av kvinnors 
uppförande diskuteras utförligt i Nancy Armstrong, Desire and Domestic 
Fiction. A Political History of the Novel, New York: Oxford University 
Press, 1987 och i Nancy Armstrong & Leonard Tennenhouse (red.) The 
Ideology of Conduct. Essays on Literature and the History of Sexuality, New 
York: Methuen, 1987.

42 Katja Mellmann, ”Die Mädchenfrage. Zum historischen Bezugsproblem 
von Gabriele Reuters ’Aus guter Familie’”, i Internationales Archiv für So-
zialgeschichte der deutschen Literatur, nr 33, 2008. Se också Dollard 2009, 
s. 23ff. Dollard behandlar kort Aus guter Familie som ett exempel på en 
roman om ungmöns lönlösa sökande efter en identitet.

43 ”Alles ist euer – ihr aber seid Christi” (s. 10). Jfr 1 Kor 3:22f.
44 ”genießen, als genösse sie nicht”, Aus guter Familie, s. 21.
45 ”Denn das Weib, die Mutter künftiger Geschlechter, die Gründerin der 

Familie, ist ein wichtiges Glied der Gesellschaft, wenn sie sich ihrer Stel-
lung als unscheinbarer, verborgener Wurzel recht bewußt bleibt.

Der Regierungsrat Heidling stellte gern allgemeine, große Gesichts-
punkte auf. Sein Gleichnis gefiel ihm.

’Die Wurzel, die stumme, geduldige, unbewegliche, welche kein eige-
nes Leben zu haben scheint, und doch den Baum der Menschheit trägt…’” 
Aus guter Familie, s. 21.

46 Georg Herwegh (1817–1875) var en tysk revolutionär poet i Vormärz-
Dichter- skolan.

47 ”etwas Unangenehmes in der Luft”, Aus guter Familie, s. 22.
48 ”Gehorsam und demütige Unterwerfung”, Aus guter Familie, s. 24.
49 Bal 2009, s. 93.
50 ”Ihre Halbheit und Unaufrichtigkeit… und nun wurde es ihr zur 

Gewißheit, die Schuld des Unfriedens, der diesen heiligen Tag störte, lag 
in ihr selber. Schamvoll bekümmert starrte sie in das Wasser, das auf der 
Oberfläche so klar und mit fröhlichen, kleinen goldnen Sonnenblitzen ge-
schmückt erschien und tief unten angefüllt war mit den faulenden Über-
resten der Vegetation vergangener Jahre.” Aus guter Familie, s. 28.

51 Jfr Tebben 1996, s. 164.
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52 ”ein Leben der Wahrheit und der Heiligung”, Aus guter Familie, s. 11.
53 Foucault 1978, s. 104.
54 ”Ein schmachtendes Begehren nach der geheimnisvollen Vereinigung mit 

ihm durchzitterte die Nerven des jungen Weibes. Der starke Wein rann 
feurig durch ihren erschöpften Körper – ein sanftes, zärtliches und doch 
entsagungsvolles Glück durchbebte ihr Innerstes – sie war würdig befun-
den, seine Gegenwart zu fühlen.” Aus guter Familie, s. 14.

55 Foucault 1978, s. 56; se även s. 75f.
56 Det är en evangelisk psalm av Johann Crüger (1598–1662) med text av 

Johann Franck (1618–1677):
”Freue Dich, o liebe Seele, / Laß die dunkle Sündenhöhle, / Komm an’s 

helle Licht gegangen, / Fange herrlich an zu prangen.
Denn der Herr voll Heil und Gnaden, / Will dich jetzt zu Gaste laden, 

/ Der den Himmel kann verwalten / Will jetzt Zwiesprach’ mit Dir halten.
Eile, wie Verlobte pflegen, / Deinem Bräutigam entgegen, / Der da mit 

dem Gnadenhammer / Klopft an deines Herzens Kammer.
Öff’n ihm deines Geistes Pforten,/Red’ ihn an mit süßen Worten; / 

Komm, mein Liebster, laß dich küssen, / Laß mich Deiner nicht mehr 
missen.” Aus guter Familie, s. 14.

57 Se Jonna Bornemark, Kunskapens gräns, gränsens vetande. En fenomenolo-
gisk undersökning av transcendens och kroppslighet, Huddinge: Södertörns 
högskola, 2009, del IV om Mechthild von Magdeburg, samt Jonna Borne-
mark, Kroppslighetens mystik. En filosofisk läsning av Mechthild von Magde-
burg, Stockholm: Volante, 2015.

58 Benjamin 1988, s. 85–132.
59 Bohlin 2013, s. 335f, citatet på s. 335.
60 Däremot var man kritisk mot hur det lutherska arvet förvaltades i kate-

kesläsningen och i de ortodoxas motstånd mot reformer för utökade 
kvinnliga medborgerliga rättigheter. Se Hammar 1999, s. 31, s. 50–79, ssk 
s. 72f. Se också Manns 1997, s. 86f och s. 92 för en diskussion om Fredrika-
 Bremer-förbundets förhållande till den kristna idealismen. Den lutheran-
ska diskursen kan också knytas till 1800-talets filantropi, som ett utvidgat 
moderskap. Ambjörnsson 2012, s. 27–28.

61 Kaloyanova-Slavova väljer att betrakta scenen på så sätt, som ett exempel 
på Foucaults idé om kristendomens syn på sexualiteten som en plats där 
subjektets ”sanning” visar sig, och hur kyrkans diskurs verkar produktivt. 
Kaloyanova-Slavova 1998, s. 46.
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62 Benjamin 1988, s. 4f.
63 Se Michel Foucault, Histoire de la sexualité II. L’usage des plaisirs, Paris: 

Gallimard, 1984. Sexualitetens historia II. Njutningarnas bruk, övers. Britta 
Gröndahl, bearbetad och fackgranskad av Per Magnus Johansson, Göte-
borg: Daidalos, 2002, s. 8f; Foucault 1978, s. 92.

64 Foucault 2004, s. 110. ”Le discours véhicule et produit du pouvoir; il le 
renforce mais aussi le mine, l’expose, le rend fragile et permet de le barrer.” 
Foucault 1978, s. 133. 

65 ”Beichte und Abendmal hatten doch eine entsündigende Macht! Sie fühl-
te sich frei und leicht, die Seele war ihr wie abgebadet. Und eigentlich – 
nun sie erwachsen war, konnte es doch auch nicht so schlimm sein, wenn 
sie manches wußte, von dem niemand ahnen durfte, daß ihre Gedanken 
sich damit beschäftigten!” Aus guter Familie, s. 52.

66 Freud 2002, s. 91.
67 ”an sie zu schmiegen und sie zu küssen”, Aus guter Familie, s. 38.
68 Se Faderman 1998, s. 142 och 160f. För en diskussion om samkönat begär 

i 1800-talets litteratur, se även Borgström 2008.
69 ”von einem großen, brennenden Sehnsuchtsgefühl, welches ihr ganz 

fremd, ganz neu und schreckenerregend und doch entzückend wonnig 
war, so daß sie sich ihm einen Augenblick völlig hingab.

’Mani!’ murmelte sie zärtlich und verwirrt und faltete ängstlich die 
Hände. ’Ach lieber Gott!’” Aus guter Familie, s. 43.

70 Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 152.
71 ”– – War das alles rätselhaft, seltsam – ein tiefes Wunde.…. Und was sie hör-

te, was sie träumte, machte alles nur unbegreiflicher.… Ach, die schweigsam 
selige Erwartgung in ihr – Tag und Nacht – Tag und Nacht – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ” Aus guter Familie, s. 54.

72 En väntan som också Laura Marholm kommenterar i sin recension, ”Die 
Leidensgeschichte eines jungen Mädchens”, i Die Zukunft, 1/2 1896, åter-
given i Reuter 2006, bd 2, s. 350–355.

73 Här är det fråga om realismmarkörer som är typiska för den realistiska 
Nya kvinnan-romaner, detaljer ur en typisk kvinnlig verklighet. De är 
besläktade med vad Lundevall kallar en naturalistisk ”dokumenterings-
teknik”, stildrag som syftar till att styrka verklighetshalten i det skildrade. 
Noggranna förstudier kunde krävas, alternativt skrev man självbiografiskt 
om en välbekant miljö, vilket är fallet i Aus guter Familie. Lundevall 1953, 
s. 87–89.



begärets politiska potential344 

74 Gedin 2007, s. 62. Se också Tjeder 2003, s. 253–256; 165–173, för en diskus-
sion om militär metaforik resp. fåfänga.

75 ”einen der schönsten Tage im Dasein eines jungen Mädchens”, Aus guter 
Familie, s. 60.

76 ”der erste Ball! So ein glückliches Kind!”, Aus guter Familie, s. 61.
77 Gedin 2007, s. 55.
78 ”Und nun schmetterten die Fanfaren zum Angriff, und die Schwarzen 

stürzten sich auf die Hellen, alles wirbelte durcheinander und die Schlacht 
konnte beginnen.” Aus guter Familie, s. 65.

79 Dansprogram var en lista där kavaljerer kunde skriva upp sig i förväg. Se 
Gedin 2007.

80 Ballegaard Petersen 1982, s. 322.
81 Anne Charlotte Leffler, Ur lifvet I, Stockholm: Hæggström, 1882.
82 ”die natürlichen Beziehungen der Geschlechter zu einander erschienen in 

einer wilden Gewitterstimmung, durch die ihr dann doch alles wieder den 
Eindruck eines phantastischen Märchens machte.” Aus guter Familie, s. 76.

83 ”Das Blut klopfte ihr mit stärkerem Pulsschlag in den Adern, es schim-
merte rötlicher, gesunder durch die feine Haut der Wangen. Ihr Gang 
hatte etwas Freies, Leichtes, sie trug den Kopf stolzer und die braunen 
Haarlöckchen flatterten keck um die Schläfe – um die kleinen heißen 
 Ohren. Wenn das Mädchen irgend eine gleichgültige Antwort geben soll-
te, lächelte sie den Fragenden mit einem schönen frohen Ausdruck an. Ju-
gend und Leben sprachen beweglich aus ihren feuchtglänzenden Augen.” 
Aus guter Familie, s. 98.

84 Reuter 1921, s. 398–475.
85 ”Sie hob ihre Hand, die der Mahler beim Abschied flüchtig gedrückt – ein 

süsses, liebes Gefühl war ihr in den Nerven geblieben. Zitternd näherte sie 
sie den Lippen – es war kein Kuß, nur ein leises, behutsames Ruhen des 
Mundes auf der Stelle, die er berührt hatte.

Ihr Staunen, von der längst erwarteten, gefürchteten, erhofften Gewalt 
berührt, ergriffen, eingehüllt und gefangen zu sein, wich mehr und mehr 
einer schelmischen Neugier auf alles, was nun folgen mußte.

Und die Phantasie mit ihren trügerischen Spiegelungen ließ sie im 
Stich.

Es gab für Agathe nur noch zwei Menschen auf der Welt. Sie mußten 
sich vereinigen, und das Geheimnis der Vereinigung mußte ihr enthüllt 
werden. Die Neugier wich auch von ihr. Sie war Entweihung.
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Das Mädchen stand mitten im Allerheiligsten des Gefühls – sie war 
bereit – wie Julia bereit war für den Geliebten.” Aus guter Familie, s. 97.

86 ”Allmählich begann sie zu ahnen, daß Liebe für gewisse Naturen nicht 
Glück, sondern Leiden ist, und, wenn sie nicht zum Höhepunkte gesun-
den Lebens führt, zur Krankheit wird, an der die Jugend zu Tode welkt.” 
Aus guter Familie, s. 98.

87 ”Du hast nicht nur Verpflichtungen gegen Dich selbst, sondern auch ge-
gen die Gesellschaft, vor allem aber gegen die Stellung Deines Vaters.” Aus 
guter Familie, s. 166.

88 ”eine[n] von den schwächlichen, unnützen Keimen”, die ”untergingen, 
damit die andern Raum bekamen, sich zu entwickeln”, Aus guter Familie, 
s. 216.

89 Mänskligheten kan skatta sig lycklig då den förstår innebörden av satsen 
”arten är allt, en är ingen”. Nietzsche 2008, s. 32.

90 Se Tebben 1996. Susanne Balmer påpekar att Reuter formulerar en kritik 
av evolutionsteorin, men nämner inte att romanen också kan läsas som 
ett slags korrektiv av teorin. Susanne Balmer, ”Töchter aus guter Fami-
lie. Weibliche Individualität und bürgerliche Familie um 1900”, i Thomas 
Martinec & Claudia Nitschke (red.), Familie und Identität in der deutschen 
Literatur, Frankfurt m.fl.: Lang, 2009, s. 187.

91 Vid den tid som skildras i romanen, 1878, stiftades en s.k. Sozialistenge-
setz, en antisocialistisk lag, i Tyskland. Lagen förbjöd socialistiska och 
socialdemokratiska partier utanför riksdagen, vilket i praktiken innebar 
partiförbud. Lagen gällde till 1890 och ledde i praktiken till att människor 
med socialistiska sympatier emigrerade till Schweiz eller Frankrike. 1889 
grundades f.ö. det svenska Socialdemokratiska partiet.

92 ”Sag’ Deinen lieben Mitschwestern nur ehrlich und deutlich, wie ihr Le-
ben in Wahrheit beschaffen ist. Vielleicht bekommen sie dann Mut, es 
selbst in die Hand zunehmen, statt sich von ihren Eltern und der Ge-
sellschaft vorschreiben zu lassen, wie sie leben sollen, und dabei kranke, 
traurige, hysterische Frauenzimmer zu werden, die man mit dreißig Jahren 
am liebsten alle miteinander totschlüge!” Aus guter Familie, s. 250.

93 ”Und plötzlich wußte ich, wozu ich auf der Welt war – : zu künden, was 
Mädchen und Frauen schweigend litten. Nicht die großen Schmerzen 
der Leidenschaften, die wie rote Flammen gen Himmel steigen, an deren 
Pracht die Dichter aller Zeiten und Zonen sich müd gesungen. Nein, – 
die stumme Tragik des Alltags wollte ich künden – sie, an der tausende 
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von blühenden Geschöpfen zugrunde gingen, ohne noch von irgendeinem 
Poeten verherrlicht worden zu sein. Die Tragik in dem Los des Weibes: 
geboren zu sein, erzogen zu werden für eine Berufung, die sie gelehrt ist, 
als einziges Glück zu betrachten, und dieses Glück, diese Berufung wird 
ihr stets vor Augen gehalten und doch nie gewährt – niemals darf sie 
eintreten in den Tempel des Gottes, zu dessen Priesterin sie doch gebildet 
ist.

 Diese Menschentragik verkörperte sich mir am reinsten und stärksten 
in dem Mädchen aus bürgerlichen Kreisen – in der Tochter aus guter Fa-
milie. Hier war ich zu Haus – hier kannte ich alle Gründe und Untergrün-
de des Milieus und der Herzen. Hier konnte ich eigne Sehnsucht, eigne 
Bitterkeit strömen lassen – und wußte doch: ich gab nicht den Einzelfall, 
ich gab das Typische, an dem zahllose Mitschwestern sich erkennen – sich 
am Ende gar erlösen würden.” Reuter 1921, s. 432.

94 ”Die halbgeschlossenen, blinzelnden Lider, aus denen ein grünliches Licht 
nach dem Mädchen drüben züngelte… Das Lächeln um die Lippen – sie 
sprachen kein Wort – sie lockten und baten doch…” Aus guter Familie, 
s. 252.

95 ”Für so klein und sentimental und weibisch eitel, wie sie sich heut gezeigt, 
habe er sie nicht gehalten. Er wollte sie für die Freiheit gewinnen. Aber er 
werde sich nicht unter die Tyrannei eines prüden und thörichten Frauen-
zimmers beugen.” Aus guter Familie, s. 255.

96 Alimadad-Mensch 1984, s. 132.
97 Mellmann påpekar att detta är ett cirkelresonemang, då bleksot och blod-

brist är samma sak. Reuter 2006, s. 285.
98 [George Drysdale], Samhällslärans grunddrag eller Fysisk, sexuel och na-

turlig religion. En framställning av den verkliga orsaken till och af det 
enda botemedlet för samhällets tre förnämsta olyckor: fattigdom, prostitu-
tion och celibat. Af en medicine doktor [1878; The Elements of Social Science; 
or, Physical, Sexual, and Natural Religion, 1855], Stockholm: Associa-
tions-boktryckeriet, 1880. Se också Bredsdorff 1973, s. 18–22.

99 ”Anständigen Mädchen kamen gewiß keine blasphemischen Gedanken…. 
Anständige Mädchen sind nicht mit dreißig Jahren noch eifersüchtig auf 
eine Kellnerin.…

Anständige Mädchen – betragen sich die so, wie sie sich betragen hatte? 
Was war denn nur in ihr?” Aus guter Familie, s. 259.

100 ”Kranke haben keinen Willen”, Aus guter Familie, s. 258.
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101 ”Freilich die Männer…. die nahmen sich auch auf die Höhen mit hinauf, 
was sie mochten, was ihnen angenehm schien – nur sie – sie sollte da in Eis 
und Schnee erstarren. Im Grunde war es also gleichgültig, ob sie unten saß 
oder mit Gefahr ihres Lebens an den Felsenhängen der Wahrheit und der 
Freiheit hinaufzuklimmen versuchte – für die Mädchen blieb sich die Sa-
che ziemlich gleich – Entsagung überall. Da – da – da traf sie ihn wieder, 
den großen Betrug, den sie alle an ihr verübt hatten – Papa und Mama 
und die Verwandten und Freundinnen und die Lehrer und Prediger…. 
Liebe, Liebe, Liebe sollte ihr ganzes Leben sein – nichts als Liebe ihres 
Daseins Zweck und Ziel….

Das Weib, die Mutter künftiger Geschlechter…. Die Wurzel, die den 
Baum der Menschheit trägt….

Ja – aber erhebt ein Mädchen nur die Hand, will sie nur einmal trin-
ken aus dem Becher, den man ihr von Kindheit an fortwährend lockend 
an die Lippen hält – zeigt sie auch nur, daß sie durstig ist…. Schmach 
und Schande! Sünde – schamlose Sünde – erbärmliche Schwäche – hys-
terische Verrücktheit! schreit man ihr entgegen – bei den Milden, den 
Alten und den Jungen, den Frommen und den Freien.” Aus guter Familie, 
s. 264.

102 Se t.ex. Ulf Olsson, Jag blir galen. Strindberg, vansinnet och vetenskapen, 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2002, s. 138f. 
Se också Gustafsson 1996; Karin Johannisson, ”Sjukdom som institution. 
Kultursjukdomar kring sekelskiftet 1900”, i Gunnar Broberg, Gunnar 
Eriksson & Karin Johannisson (red.), Kunskapens trädgårdar. Om institu-
tioner och institutionaliseringar i vetenskapen och livet, Stockholm: Atlantis, 
1988.

103 Johannisson 2013, s. 150f.
104 Se Brantly 1991, s. 129f. Brantly ger fler exempel på Reuters inflytande över 

Marholm: Marholms roman Frau Lilly als Jungfrau, Gattin und Mutter 
(1897) tänks inspirerad av Reuters konfirmationspresent, Des Weibes Le-
ben als Jungfrau, Gattin und Mutter, men tecknar en alternativ bild av en 
kvinnas personliga utveckling där äktenskapet inte nödvändigtvis är den 
högsta lyckan. Brantly 1991, s. 132–136.

105 Claudia Lindén beskriver ett liknande släktskap mellan skönlitteratur och 
en feministisk teoretisk tanketradition i Keys verk. Lindén 2002, s. 68f.

106 Marholm 1897, s. 36–38.
107 Ibid., s. 35–38.
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108 Ibid., s. 41
109 Marholms typologi bygger bl.a. på Aus guter Familie, vilket är ett exempel 

på dialektiken mellan skönlitteraturen och det feministiska teoritiseran-
det.

110 ”’Einen sozialdemokratischen Studenten?’ fragte Eugenie vorwurfsvoll. 
’Aber Agathe – ! Den heiratet man doch nicht!’” Aus guter Familie, s. 78.

111 Marholms beskrivning av détraquée-typen är inte ny. Redan Mary 
Wollstonecraft framförde kritik mot att kvinnor fostras till lättsinne för 
att tillfredsställa männens smak. De uppfostras till att vara förföriska 
samtidigt som man vaktar på deras dygd. Det är en falsk dygd, enligt 
Wollstonecraft; den verkliga – som moralisk resning – uppnår man genom 
kunskap, utbildning och genom att uppmuntra kvinnor att använda sitt 
förnuft. Vindication of the Rights of Women, London (1792) 1992, s. 150, Till 
försvar för kvinnans rättigheter, Stockholm: Ordfront, 1999, s. 211f.

112 Marholm 1897, s. 34. Se också Marholm 1895, s. 19–24. Denna kritik av 
flickors uppfostran uttrycktes också av Nietzsche. Se Nietzsche 2008, s. 74.

113 Jfr Grete Meisel-Hess Fanny Roth (1910) där bröllopsnatten beskrivs som 
en våldtäkt.

114 ”Upphöjd smärta” är en kristet konnoterad känsla som återkommer i be-
skrivningar av unga flickors inre liv. Till exempel känner Agathe inför 
konfirmationen: ”att hennes glada tillvaro i nästa minut måste utbytas mot 
ett sällsamt hemskt tillstånd fullt af upphöjda smärtor och vemodig lycksa-
lighet” (Af god familj, s. 1, min kurs.). ”das froh empfundene Dasein gegen 
einen Zustand von fremder Schauerlichkeit, voll erhabener Schmerzen und 
beklemmender Wonnen eingetauscht werden” (Aus guter Familie, s. 11).

115 Marholm, Wir Frauen und unsere Dichter, 1896, s. 5ff; Ellen Key, Missbru-
kad kvinnokraft. Kvinnopsykologi [1914], Stockholm: Logos, 1981, s. 55.

116 För en problematisering av motsatsparet särart–likhet, se Lindén 2002, 
s. 193–199; Mikaela Lundahl, ”Universalism och partikularism. Måste de 
vara ett motsatspar?”, i Anna Johansson (red.), Svensk genusforskning i värl-
den. Globala perspektiv i svensk genusforskning och svensk genusforskning i ett 
globalt perspektiv, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, 
2001, s. 105.

117 Key 1981, s. 53; 172; 178; Marholm 1897, s. 25–31; Marholm 1895.
118 Key, ”Missbrukad kvinnokraft” och ”Naturenliga arbetsområden för kvin-

nan” , 1896, s. 59.
119 Se t.ex. Möbius 1905, s. 14–47. Se även Johannisson 2013, kapitel 1.
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120 Lou Andreas-Salomé, ”Erotiken”, i Andreas-Salomé 1995, s. 84; se även 
s. 83.

121 ”weißer Schleierwolken und brennender Altarkerzen”; ”im schwarzen Sar-
ge mit der Myrtenkrone über der reinen Stirn”, Aus guter Familie, s. 50.

122 Marholm 1895, s. 19.
123 Ibid., s. 20.
124 Ibid.
125 ”[…]Prüfungen zur Treue, zum Ausharren, der der König die Geliebte 

unterwirft – durch brennendes Feuer und stechende Dornen muß sie 
wandern und durch tiefe, dunkle Nacht – alles muß sie verlassen, was ihr 
lieb war – an der Hand der Anderen, der Falschen, tritt er ihr entgegen… 
Und am Schlusse läuten doch die Hochzeitsglocken und er hebt sie zu sich 
empor – sie, die nicht an ihm gezweifelt hat.” Aus guter Familie, s. 125.

126 ”die heitere Götter-Ruhe”, Aus guter Familie, s. 76.
127 ”Während Fräulein Heidling Bälle, Kränzchen, Landpartien und Som-

merfrischen besuchte – während sie Schlittschuh lief, Kotillonorden ver-
teilte, sich reizende Frühjahrshüte aussuchte, Stahlbrunnen trank und 
Stickereien anfertigte, wurde sie zugleich an der Brust des toten Dichter-
lords auf rasend sich bäumendem Renner über Schottlands öde Heiden 
entführt – da lag sie in orientalischen Maskenkostümen auf Ruhebetten 
in verfallenen Hallen und zu den Klagetönen einer Harfe sangen Geis-
terstimmen von dunkler Schuld und wildem Leiden. Durch unerhörte 
Entsagung entsühnte sie den Geliebten – und er weinte zu ihren Füßen 
und seine Augen waren wie lodernde Flammen…” Aus guter Familie, s. 77.

128 Den Andre är den symboliska ordningen som reglerar och medlar i rela-
tionen mellan olika subjekt. Den Andres position kan också intas av andra 
subjekt och innefattar då deras radikala alteritet. Se kap. 1, s. 38.

129 Dylan Evans 1996, s. 38.
130 Sigmund Freud, ”Brottstycke ur en hysterianalys (Dora)” [Bruchstück 

einer Hysterie-Analyse, 1905], Samlade skrifter VI. Fallstudier, utg. Cla-
rence Crafoord, Lars Sjögren & Bengt Warren, volymansvarig Andrzej 
Werbart, övers. Ingrid Wikén Bonde, Stockholm: Natur och Kultur, 
2000; se också Dylan Evans 1996, s. 38.

131 Dylan Evans 1996, s. 38.
132 Ibid.
133 Lacan diskuterar Freuds Dora-fallet i Jacques Lacan, Le séminaire de Jac-

ques Lacan. Livre IV, La relation d’objet: 1956–1957, utg. Jacques-Alain 
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Miller, Paris: 1994, s. s. 136–147. Möjligheten till en homosexuell identifi-
kation mellan Dora och fru K diskuteras däremot av Nina Lykke i ”Now 
you see her, now you don’t. Freud och ’den homosexuella kvinnan’”, i 
Divan, nr 3–4, 2003, s. 39–48.

Kapitel 5: Det f r iv illiga of f ret

1 Reuters Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens fick på svenska 
titeln Af god familj. En lidandehistoria.

Alla sidhänvisningar till Lydia Vik sker i detta kapitel inom parenteser 
i brödtexten.

2 Kristin Järvstad nämner Lydia Vik som exempel på en utvecklingsroman. 
Järvstad 1996, s. 17.

3 Se ”konstnärsroman”, i Nationalencyklopedin, bd 11, Höganäs: Bra böcker, 
1993. Se också Fjelkestam 2010, s. 7–10.

4 Se Fjelkestam 2013, s. 56f.
5 Fjelkestam 2002, s. 74. Se också Virginia Woolfs A Room of One’s Own 

(1929) och Sandra M. Gilbert och Susan Gubars The Madwoman in the 
Attic (1979) som beskriver de svåra villkor som historiskt har varit rådande 
för kvinnliga konstnärer och författare. Se också Lindén 2002, s. 92.

6 Heggestad 1991, s. 147.
7 Ibid., s. 177–188.
8 Harald Schiller, Diktare och idealister, Stockholm: Norstedts, 1928, s. 123f. 

Västerut (1887) skildrar västkustbefolkningens liv. Amerikaåren gav stoff 
till böckerna Den nya världen (1898), På prärien (1898) och Från det gamla 
och nya landet (1899). Novellerna i Från det gamla och det nya landet (1899) 
utspelar sig delvis i Amerika, men också i Sverige och Italien. Efter Lydia 
Vik följer några novellsamlingar som gick ganska obemärkt förbi: Under 
söderns sol (1905), Trollmark (1907), Ödesglimtar (1908) och På bygator och 
alpvägar (1915). 1912 kommer också den skarpt kristendomskritiska roma-
nen Hemma. (Schiller 1928, s. 139–152.)

9 Se Lundevall 1953, s. 28. Lundevall tar inte med Angered-Strandbergs 
novellsamling Västerut i sitt urval av åttitalets skönlitterära produktion, 
men han diskuterar den kort som bärare av åttitalistiska drag. Lundevall 
1953, s. 150. Angered-Strandberg var ”en av de intressantaste åttitalisterna”, 
skriver David Gedin (2004, s. 134). Se också Margaretha Fahlgren, Det un-
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derordnade jaget. En studie om kvinnliga självbiografier, Tullinge: Jungfrun, 
1987, s. 48.

10 Se Williams 1997, s. 95.
11 Marholm 1895, s. 177f.
12 Enligt Harald Schiller bygger romanen delvis på egna barndomsminnen, 

med den poesiintresserade fadern och den blida svärmiskt, pietistiskt re-
ligiösa modern. Schiller 1928, s. 130f. Se också Anna Levertin, ”Hilma 
Angered-Strandberg”, i Ord och Bild, 1950, s. 141.

13 Brita Nordlander, ”Om Hilma Angered-Strandberg”, i Elisabeth Møller 
Jensen, Inger-Lise Hjordt-Vetlsesen, Ingeborg Nordin Hennel m.fl. (red.) 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria, bd 2, Fadershuset, 1800–1900, Höganäs: 
Wiken, 1993, s. 551. Margaretha Fahlgren påpekar att romanen är själv-
biografisk i skildringen av Lydias reaktion mot den konservativa andan i 
hemmet och ”den inte så välbeställda familjens försök att hålla uppe ett 
sken av välstånd”. Fahlgren 1987, s. 45.

14 Biografiska uppgifter hämtade från Fahlgren 1987, s. 46. Enligt Harald 
Schiller var Key en nära vän som hjälpte den utfattiga och lungsjuka 
Angered- Strandberg, men denna kunde sig också känna sig pressad av 
Key: ”’Det är Ellen som förstört mig’, kunde hon i en sådan stund utbrista. 
– ’Det var hon, som uppmanade mig att efter ’På prärien’ skriva psykolo-
giskt och socialt. Herre Gud, vad bryr jag mig om sådant! Jag är skildrare 
rätt och slätt, bara skildrare. När jag återger vad jag ser, lyckas jag bäst. 
Det är Ellen som förstört min stil.’ Men efter ett ögonblick brukade hon 
tillägga: ’Fy dig, Hilma, vad du är otacksam! Det finns ingen på jorden, 
som gjort för dig, vad Ellen gjort.,” (Schiller 1928, s. 122f.)

15 Schiller 1928, s. 155; se också Gedin 2004, s. 362.
16 Anna Levertin 1950, s. 143.
17 Manns 1997, s. 61f. Manns diskuterar exemplet Max Nordau som repre-

senterade en misogyn socialdarwinism där kvinnans enda uppgift var att 
genom fortplantning bidra till människosläktets förädling; hon sågs en-
bart som en könsvarelse, medan mannen tillskrevs individualitet.

18 Se Lengborn 1971; Ambjörnsson 2012, s. 137.
19 Se Lindén 2002, s. 200ff; Melander 1990, s. 96; Thomas 1983, s. 82f. Se 

också Diethe 1996.
20 Marholm 1895, s. 111. Georg Egerton var pseudonym för Mary Golding 

Bright (1859–1945), författare till novellsamlingen Keynotes (1893) som gjor-
de stor succé både i Europa och i USA.
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21 Key 1898, bd 1, kap ”Personlighetens frihet”, s. 218.
22 Ibid., s. 160.
23 Manns 1997, s. 147.
24 Se Stenberg 2009, s. 220f.
25 Se Witt-Brattström 1997, kap ”Eros och den Nya kvinnan”, s. 205–254. 

Marholm 1895, s. 91; 112–115; Key 1898, bd 1, kap ”Framtidens kvinna”, 
s. 72–77.

26 Idén om kärleken som grund för äktenskapet utvecklar Key i Tankebilder, 
1898, avsn. ”Kvinnlig sedlighet”, s. 37–57, i Sveriges modernaste diktare. 
Carl Jonas Ludvig Almqvist, 1897, s. 29–37, samt i Lifslinjer, bd 1, 1903.

27 Se Nordlander 1993.
28 Man skulle också kunna tala om det i termer av mimetisk/icke-mimetisk 

skildring.
29 Tigerstedt & Linder (red.) 1965, s. 7. Ingen absolut motsättning råder dock, 

enligt Gunnar Brandell, i förhållande till den tidigare litteraturen. Även 
hos det moderna genombrottets författare återfinns en strävan att finna 
uttryck för ”det personliga skapartemperamentet, för fantasin och ideali-
teten”, utan att författarna helt bryter med det vetenskapliga eller avstår 
från realistisk beskrivning. På så sätt kan naturalism och symbolism ses 
som två faser av samma inriktning. Självaste Zola fann mot slutet av sitt 
liv den naturalistiska stugan för trång ”och sökte sig mot friare horisonter”, 
skriver Gunnar Brandell i Eugène Napoleon Tigerstedt (red.), Ny illustre-
rad svensk litteraturhistoria. Del IV, Åttiotal, nittiotal [1957], Stockholm: 
Natur och Kultur, 1967, s. 29.

30 Vi kan jämföra med 1890-talets brittiska Nya kvinnan-författare som an-
vände etablerade ”kvinnliga” former, som gotik, melodrama, och ”do-
mestic realism” men tillfogade nya skrivsätt: introspektivt drömmande, 
reverie, drömsekvenser, idiosynkratisk eller skruvad lyrik. Se Pykett 1992, 
s. 6.

31 Bergenmar 2003, s. 16.
32 C.D. Wirsén, recension av Lydia Vik, i Post- och Inrikes Tidningar 5/3 1904.
33 Oscar Levertin, recension av Lydia Vik, i Svenska Dagbladet, 26/3 1904.
34 Klara Johanson, recension av Lydia Vik, i Ord och Bild, nr 6, 1904, s. 364.
35 Key 1900, bd 2, s. 117.
36 Barnet har en ”naturlig” drift att förnya sig och står över begränsande 

konventioner: ”Långt ifrån att eftergörandet af ’hvad alla andra göra’ bör 
vara uppfostrarens råd till barnet, borde han glädjas, när han ser barnets 
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afvikande tendenser. Att taga andras meningar till rättesnöre får till följd 
att man äfven underordnar sig deras vilja och sålunda kommer att blifva 
en del af den stora ’hjorden’, hvilken ’öfvermänniskan’ leder i kraft af sin 
vilja, en vilja, som icke skulle kunnat behärska en samling af, hvar på sitt 
sätt utpräglade, personligheter!” Key 1900, bd 2, s. 13. Hos Key är dessa 
idéer om barnuppfostran invävda i evolutionära resonemang om ärftlighet 
och naturens urval och variation.

37 Lindén 2013, s. 242.
38 Anne Charlotte Leffler, ”Barnet”, i Ur lifvet II, Stockholm: Hæggström, 

1883, s. 74. Lefflerexemplet diksuteras också av Lindén 2013, s. 242.
39 Jens Baggesens dikt ”Lydia” [1783] översattes av Johan Henric Kellgren 

1792, se Johan Henric Kellgren, Samlade skrifter, del 2, Dikter från och med 
Stockholms Postens begynnande år 1778, Stockholm: Svenska vitterhetssam-
fundet, 1938–1939, s. 333–335

40 I och med att Louis De Geers förslag om tvåkammarriksdag (representa-
tionsförslaget) antogs av adeln och prästerna den 7 resp. 8 december 1865 
avskaffades de fyra stånden i Sverige. Borgare och bönder hade röstat för 
förslaget den 4 december samma år. Hilma Angered-Strandberg var då 10 
år.

41 Jag har inte lyckats identifiera den dikt som fadern deklamerar i den-
na scen, ”Regardez comme ils volent, les petits oiseaux, / Madame, oh 
Madame”. Men det är signifikativt att det handlar om fransk litteratur, 
som hade rykte om sig att vara dekadent vid denna tid. Dikten står såle-
des i skarp motsättning till de kristna traktat som modern läser. Se Git 
Claesson- Pipping, Könet som läsanvisning. George Eliot och Victoria Be-
nedictsson i det svenska 1880-talet. En receptionsstudie, Stockholm/Stehag: 
Symposion Graduale, 1993, s. 35; 51.

42 Johanson 1904, s. 364.
43 Key 1900, se särskilt kapitlen ”Uppfostran”, ”Framtidens skola” och ”Själa-

morden i skolorna”.
44 Victoria Benedictsson, ”Ur mörkret” [ca 1888], i Synd. Noveller av det mo-

derna genombrottets kvinnor, urval och förord Birgitta Ney, Stockholm: 
Ordfront, 1993, s. 246f; s. 249.

45 Se Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée [1958], Paris: Gal-
limard, 2004, s. 64f. Det finns fler paralleller till Simone de Beauvoir. Till 
exempel menade hon att det var spänningen mellan moderns katolska 
moralism och faderns liberala ateism som gjorde att hon valde att bli in-
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tellektuell. Ibid, s. 58f. Se också Toril Moi, Simone de Beauvoir. Hur man 
skapar en kvinnlig intellektuell [Simone de Beauvoir. The Making of an Intel-
lectual Woman, 1994], övers. Lisa Wilhelmson, Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings bokförlag Symposion, 1996, s. 49.

46 Jfr Witt-Brattströms kriterier för den Nya kvinnan-romanen. Witt- 
Brattström 2007, s. 285.

47 Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 152.
48 Se Death 1985, s. 418–422.
49 Oscar Levertin 1904.
50 Jfr Elisabeth Dauthendey, Ny kärlek. En bok för mogna andar [Vom neuen 

Weibe und seiner Liebe. Ein Buch für reife Geister, 1901], med förord av Ellen 
Key, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1902, s. 9.

51 Ibid., s. 12.
52 Wirsén 1904.
53 Om begreppet ”erotisk-teoretisk överföring”, se Michèle LeDœuff, L’étude 

et le rouet. Des femmes, de la philosophie, etc., Paris: Seuil, 1989.
54 C.J.L. Almqvist är här en förebild för Key. Se Key 1897.
55 Se Key 1903, bd 1, s. 104; se också Lindén 2002, s. 170f.
56 Se Foucaults utläggning om den engelske filosofen Jeremy Benthams 

Panopticon, i Övervakning och straff. Fängelsets födelse [Surveiller et punir. 
Naissance de la prison, 1975], övers. C.G. Bjurström, Lund: Arkiv, 1987, 
s. 243f. Panopticon var namnet på en fängelsekonstruktion, konstruerad 
enligt en cirkelformad arkitektonisk princip, där de intagna övervakades 
av en person som befann sig i ett vakttorn mitten. Övervakaren var osynlig 
för de intagna men den intagne var medveten om att han ständigt kunde 
vara övervakad. Fångens illusion av att vara konstant övervakad kom-
mer slutligen att ge upphov till en inre kontroll som gör den yttre fysiska 
kontrollen överflödig, menar Foucault, som i panopticon ser en prototyp 
för hur den disciplinära makten genomsyrar det moderna samhället.

57 Se Gedin 2004, s. 173–214.
58 Jfr Witt-Brattström 1997, s. 170, där Witt-Brattström beskriver idén om 

skapandets ursprung i lidandet och smärtan som nietzscheanskt präglad. 
Se också Arne Melberg, Försök att läsa Nietzsche [2001], Stockholm: Déja 
vu, 2010, s. 109.

59 Nietzsche ser lidandet som en väg mot högre existensformer. I Bortom gott 
och ont skriver han: ”Fostran genom lidandet, det stora lidandet – vet ni 
då inte att endast denna fostran hitintills förmått människan att höja sig? 
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Denna själens spänning i olyckan som luttrar den till styrka […] dess upp-
finningsrikedom och tapperhet i att bära, uthärda, uttyda, utnyttja olyck-
an: allt vad som någonsin givits själen av djup, hemlighet, mask, ande, list 
och storhet, – har det inte beståtts den genom lidandet, genom det stora 
lidandets eklut?” Friedrich Nietzsche, Bortom gott och ont. Förspel till en 
framtidens filosofi [Jenseits von Gut und Böse, 1886], Samlade skrifter VII, 
övers. Peter Handberg, efterord Hans Ruin, Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings bokförlag Symposion, 2002.

60 Gedin 2004, s. 192–214; Williams 1997.
61 Friedrich Nietzsche, Så talade Zarathustra. En bok för alla och ingen [Also 

sprach Zarathustra, 1883–1885] övers. Nikanor Teratologen, efterskrift 
Anna-Lena Carlsson, Umeå: h:ström – Text & kultur, 2007, s. 81 (i 
avsnittet ”Om den skapandes väg”).

62 ”Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister 
sitt liv, för min och för evangelii skull, han skall bevara det” (Markus 8:35) 
”Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv, 
för min skull, han skall finna det.” (Matteus 10:39) Se också Key 1898, bd 1, 
s. 178.

63 Friedrich Nietzsche, Morgonrodnad. Tankar om de moraliska fördomarna 
[Morgenröte, 1873], Samlade skrifter IV, övers. & efterord Peter Hand-
berg, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2001, 
aforism 114.

64 Key 1900, bd 1, s. 35.
65 Dauthendey 1902, s. 79.
66 Se Melberg 2010, s. s. 90–110, ssk. 99.
67 Friedrich Nietzsche, Tragedins födelse [Die Geburt der Tragödie aus dem 

Geiste der Musik, 1872], Samlade skrifter I, övers. Martin Tegen, efterord 
Hans Ruin, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 
2000, s. 101.

68 Nietzsche 2000, s. 39. En idé som också enligt Bergenmar var del i 
1890- talets estetiska omorientering, se Bergenmar 2003, s. 53; 55.

69 Bergenmar 2003, s. 57.
70 Nordlander 1993, s. 551.
71 Sven Söderman, recension av Lydia Vik, i Stockholms Dagblad, 28/8 1904.
72 Konflikten mellan kärlek och arbete tematiseras i många romaner som 

utkommer kring sekelskiftet, till exempel Helene Böhlaus Halbtier (1899), 
Hedwig Dohms Christa Ruland (1902), Lou Andreas-Salomés Ma (1904), 
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Wägners Pennskaftet, Meisel-Hess Die Intellektuellen (1911), Sigrid Undsets 
Jenny (1911) och Ellen Landquists Suzanne (1915).

73 Järvstad 1996, s. 227. Se även s. 236.
74 Ibid., s. 228. Se också Järvstad 2008, s. 212f. Key skriver detta i sitt förord 

till den samtidigt utgivna tyska översättningen av Lydia Vik. Formule-
ringen återges på baksidan av den svenska utgåvan. Det hade varit intres-
sant att läsa hela Keys företal men jag har tyvärr inte lyckats hitta den tyska 
utgåvan.

75 Att litteratur som behandlade kvinnors identitetskris gavs ut och diskute-
rades offentligt kan ses som ett framsteg, påpekas också av Stenberg 2009, 
s. 264; se också avsnittet ”Offer som kvinnoidentitet”, ibid., s. 261–263.

76 Järvstad 1996, s. 236. Och i Den kluvna kvinnligheten skriver Järvstad att 
Lydia ” förstör sitt verk för att istället stödja den svage mannen”. Järvstad 
2008, s. 211, min kurs.

77 Nietzsche skriver om den eviga återkomsten redan i Den glada vetenskapen 
men i Zarathustra utvecklar han det som ett kritiskt begrepp.

78 Witt-Brattström 1997, s. 181.
79 Ibid.
80 Lindén 2002, s. 174f., med referens till Friedrich Nietzsche, Avgudaskym-

ning [Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer Philosophirt, 
1889], Samlade skrifter VIII, Sena skrifter, efterord Thomas H. Brobjer, 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2013, s. 155. 
Jacques Derrida kallar Nietzsche för en graviditetsfilosof, ”penseur de la 
grossesse”. Jacques Derrida, Éperons, Paris: Seuil, 1978, s. 51.

81 Fjelkestam 2002, s. 76. Det handlar enligt Fjelkestam om stildraget ago-
nism vilket blir vanligt förekommande inom expressionismen, med eller 
utan religiös laddning, skriver Fjelkestam med referens till renato Poggio-
li, The Theory of the Avant-Garde [Teoria dell’arte d’avanguardia, 1962], 
övers. Gerald Fitzgerald, Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1968.

82 Fjelkestam 2002, s. 85–91.
83 Key 1898, bd 1, s. 156.
84 Se Nietzsche 2000. Offret som en kvinnlig utväg ur en svår situation 

är måhända en prototypisk lösning för kvinnliga 1800-talsförfattare. Det 
återfinns också till exempel i Ouidas romaner, som Ellen Key behandlade 
i två långa artiklar i Tidskrift för hemmet 1875. Se Stenberg 2009, s. 41; 94f.

85 Moi 1996, s. 27–30. Mois övergripande ärende är att söka förstå hur det 
kommer sig att Simone de Beauvoir definierar sig själv som nummer två 
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efter Sartre. Genealogibegreppet hämtar Moi från Foucault och idén om 
det överdeterminerade textelementet från Freuds drömtydningslära, en-
ligt vilken element i den manifesta drömmen går att spåra till olika, delvis 
motsägelsefulla element i det omedvetna dröminnehållet.

86 Se Manns 1997, s. 86.
87 Johanson 1904, s. 364.
88 Eftersom hela romanen beskriver en pendling mellan Lydias upprepade 

utbrytningar och de följande återinfångandena av henne så kan man ju 
också tänka sig att det fortsätter i det oändliga, vilket en recensent gör. Det 
är ju i och för sig att inte respektera Angered-Strandbergs slutpunkt, men 
romanens metafiktiva nivåer inbjuder onekligen till en sådan läsning. 

Kapitel 6: Den Nya kvinnan som en evolut ionär nödvändighet

1 Ellen Key använder samma fras i inledningen till Lifslinjer I som en be-
teckning på sin sanningssträvan: ”den sanning, jag nu efter mina krafters 
mått sökt häfda, den: att lifvet själft bör varda lifvets mening.” Key 1903, 
bd 1, s. XIV.

2 ”Erzeugung hochwertiger Menschen”, Die Intellektuellen, s. 410, ”Zum 
gesteigerten Menschen”, s. 197. Alla sidhänvisningar till Die Intellektuellen 
sker i det följande till originalutgåvan utgiven 1911.

3 Alafberg 1911/12. 
4 Marie Holzer, ”Die Intellektuellen”, i Die Aktion, nr 6, 1913. Signaturen 

Th.v.G. diskuterar romanen som en skildring av lyckad frigörelseprocess. 
Th.v.G. [signatur], ”Grete Meisel-Hess. Die Intellektuellen”, Die Frauen-
bewegung, 18, nr 4, 1912, litteraturbilaga, s. 33f. Läkaren och sexualfors-
karen Max Marcuse ansåg att Die Intellektuellen väl speglade samtidens 
brännande frågor men var kritisk till bokens skönlitterära kvaliteter. Max 
Marcuse, ”Grete Meisel-Hess: Die Intellektuellen”, i Sexual-Probleme, nr 
8, 1912, s. 195–197.

5 ”Die Intellektuellen”, Die Frau, Jg. 19, 1911/12, s. 314f. Refererat efter Om-
ran 1999, s. 34.

6 Se ”Grete Meisel-Hess, hennes personlighet och hennes författarskap”, i 
Morgonbris, 1904; N. K-ger [signatur], ”Grete Meisel-Hess. En skildrare 
af den moderna kvinnan”, i Dagny, nr 3, 1910, s. 311f; Frida Stéenhoff 
rapporterar från mödraskyddsförbundets första internationella kongress 
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i Dresden 1911, där bl.a. Magnus Hirschfeld, Helene Stöcker och Grete 
Meisel-Hess framträdde. Frida Stéenhoff, ”Moderskydd och sexualre-
form”, Idun, i nr 41, 1911, s. 665. Beatrice Zade finner likheter mellan 
Meisel-Hess och Keys och Frida Stéenhoffs tänkande i sin recension av 
Die sexuelle Krise och Das Wesen der Geschlechtlichkeit. Zade betonar hur 
sann kärlek är en bärande kraft i Meisel-Hess krav på erotisk sedlighet. 
Troheten är kärlekens grund, skriver Meisel-Hess, och Zade utropar hen-
ne därför till monogamins profet. Beatrice Zade, ”Grete Meisel-Hess. En 
monogamiens förkämpe”, i Idun, nr 31, 1918, s. 490f; Alma Sundquist dis-
kuterar Meisel-Hess idéer om barnbegränsning som en lösning på social 
misär, förhållandena för ogifta mödrar och deras barn och behovet av en 
moderskapsförsäkring. Sundquist ställer sig emellertid negativ till Meisel-
 Hess förslag om en ”Frauenrente”, ett slags medborgarlön till kvinnor, 
eftersom en sådan skulle motverka en förbättring av villkoren för kvinnor 
på arbetsmarknaden och strävan efter lika lön för lika arbete. Hon anser 
också att Meisel-Hess fäster för stor betydelse vid ”det sexuella proble-
met”. Alma Sundquist, ”Den sexuella frågan. Reflexioner med anledning 
av Grete Meisel-Hess’ arbete Das Wesen der Geschlecthlichkeit”, i Hertha, 
häfte 2, 1918, s. 25–31.

7 Alafberg 1911/12.
8 ”Ohne ein deutliches Lebens- oder gar Berufsprogramm zu haben, fühlte 

sie doch dass es irgendwo in der Zeit ein Feld gab, auf dem sie und gerade 
sie ihre Kräfte auszubreiten hätte. Wie dunkle, durch Jahrhunderte vorbe-
reitete Erfahrungen, drängten Erkenntnisse durch sie ans Licht, – wollten 
durch sie Gestalt bekommen.” Die Intellektuellen, s. 83. Översättningar 
från tyskan i detta kapitel är gjorda av mig om ej annat anges. Originaltext 
anges i not.

9 En förbindelse som Nietzsche påpekar i Avgudaskymning, Nietzsche 2013, 
s. 151–152, se även s. 55–161. För en diskussion om romanens förhållande 
till Goethe, se Weiss-Sussex 2015, s. 183f.

10 ”’Des Menschen Schicksal […] ist sein Leib. Nun ist aber unsere Intel-
lektskultur sozusagen noch nicht leiblich genug geworden, – noch nicht 
somatisch, wie wir Ärzte sagen, – unser Wille, aber noch nicht unser Or-
ganismus ist intellektuell.’” Die Intellektuellen, s. 31.

11 Se Omran 1999, s. 25.
12 Omran 1999, s. 12f.
13 Grete Meisel-Hess, Generationen und ihre Bildner, Berlin: Edelheim, 1901, 
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och Grete Meisel-Hess, In der modernen Weltanschauung, Leipzig: H See-
mann, 1901.

14 Biografiska upplysningar om Meisel-Hess har jag hämtat i Melander 1990 
s. 5–9; Thorson 2000, s. 76; Omran 1999, s. 13.

15 Se Anderson 1992, s. 144f.
16 Melander 1990, s. 6.
17 För en överblick över Meisel-Hess publicistiska verksamhet, se Godela 

Weiss-Sussex, ”Radical Feminist and Belligerent Journalist. Grete Meisel-
 Hess”, i Christa Spreizer (red.), Discovering Women’s History. German- 
Speaking Journalists (1900–1950), Oxford: Peter Lang, 2014, s. 16–39.

18 Grete Meisel-Hess, Die sexuelle Krise. Eine sozialpsychologische Un-
tersuchung [1909], Berlin: Contumax, 2010; Grete Meisel-Hess, Das 
Wesen der Geschlechtlichkeit. Die sexuelle Krise in ihren Beziehungen zur 
sozialen Frage und zum Krieg, zu Moral, Rasse und Religion und insbeson-
dere zur Monogamie, bd 1–2, Jena: Diederichs, 1916.

19 I de äldre kortkatalogerna på Berlins Staatsbibliothek meddelas att en 
bok saknas i beståndet med stämpeln ”Kriegsverlust möglich”, vilket jag 
upplevde som en kuslig påminnelse om nazismens fasor.

20 Melander 1990.
21 Wittrock 1987, s. 37.
22 Kollontay 1979. Novaja moral i rabotjij klass, ursprungligen publicerad 

1918.
23 Thomas 1983, s. 85f.
24 Anderson 1992; Omran 1999 s. 11–35; Irmgard Roebling, ”Grete Meisel-

 Hess. Sexualreform zwischen Nietzschekult, Freudrezeption, und Rassen-
hygiene”, i Johannes Cremerius m.fl. (red.), Literarische Entwürfe weib-
licher Sexualität, Würzburg: Königshausen & Neumann, 1993.

25 Susanne Omran, Frauenbewegung und ”Judenfrage”. Diskurse um Ras-
se und Geschlecht nach 1900, Frankfurt am Main m.fl.: Campus Verlag, 
2000. Den tyska kvinnorörelsen brukar delas in i två falanger, en bor-
gerlig och en vänsterfalang. Grete Meisel-Hess tillhörde en radikal del 
av vänsterfalangen. Se Richard J. Evans 1976; Melander 1990, s. 127–141; 
Greven-Aschoff 1981, s. 37f; 69.

26 Weiss-Sussex 2015, s. 168–188.
27 Thorson 2000, s. 71–94. Artikeln bygger på författarens avhandling som 

jag tyvärr inte fått tillgång till.
28 Agatha Schwartz, Shifting Voices. Feminist Thought and Women’s Writing 
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in fin de siècle Austria and Hungary, Montreal: McGill-Queen’s University 
Press, 2008.

29 Jenny Bauer, Geschlechterdiskurse um 1900. Literarische Identitätsentwürfe 
im Kontext deutsch-skandinavischer Raumproduktion, Bielefeld: transcript 
Verlag [2016].

30 Vid tiden för romanens publicering var det endast i Zürich som kvinnor 
hade möjlighet att avlägga universitetsexamen.

31 Meisel-Hess 2010, s. 239–240. Meisel-Hess anspelar här på en av Mar-
holms mer svårsmälta formuleringar om att kvinnor är tomma kapslar 
som väntar på att fyllas av en man. ”[K]vinnan är så väl i andligt som 
kroppsligt, snarlik en kapsel öfver ett tomrum, hvilket först måste utfyllas 
av mannen.” Marholm 1895, s. 6. Meisel-Hess hade antagligen läst Mar-
holm, som var en viktig förmedlare av nordisk litteratur i Tyskland. Hon 
refererar också i Die sexuelle Krise flera gånger till Ibsen.

32 Man skulle kunna jämföra med Bachtins begrepp polyfoni. Bachtin be-
skriver hur berättaren drar sig tillbaka och låter personerna själva stå för 
olika ståndpunkter vilket skapar en dialogicitet och en polyfoni. I Nya 
kvinnan-romanerna är dialogiciteten emellertid orkestrerad av en berät-
tarinstans för att tydliggöra ett budskap eller en tendens. Å andra sidan är 
det svårt att tänka sig en berättare som är helt neutral. Se Michail Bachtin, 
The Dialogic Imagination. Four Essays [Voprosy literatury i estetiki. Iss-
ledovanija raznych let, 1975], Austin: Univ. of Texas Press, utg. Michael 
Holquist, övers. Caryl Emerson, 1981, s. 279, s. 348; s. 324. Se också Julia 
Kristeva, ”Word, Dialogue and Novel” [1969], i Julia Kristeva, The Kriste-
va Reader, red. Toril Moi, Oxford: Blackwell, 1986, s. 35–59, ssk s. 55f.

33 Se t.ex. Lundborg 1914, s. 83. Ofta används också ordet ”välboren”, se ibid., 
s. 82. Se också Ernst Almquist, Ärftlighetslagarna och deras betydelse för 
samhälle och rashygien, Stockholm: Gebers, 1912; Schallmayer 1918.

34 Se Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 2011. 
http://www.korrekturen.de/rezensionen/kluge_etymologisches_woerter-
buch_2011.shtml. Åtkomst 2016-03-20.

35 Broberg & Tydén 2005, s. 10.
36 Se Meisel-Hess 2010, s. 183.
37 Se Repp 2004, s. 123f.
38 Se Melander 1990, s. 25, samt Meisel-Hess resonemang om den kosmopo-

litiska individualismen i Meisel-Hess 2010, s. 13.
39 Se Anna Bohlin, Röstens anatomi. Läsningar av politik i Elin Wägners Silver-
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forsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvs-
kåserier, Umeå: h-ström, 2008, s. 83; Määttä 1997, s. 50. Detta sätt att 
resonera har Wendy Hayden återfunnit redan 1893 i USA: ”All progress 
must begin in dissatisfaction. The moner, the protozoan, the first forms 
of animal or vegetable life must have been dissatisfied with their state of 
development else they would have remained… simple cells, and all their 
generations after them”, skrivs i en ledare i tidskriften Lucifer, The Light 
Bearer, 19 maj 1893, citerad efter Hayden 2013, s. 78.

40 Weir (red.) 2012, s. 3; s. 14. Se även Kjell Jonssons undersökning av natur-
vetenskapens gränser mot filosofi, religion och politik. Han talar om två 
riktningar: restriktionism, som vill upprätthålla gränserna, och expansio-
nism, ”uppfattningen att naturvetenskapen kan legitimera, underbygga, 
ja, bekräfta religiösa, metafysiska och politiska ideer.” Kjell Jonsson 1987, 
s. 11f.

41 Se Meisel-Hess, In der modernen Weltanschauung, 1901, s. 97. Anderson 
1992, s. 181.

42 Meisel-Hess 2010, s. 9.
43 Key 1900, bd 1, s. 28
44 Se Schallmayer 1918, s. 209; Möbius 1905, s. 24. Se också Omran 1999.
45 Meisel-Hess 2010, s. 9f; s. 110f; s. 255–257; Anderson 1992, s. 181. Se också 

Meisel-Hess 2010, s. 400, där Meisel-Hess refererar till Freuds idé om neu-
roser och psykoser som följder av en patologisk social och sexuell ordning.

46 Melander 1990, s. 63. Meisel-Hess 2010, s. 263f. Äktenskapets mono-
polställning leder till falskt urval och degeneration. Samtidigt menar 
Meisel-Hess att äktenskapet har många fördelar, det kan till exempel ge 
människor möjlighet att inrikta sin energi också på ”högre uppgifter”, 
bortom erotiken. (Meisel-Hess 2010, s. 263)

47 Se Anderson 1992, s. 185.
48 ”Den Kindern der Kraft, der Jugend und der freien Auslese muß, 

unabhängig von der Ehereife, Ehefähigkeit und Ehewilligkeit der eltern, 
der Weg zur Geburt frei stehen.” Meisel-Hess 2010, s. 37.

49 ”Herabzüchtung”. Se till exempel Meisel-Hess 2010, s. 9f, s. 12; s. 14f., s. 
239; Melander 1990, s. 63; 130.

50 Melander 1990, not 60, s. 187.
51 Anderson 1992, s. 189.
52 Meisel-Hess 2010, s. 264; Dessa idéer formuleras teoretiskt 1909 men finns 

redan i romanen Fanny Roth. Eine Jung-Frauengeschichte från 1902, en 
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feministisk bildningsroman, enligt Schwartz 2008, s. 109. Fanny Roth 
är en ung violinist som uppmuntrats av modern att bli en emanciperad 
kvinna. När hon träffar den stilige Josef Fellner blir hon blixtförälskad. 
Fanny är så förblindad av erotisk längtan att hon bortser från alla tecken 
på mannens chauvinism: hon förlovar sig med honom efter bara några 
dagar och gifter sig med honom några månader senare och slutar då också 
arbeta. Meisel-Hess beskriver bröllopsnatten som en sorts våldtäkt vilket 
ställs i stark kontrast till vad Fanny läst om sexualiteten i skönlitteraturen. 
Då Fanny blir alltmer medveten om mannens själviska beteende – han är 
också notoriskt otrogen – väljer hon till slut att lämna honom och återupp-
tar sin musikkarriär. Fanny Roth kan jämföras med Lydia Vik: till skillnad 
från Lydia Vik lämnar Fanny Roth mannen när hon inser att hon ställs 
inför valet mellan honom och musikerkarriären.

53 ”Jede Möglichkeit der Auslese der Besten, der Fortentwicklung einer Ras-
se steht und fällt mit der Wahlfreiheit des Weibes (und des Mannes natür-
lich).” Meisel-Hess 2010, s. 12.

54 Key 1900, bd 1, s. 11.
55 Nietzsche menade att äktenskap som tillkommit av andra skäl en kärlek 

”smutsade själen”. Lindén 2002, s. 169. Key hänvisar bara ett fåtal gånger 
explicit till eugeniken i Barnets århundrade, men att hon är inspirerad av 
darwinismen är tydligt då hon bifogar en ”litteraturlista” på evolutions-
teoretiska böcker.

56 Key 1903, bd 1, s. 19.
57 ”Nur der gutgezeugte Mensch wird zur Persöhnlichkeit.” Meisel-Hess 

2010, s. 38.
58 Se Meisel-Hess, In der modernen Weltanschauung, 1901, s. 99. Se också Die 

Intellektuellen, s. 416.
59 Anderson 1992, s. 189.
60 Se ibid., s. 181.
61 ”Untrennbar vereint sind Sozialismus und Individualismus in der Natur: 

im Zellenstaat, – im socialen Individuum. Untrennbar vereint ergeben 
sie erst eine menschenwürdige Kultur –: in der individual-socialistischen 
Gesellschaft.” Meisel-Hess, In der modernen Weltanschauung, 1901, s. 99, 
se också s. 104–106.

62 Se Melander 1990, s. 11. Se också Die Berliner Moderne 1885–1914, utg. 
Jürgen Schutte & Peter Sprengel, Stuttgart: Reclam, 1987.

63 Key 1900, bd 1, s. 16. Man kan notera att Key i likhet med Meisel-Hess 
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talar om det naturliga urvalet. Key åberopar här den finske sociologen 
Edvard Westermarcks bok The History of Human Marriage (1891) som stöd 
för sitt resonemang.

64 Se Blome 2011, s. 9f..
65 Robertson 1999, s. 163–165; Thorson 2000, s. 72f.
66 Frågan debatterades i det österrikiska parlamentet, där judar, som rabbi-

nen, politikern och religionshistorikern Joseph Samuel Bloch, fick försvara 
sig mot anklagelser om att prostitutionen var en judisk synd. Se Alison 
Rose, Jewish Women in fin de siècle Vienna, Austin: University of Texas 
Press, 2008, s. 100.

67 ”Hüften nach Knabenart”, Die Intellektuellen, s. 16.
68 Pykett 1992, s. 140.
69 ”stark gebogenen, vorspringenden Nase”, Die Intellektuellen, s. 22; s. 99.
70 ”Das Gesicht war in letzter Zeit voller geworden, die scharf geschwungene 

Nase war nun entsprechend umrahmt, und der Kopf schien, gerade durch 
sie, von unverkennbarer Bedutung. […] Wenn ihr dieses Spiegelbild jetzt 
zulachte, so konnte es an jenes andere ihrer früheren Jugend nur gemah-
nen, wie an eine dürftige Skizze ihres eigenen Wesens, die nun endlich 
Bildnis geworden, reif in Form und Farbe, durchleuchtet vom Glanze 
frauenhafter Blüte.” Die Intellektuellen, s. 453f.

71 ”Er grübelte; wo hatte er dieses stark ausgeprägte Mädchengesicht mit 
den Haaren, die den Kopf umbogen, wie geschmiedetes Kupfer, dieser 
gebogenen Nase, die doch in diesem Gesicht nicht störte und den klugen, 
schwarzen Augen schon gesehen?” Die Intellektuellen, s. 267f.

72 ”Das war das Anlitz der Europäerin, wie sie ursprunglich gewesen, bevor 
sie durch gefährliche Kreuzungen das ruhige, große Ebenmaß der Züge 
verlor…” Die Intellektuellen, s. 284 (min kurs.).

73 ”Es schien ihr, als gehöre er einem Geschlecht an, das die Merkmale des 
lichten Rassenideals mit reinster Vergeistigung gepaart hatte, und nun, wie 
eine fremde Art, herausleuchtet aus der Menge.” Die Intellektuellen, s. 455.

74 ”Stämme der Rasse”, ”bei denen nur der charakteristische Gesichtsaus-
druck, ihr bewegliches Mienen- und Händespiel die immer wiederkeh-
renden Vorstellungen ihrer Schicht verrieten und die Verwandtschaft mit 
ihren dunkelhaarigen Brüdern zum Ausdruck brachten.” Die Intellektuel-
len, s. 85.

75 Se Robertson 1999, s. 166.
76 Ibid., s. 165.
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77 Ibid., s. 165.
78 Honoratioren betecknar man i tyskan alltsedan 1800-talet de borgare i 

småstäder eller mindre samhällen som hade en hög social status och ett 
visst informellt politiskt inflytande. Det kunde vara exempelvis läraren, 
prästen, domaren, läkaren, fabrikören eller storbonden.

79 ”Schreibereien”, Die Intellektuellen, s. 87.
80 ”die Wurzellosigkeit ihrer Rasse, deren Träger sich Kulturen zueigen ge-

macht hatten, die nicht ihrem Blute entstammten”, Die Intellektuellen, s. 8.
81 För en diskussion om ursprunget till idén om den judiska ”rotlösheten”, se 

Robertson 1999, s. 176.
82 För en utförlig redogörelse för sionismen, se Robertson 1999, s. 465–504.
83 Meisel-Hess 2015, s. 48.
84 Ibid.
85 För beskrivningar av släkten Diamants karakteristika, se hela det första 

kapitlet, ssk s. 14 i Die Intellektuellen. Idén om ironisk kvickhet [Witz] 
som något typiskt judiskt återfinns även i Fanny Lewalds roman Jenny 
från 1843, vilket hänger samman med att det är ”den förtrycktes vapen 
gentemot förtryckaren”, noterar Kristina Fjelkestam i Det sublimas politik. 
Emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner, Göteborg & Stock-
holm: Makadam, 2010, s. 114.

86 Äktenskap mellan judar och kristna var ovanligt i Tyskland före 1871, 
delvis för att det var olagligt i de flesta tyska stater, fram till 1848 eller 
1871. Innan interkonfessionella äktenskap blev tillåtna i lag krävdes att 
den ena parten, vanligen den judiska kvinnan, konverterade före vigseln. 
Detta var ovanligt före 1870. Se Steven M. Lowenstein, ”German Jews and 
Their Social Relationships”, i Marion A. Kaplan (red.), Jewish Daily Life 
in Germany, 1618–1945, New York: Oxford University Press, 2005, s. 168. I 
Fanny Lewalds roman Jenny (1863) måste således de judiska romanperso-
nerna konvertera för att få lov att gifta sig med sina kristna kärleksobjekt. 
Se Fjelkestam 2010, s. s. 107–120.

87 ”Als Träger der Handlung sehe ich Einen aus der jungen Generation hoch-
assimilierter, weltbürgerlich freier Juden. Ich sehe ihn als eminenten Ver-
treter intellektuellen Ringens. Sein Herz birgt noch die alte Inbrunst vom 
Sinai – seine Seele liebt vielleicht die Gesänge, zu denen an den Wassern 
des Euphrat die Harfen tönten, – von Tränen betaut, – aber seine Vernunft 
klettert kühn auf die Gipfel westlicher Kultur, bis zu Darwin, Nietzsche 
und Kant.” Die Intellektuellen, s. 501.
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88 I Första Moseboken 15:18 lovade Gud Abraham och judarna landet mellan 
floderna Nilen och Eufrat. Jfr också Psaltaren, psalm 137 samt, för den 
som läser hebreiska: http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16358/
jewish/Chapter-137.htm#, https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Rashi. Åt-
komst 2016-03-20.

89 Romanen har självbiografiska stråk, menar Melander (1990, s. 130). Den 
pekar på så sätt framåt mot andra av 1900-talets stora självbiografiska ro-
maner av intellektuella kvinnor, som Simone de Beauvoirs Les mandarins 
eller Julia Kristevas Les samouraïs.

90 Ordet fanns tidigare men betecknade då det som härrörde från intellektet 
i motsats till känslan, se Manns 1997, s. 53.

91 Ordet ”intellektuell” kom in i tyskan från franskan i samband med 
Dreyfusaffären och uppropet i L’Aurore. Det var de reaktionära anti- 
dreyfusarderna som använde beteckningen om dem som gick ut till Drey-
fus försvar, däribland Émile Zola, Octave Mirbeau och Anatole France. 
Se Thomas von Vegesack, Tankens aristokrater eller pennans betjänter. De 
intellektuella 1898–1968, Stockholm: Atlantis, 1986, s. 10; 18f; 33f. Se också 
Melander 1990, s. 41 samt se Synnöve Clason, Schlagworte der ”konser-
vativen Revolution”. Studien zum polemischen Wortgebrauch des radikalen 
Konservatismus in Deutschland zwischen 1871 und 1933, Stockholm: Tyska 
inst., Univ., 1981, s. 154–178.

92 Adolf Bartels, Die deutsche Dichtung der Gegenwart. Die Jüngsten, Leipzig: 
Haessel, 1921, s. 142. ”Grete Meisel-Hess schrieb die Abhandlung ’Die 
sexuelle Krise’ und dann den Roman ’Die Intellektuellen’ – diese Intel-
lektuellen sind ja eine jüdische Erfindung.” Bartels 1921, s. 106. Se också 
Melander 1990, s. 41; Clason 1981, s. 164.

93 Holzer 1913.
94 Se Melander 1990, s. 38ff. De två viktigaste expressionistiska tidskrifterna 

var Die Aktion, grundad 1911 av Franz Pfemfert, och Der Sturm, grundad 
1910 av Herwarth Walden. Die Aktion hade till skillnad från Der Sturm 
en uttalad syn på litteratur och politik som oskiljaktiga. Melander beskri-
ver också planerna för organiseringen av intelligentian i Tyskland. Det 
fanns inom den expressionistiska kretsen kring Die Aktion skilda synsätt 
på förhållandet mellan de intellektuella och folket. Enligt Melander stod 
Meisel- Hess för en intelligensaristokratisk hållning i likhet med Kurt 
Hiller, till skillnad från Pfemfert som anslöt sig till den revolutionära 
kommunismen. En brytning mellan de två hållningarna bidrog till att 
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Meisel-Hess slutade skriva i Die Aktion i juni 1913. Melander 1990, s. 41–45. 
Se även Vegesack 1986, s. 34.

95 Jfr Ledger 1997, kap 2, ”The New Woman and Socialism”.
96 ”Wir Intellektuellen sind längst nicht mehr die Schmarotzer der Theorie; 

wir sind Arbeiter, wie die Ihren! Stellen Sie uns auf den Posten, – wir 
gehören zu ihnen. Wir sind es, wir waren es, – die die Massen ursprüng-
lich beunruhigten und damit in Bewegung brachten.” Die Intellektuellen, 
s. 260.

97 ”den Spitzen der geistigen Entwicklung der Welt [standen]”, Die Intellek-
tuellen, s. 478.

98 ”höheren Lebensform”, Die Intellektuellen, s. 196.
99 Uttrycket ”schlotternde Lemuren” går tillbaka på Mefistofeles replik i 

Goethes Faust II (1833): ”Herbey herbey! Herein herein! Ihr schlotternden 
Lemuren / Aus Bändern, Sehnen und Gebein / Geflickte Halbnaturen”, 
Johann Wolfgang Goethe, Faust, Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und 
Gespräche I, bd 7/1, utg. Albrecht Schöne, 7. uppl., Frankfurt am Main: 
Deutscher Klassiker Verlag, 2007, s. 444. Johann Wolfgang von Goethe, 
Faust II, övers. Britt G. Hallqvist, Stockholm: Forum, 1974. Lemurerna 
är i dramat Mefistofeles hantlangare och de som gräver Fausts grav på 
Mefistofeles anmodan.

100 ”den Gedanken einer intellektuellen Weltpolitik durchzusetzen suchen”, 
Die Intellektuellen, s. 409. Verner von Heidenstam var, enligt Vegesack, 
inne på liknande idéer om att grunda ett intellektuellt parti. Vegesack 
1986, s. 34f.

101 ”Auf dem Gebiete der sozialen Gestaltung, der Organisation der Völ-
ker, der Verbindung der Intellekte, der Revision der moralischen Ge-
setze, [auf denen die Menscheit fußen konnte], galt es, zu wirken. Und 
im Mittelpunkt der ganzen, globischen Zentralisation stand ein Komitee 
zur Erforschung der Gesetze der Deszendenz und der Variation, – eine 
wissenschaftliche Kommission, die die sozialen und die biologischen Ge-
setze untersuchte, durch welche die Erzeugung hochwertiger Menschen 
gesichert schien.” Die Intellektuellen, s. 409.

102 ”Die Gesetze der Hygiene mußten zu diesem Zweck ebenso revidiert 
werden, wie die der sozialen Bedingungen, innerhalb welcher Menschen 
aufwuchsen. Die Abschaffung schädlicher Fortpflanzungsitten und die 
Festigung der Rechte, die eine gesunde Selektion verbürgten, standen an 
erster Stelle des Arbeitsprogramms.” Die Intellektuellen, s. 410.
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103 ”Züchtung vollwertiger Lebensmassen”, Die Intellektuellen, s. 165.
104 Melander 1990, s. 25. I Essai sur l’ inégalité des races humaines (1853–1854) 

driver Gobineau tesen om den ”ariska” eller germanska rasen överlägsen-
het. Han har kallats ”den moderna rasismens fader”.

105 Meisel-Hess 1916, s. 517f, refererat efter Melander 1990, s. 27. Schall mayer 
förordar rasblandade äktenskap med hänvisning bland annat till att så 
skett inom djurriket då man korsat olika raser av boskap vilket bara lett 
till en förbättring av rasen, ”kräftigung der Rasse”. Dessutom är det väl 
känt att rasblandade kvinnor blir vackrast, skriver han. Den lyckade ras-
blandningen gäller emellertid endast om raserna ifråga är kulturellt lik-
värdiga – om de står på olika kulturell begåvningsnivå hamnar avkomman 
mittemellan. Se Schallmayer 1918, s. 475–476.

106 ”Früher vertrat das Individuum in stärkerem Maße als heute den typus 
seines volkes, seiner Rasse, seiner Sprachgemeinschaft, seines Berufes, sei-
ner Zunft und Klasse. Alle diese Gegensätze lösen sich mehr und mehr 
im kosmopolitischen Individualismus.” Meisel-Hess 2010, s. 13. Se även 
Melander 1990, s. 25.

107 ”Abend- und morgenländische Gelehrte, vorwiegend Physiologen und 
Staatsmänner, sollten auf diesem Kongreß über jene Probleme beraten, 
welche eine internationale Intellektspolitik forderten, und deren Verwirk-
lichung durch die Verschiedenheit der Rassen verhindert war; ohne die 
überragende biologische Position der weißen Rasse durch Mischung zu 
gefährden, mußte doch eine verbindende Brücke über diese verschiedenen 
Völker geschlagen werden.” Die Intellektuellen, s. 475.

108 Jfr Helga Thorson, ”Ethnic and Sexual Tension in the Austro-Hungari-
an Monarchy. A Case of Mistaken Identity in Grete Meisel-Hess’s ’Zwei 
vergnügte Tage’”, i Agatha Schwartz (red.), Gender and Modernity in Cen-
tral Europe. The Austro-Hungarian Monarchy and its Legacy, Ottawa: Uni-
versity of Ottawa Press, 2010, s. 28.

109 Meisel-Hess 2010, s. 12.
110 De rasistiska projektionerna, till exempel aggressivitet eller utlevelsefull 

sexualitet, kan också vändas i idealisering och fascination där den Andre, 
”den naturliga människan”, får representera något genuint eller operver-
terat. Den Andre blir i rasismens diskurser både barbar och ”ädel vilde”. 
Se Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (red.), Glo-
baliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mång-
kulturella samhället, Nora: Nya Doxa, 1999, s. 38f.
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111 Enligt postkolonial teoribildning baserar sig hela det moderna västerländska 
projektets identitet på distinktionen mellan de ”civiliserade” européerna och 
”de Andra”, där européerna ses som bärare av en universalhistorisk utveck-
lingsprocess som ”de Andra” står utanför. Se ibid., s. 29; se även s. 28–33.

112 Citerat efter Melander 1990, s. 4.
113 Ang. den borgerliga kvinnorörelsens förhållande till mödraskyddsförbun-

det, se Allen, Feminism and Motherhood in Germany, 1800–1914, 1991, ka-
pitel 9.

114 ”die Liebe ’leicht’ zu nehmen”, Meisel-Hess 2010, s. 71.
115 D.v.s.: Kvinnor bör därför när de får barn inte vara hänvisade till en mans 

godtyckliga försörjning. Mannens försörjaransvar bör tas över av staten 
om kvinnan ska kunna bli en fri och oberoende individ.

116 ”Die Frauenbewegung, die die materielle Unabhängigkeit der Frau vom 
Manne anstrebt, – ist nur ein gesundes Mittel zu diesem Zweck, – zu ei-
nem grossartigen Ziel, das wohl den mächtigsten kulturellen Hebel in der 
Geschichte der Menschheit darstellen wird: die Abschaffung der unerhör-
ten, kulturhistorisch unbegreiflichen Barbarei, in der wir noch leben, – die 
schwangere, gebärende oder mit Kindern belastete, – also an Händen und 
Füssen gebundene – Frau der Zufalls-Versorgung durch den Mann über-
lässt und sie, wenn diese wegfällt, einem Elendzustand zuführt, der an das 
menschlich Furchtbarste grenzt: die staatliche Versorgung der Frau, wenn 
sie Mutter wird, und die Uebernahme der Kinder durch den Staat, damit 
diese einerseits planmässig erzogen werden und nicht wild auf der Strasse 
heranwachsen […].” Meisel-Hess, In der modernen Weltanschauung, 1901, 
s. 84.

117 ”Der schwerpunkt der ganzen Frage schien ihr nicht im Brotkampf zu 
liegen, – wenn auch dieser Kampf unvermeidlich war. Es schien ihr viel-
mehr, als bedürfte es einer sozialen Gestaltung, die vor allem mit dem 
Muttertum rechnete, – freilich noch im einem anderen Sinn, als dies 
bisher geschehen war, wonach die hohe, wirtschaftliche Belastung des 
Mannes vorausgesetzt und damit die Frau zur Unfreien und Werbenden 
gemacht wurde.” Die Intellektuellen, s. 134.

118 Meisel-Hess 2010, s. 13.
119 För ett resonemang om idén om den livsdugliga partnern, se Richardson 

2003, s. 48ff; Anderson 1992, s. 185.
120 Meisel-Hess 2010, s. 92f.
121 Jfr Repp 2004, s. 116: ”For women in symbolist and reformist circles, it 
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was precisely this physical, transformative power of the erotic that seemed 
to vindicate the subjective realm, giving it empirically verifiable meaning 
and purpose in an age of materialism.”

122 Se Richardson 2003, s. 111.
123 Denna uppfattning var utbredd i tiden enligt Allen, Feminism and Mother-

hood in Germany, 1800–1914, 1991, s. 3. Se också Lindén 2002.
124 Se Melberg 2010, s. 56–62, ssk. 59. Nietzsche skriver t.ex. i företalet till 

den andra upplagan av Den glada vetenskapen om ”tacksamheten hos en 
tillfrisknande” [die Dankbarkeit eines Genesenden]. Nietzsche 2008, s. 11. 
Tyskt citat återgivet efter Melberg 2010, s. 56.

125 Anderson 1992, s. 191.
126 Se Zade 1918, s. 490f.
127 Meisel-Hess 2010, s. 87–92.
128 Ibid., s. 16; 25. Se även Anderson 1992, s. 186.
129 Se Omran 1999, s. 23–25.
130 Kollontay 1979, s. 73. Jfr Meisel-Hess 2010, s. 88f.
131 Meisel-Hess 2010, s. 89.
132 ”Das Alleinsein ist schwer, – darüber sind Sie mit mir einer Meinung, 

nicht wahr?
Auch Ihnen?, sagte Olga überrascht.
Jeder jungen Frau; sagt eine es anders, so lügt sie. Allgemein wird in 

diesem Punkte gelogen.” Die Intellektuellen, s. 251.
133 ”mit einer einzigen, schweren, roten Welle”, Die Intellektuellen, s. 219.
134 Kollontay 1979, s. 75.
135 Anderson 1992, s. 238.
136 Kollontay 1979, s. 79.
137 Ibid., s. 71; Meisel-Hess 2010, s. 21.
138 Meisel-Hess 2010, s. 22; Kollontay 1979, s. 71. ”Eine besondere Einsamkeit 

umgibt jene schon erwähnten ’neuen’ Frauen, denn der Mann, der für sie 
in Betracht kommt, ist heutigentags nur allzu vereinzelt da.” Meisel-Hess 
2010, s. 250.

139 Meisel-Hess 2010, s. 21.
140 Dauthendey 1902.
141 ”einen ihm immer nahen, dauernden Freund, der ihm hilft, sich zurecht 

zu finden, in diesem Wirrwarr.” Die Intellektuellen, s. 248.
142 Det tidiga 1900-talets vetenskapliggörande av föräldraskapet och idén att 

man inte var förälder utan blev det, genom att tillägna sig nya kunska-
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per och färdigheter, förändrade föreställningar om faderskapet, menar 
Thomas Johansson, Faderskapets omvandlingar. Frånvarons socialpsykologi, 
Göteborg: Daidalos, 2004, s. 24–26; se också Ralph LaRossa, The Moder-
nization of Fatherhood. A Social and Political History, Chicago: University 
of Chicago Press, 1997. Idén att man inte var förälder utan blev det är 
underliggande också i Keys Barnets århundrade (1900). Det sker här en 
avbiologisering av moderskapet som i förlängningen öppnade även för 
män att att tänka nytt kring faderskapet.

143 ”Die Erkenntnis, die ihm Vernunft und Gewissen mit unbarmherziger 
Nüchternheit diktierten, sprach zu ihm, – daß er selbst verzichten müßte, 
die ewige Substanz des Lebens weiter zu bauen. Er durfte nicht aus dem 
Schoß eines geliebten Weibes einen Menschen erwachsen lassen, der die 
Lasten seiner eigenen, beladenen Körperlichkeit mitbekam; er war streng 
und unerbittlich in diesem Punkt. Sollte er in edles Ackerland kümmer-
lichen Samen streuen?” Die Intellektuellen, s. 126f.

144 ”Wir werden kein Kind haben, – denn ich habe nichts zu vererben”, Die 
Intellektuellen, s. 397

145 Ett annat exempel är då Stanislaus träffar Eva Reisenleitners dotter: ”Ihm 
war das Kind die wunderbare Erhöhung, die, über das eigene, arme Ich, 
der Vollkommenheit näher rückt, – und sein Begehren, ein Kind lieben zu 
dürfen, war so stark, daß er oftmals glaubte, ohne diese Liebe nicht leben 
zu können. Und gerade über dieses Begehren hatte er strenges Gericht 
gehalten – und sein Urteil selbst gesprochen.” Die Intellektuellen, 126f.

146 Zucht betyder avel, så det handlar om en högvärdig avel här.
147 Motivet med mannen som skulle låta sin hustru dö i barnsäng för att 

försäkra sig om en arvinge återfinns även i Maria Janitscheks novell ”In 
Schönheit”, publicerad i Die neue Eva (1902). Novellsamlingen bannlystes 
1909. Se Woodford 2015, s. 159f.

148 Se Git Claesson-Pipping som i Könet som läsanvisning beskriver vikten av 
konnotationer hos ”det franska” och ”det engelska” för det svenska mot-
tagandet av George Eliots romaner. Claesson-Pipping 1993.

149 ”Ihres Mannes Vernachlässigung verletze und verärgerte nur ihre weibliche 
Eitelkeit, nicht aber ein sinnliches Bedürfnis in ihr.” Die Intellektuellen, s. 52.

150 ”’Der Tag zerrint mir unter den fingern’, klagte sie, wenn man ihr vorhielt, 
daß sie ihr Talent nicht pflege. Denn Frau Edda hatte ein Talent, vielleicht 
war es der Großvater, der ihr das seine in veränderter Form, vererbt hatte.” 
Die Intellektuellen, s. 10.
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151 Jfr Meisel-Hess 2010, s. 256.
152 ”große Erschöpfbarkeit, wie sie in alten Familien zu spuken pflegt”, Die 

Intellektuellen, s. 10.
153 ”Mangel an Hämoglobin und eine Gebärmuttersenkung”, Die Intellektu-

ellen, s. 39.
154 Se Johannisson 2013, kap 1.
155 ”die Versprechungen ihres Körpers schienen für diesen Mann erfüllt”, Die 

Intellektuellen, s. 14.
156 ”Bleiern, schwer, träg, apathisch, mißmutig, weltverachtend, mit einem 

Wort schwer lebensüberdrüssig wird ein gesund veranlagter Mensch dur-
ch fortgesetzte Entbehrung genereller Notwendigkeiten.” Meisel-Hess 
2010, s. 260.

157 Se Omran 1999, s. 15.
158 ”höchtes Zuchtprodukt europäischer Höflichkeit”, Die Intellektuellen, 

s. 374.
159 I Die Intellektuellen uttryckt på franska: ”faire plaisir aux hommes” (s. 378) 

och tyska: ”Gefallsucht” (s. 371).
160 Meisel-Hess 2010, s. 254–256; Meisel-Hess, In der modernen Weltan-

schauung, 1901, s. 97.
161 ”groß und massig, mit vollem fleischigen Gesicht, das die etwas ins Bläu-

liche spielende Röte des Zechers zeigte, weissen Bartkoteletten, schwer 
und stapfend im Trit, mit einer Atmosphäre um sich, die an einen leichten 
Dampf und an den Geruch von Juchten erinnerte. Überzeugt, daß sie 
seinen Antrag als unverhofft glückliche Wendung ihres Gouvernanten-
daseins betrachte, hatte er ihre Antwort kaum abgewartet und sie gleich 
bei seiner Werbung kräftig an sich gezogen.” Die Intellektuellen, s. 197.

162 ”Und diese Frau war nicht wahnsinnig, wie Olga zuerst glaubte; ihr Geist 
war – bis auf dises (sic) eine, geheimnisvolle Gespinst, das ihr verfehltes, 
schwer lädiertes Frauenschicksal in ihrem Hirn erzeugt hatte, – nicht um-
nachtet, ihr Orientierungsvermögen nicht gestört. Wunderbar aber war, 
was aus dem erschütterten Boden dieser Seele, aus der undämmbaren Lava 
ihres Wahnes, die sich aus den Tiefen undurchdringlich und schwarz über 
sie gebreitet hatte, – an Tatkraft erwuchs.” Die Intellektuellen, s. 200.

163 ”die misshandelte, schwer vergewaltigte Phantasie”, Die Intellektuellen, 
s. 198.

164 ”der Hunger des jungen Weibes”, Die Intellektuellen, s. 340.
165 Att det är den första skönlitterära beskrivningen av en psykoanalytisk be-
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handling påpekas av Alfred Bauer-Imhof i en recension av Die Intellektuel-
len i den internationella psykoanalytiska föreningens tidskrift Zentralblatt 
für Psychoanalyse. Medizinische Monatschrift für Seelenkunde, vol. 2, 1912, 
s. 288. Se också Thorson 2000, s. 82. Redaktör för tidskriften var för övrigt 
Sigmund Freud.

166 Sigmund Freud & Josef Breuer, Studier i hysteri [Studien über Hysterie, 
1898], övers. Lars W. Freij, inledning & fackgranskning Jurgen Reeder, 
Stockholm: Natur och Kultur, 1995. ”Talkuren” var Breuers patient Anna 
O:s benämning på det terapeutiska arbetet. Breuer utvecklade den kathar-
tiska metoden i sin behandling av Anna O. Se också Carin Franzén, Att 
översätta känslan. En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik, Stock-
holm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1995.

167 Denna passage i Die Intellektuellen kommenteras av Karl Abraham i ett brev 
till Freud, 28 april 1912. Abraham nämner att Stekel i en artikel Zentralblatt 
har beskrivit det orimliga i att en kvinna skulle begå självmord som en följd 
av psykoanalys. ”Har ni läst ’Die Intellektuellen’ av Grete Meisel-Hess? Ste-
kel bevisade nyligen i en artikel i Zentralblatt att det är orimligt att en kvin-
na skulle begå självmord till följd av en psykoanalys. Nyligen såg jag faktiskt 
både författarinnan och hjältinnan som begick självmord i glatt sällskap 
med varandra, vilket lugnade mig oerhört!” [”Haben Sie ’Die Intellektu-
ellen’ von Grete Meisel-Heß gelesen? Im Zentralblatt wies Stekel kürzlich 
nach, der Selbstmord einer Frau als Folge der Psychoanalyse sei unhaltbar. 
Ich habe nun die Autorin und die Heldin, die durch Selbstmord geendet 
hat, kürzlich sehr vergnügt bei einander gesehen, was mich außerordentlich 
beruhigt hat!” (Sigmund Freud & Karl Abraham, Briefe 1907–1926, utg. Hil-
da C. Abraham & Ernst L. Freud, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 
1965.) Abrahams brev visar att Die Intellektuellen diskuterades i psykoana-
lytiska kretsar och det antyder också att den var en nyckelroman.

168 T.ex. s. 254–261, i synnerhet 256–57. Meisel-Hess refererar till Freud och 
Breuer på s. 255, och citerar Freud s. 257 och 258. En beskrivning av hur 
den sexuella nöden leder till galenskap ges på s. 255–256.

169 ”wenn Mutter Natur sprechen könnte, so würde sie so sprechen”, Die In-
tellektuellen, 114.

170 ”Diese Frau, die Olga als eine Ganze unter Zerrissenen, als eine naturhaft 
Starke unter Verbogenen und Beschädigten erschien, – war die Frau eines 
Menschen von unverkennbar geringer Art, des Vincenz Reisenleitner.” 
Die Intellektuellen, s. 108. Vinzenz skrivs ibland Vincenz i romanen.
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171 Se Melberg 2010, s. 56–62. Om monismens helhetstänkande, se Weir 
(red.) 2012.

172 ”Erwartungsvoll stand sie vor jeder entscheidenden Veränderung ihres 
Schicksals, und darum nahm sie auch diese – aufhorchend – hin.” Die 
Intellektuellen, s. 109.

173 ”gefährlichem Willensaufwand”, Die Intellektuellen, s. 108.
174 Liknelsen med elektricitet förekommer två gånger i romanen.
175 ”ihre Notwendigkeit so deutlich geworden ist, daß man sich wahrhaftig 

geschoben fühlt, indem man sie tut”, Die Intellektuellen, 122.
176 Se Omran 1999, s. 12f.
177 ”von einer jener heilen, arttüchtigen Frauen, die ihr Geschlecht stolz ver-

pflanzen”, Die Intellektuellen, s. 127. Ett annat exempel: Eva är i Stanislaus 
ögon en kvinna som är bestämd att få en högvärdig avkomma [bestimmt 
zur Hochzucht] (s. 127).

178 ”Mit erkennenden Augen, mit der sich selbst hochhaltenden Art der sel-
tenen Persönlichkeit, so waren sie einander damals gegenübergestanden.” 
Die Intellektuellen, s. 467f.

179 ”Seine schnelle Entscheidung für Eva, die Olga in der Minute ihrer ersten 
Begegnung erkannt hatte, – sie war den Instinkten höchsten Lebenstrie-
bes entsprungen. Denn unter allen Frauen, wahrlich, war diese eine, die er 
spät gefunden, die einzige, die das angestammte Seine vollenden, erhöhen 
konnte.” Die Intellektuellen, s. 468.

180 ”Rassengefühl”, Meisel-Hess 2010, s. 262. I fråga om vilka som har möj-
lighet att erfara äkta kärlek är Meisel-Hess motsägelsefull. Hon kan hävda 
att människor som föds dugliga kommer att kunna praktisera den höga 
kärleken (Meisel-Hess 2010, s. 113). Andra gånger säger hon att kärleks-
lyckans realisering dock inte är helt beroende av huruvida man kommer 
från en mindervärdig och defekt eller en välartad släkt (Meisel-Hess 2010, 
s. 93). Enligt Omran menar Meisel-Hess att ”raskänslan” framför allt har 
utvecklats inom den vita rasen. Se Omran 1999, s. 26f.

181 ”Und wie gläubig sind seine Augen – als ahnte sie die letzten Dinge, – die 
letzten, – leuchtenden Dinge – – die diese rätzelvolle Welt durchstrah-
len…” Die Intellektuellen, 411.

182 Richardson 2003, s 110.
183 ”Hier aber hatte ein Weib die Bestimmung seines fruchtbaren Leibes un-

ter bedrohlichen Verhältnissen erfüllt, ohne im Gleichgewicht ihrer in 
sich selbst wurzelnden Natur erschüttert zu werden.” Die Intellektuellen, 
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s. 242. Jfr Key som skriver att det inte blir någon bra avkomma om den 
koncipieras under rus.

184 ”Sehen Sie, ich habe mir gerade im Gegenteil gedacht: die Kinder, die 
außerhalb jener – anerkannten Ehe geboren werden, welche doch oft 
aus allen möglichen Gründen, die mit – mit der freien Wahl zweier 
Menschen nichts zu schaffen haben, – geschlossen wird, – sehen Sie, – 
ich dachte mir, diese Außerehelichen, die so der freien Wahl ihr Leben 
verdanken, – gerade das ist eine besondere, – wie soll ich sagen – eine 
besondere…”

 ”Auslese,” fiel er ihr ins Wort – ”das ist es auch. Die Unehelichen sind 
oft biologisch das wertvollste Material, und daß sie in so hohem Prozent-
satz zugrunde gehen, ist meist nur die Schuld der Verhältnisse, in die sie 
nach ihrer Geburt gestoßen werden.” Die Intellektuellen, s. 392.

185 Stanislaus undersökning hade en verklig förlaga. Othmar Spanns fann i 
sin forskning att barn till ensamstående mödrar klarar sig sämst eftersom 
mödrarna saknar ekonomiska möjligheter att ta hand om barnen. Melan-
der påpekar att Stanislaus slutsatser är en blandning av Spanns resultat och 
Meisel-Hess ”arvshygieniska” idé om att de utomäktenskapliga barnen är 
de biologiskt mest fullvärdiga eftersom de är produkter av det fria urvalet. 
Melander 1990, s. 122.

186 ”’Liebe Frau Lore, – denken Sie doch mal, – was für ein Prachtweib muß 
so eine Frau sein, die – die, – trotzdem sie nach unseren heutigen verschro-
benen Moralbegriffen eine – Gefallene ist,’ – er sagte es lachend und ohne 
Scheu, – ’die also, trotzdem sie eine – solche – Gefallene ist,’ – nun lachten 
sie beide, – ’doch noch geliebt und geheiratet wird.’

’Eine große Ehre,’ sagte sie, noch immer lachend, – ’und welche eine 
Hoffnung für so eine arme Gefallene!’ Das Lachen verschwand nicht von 
ihrer beiden Gesichtern.” Die Intellektuellen, s. 393.

187 ”der große Glaube an die Idee der Möglichkeit höchster Vervollkomm-
nung”, Die Intellektuellen, s. 455.

188 ”Und hatte man erst diesen Glauben – war man denn da nicht frei gewor-
den, – losgelöst vom zufälligen Spiele des Schicksals, das einem in diesem 
einen, kleinen Leben herumwirbeln mochte auf krause und scheinbar 
sinnlose Art? Nur der bestätigte Glaube an das Idol der eigenen transzen-
denten Sehnsucht, – nur der war der sichere Wegweiser im Labyrinth.” 
Die Intellektuellen, s. 455f.

189 ”Freiheit der Frau”, Die Intellektuellen, s. 456.
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190 Se Die Intellektuellen s. 420; 465.
191 ”Und – horch! – war hier nicht die wahre Prüfung der Frau, – jener Frau, 

die der Zukunft gehörte, – war dies nicht die wahre ’Freiheit der 
Frau’ – daß sie eine Ungebrochene bleiben mußte, und eine Wachsende, 
so schwer und dunkel auch ihr Weibesschicksal sich über ihr zusammen-
ballte?” (Die Intellektuellen, s. 470.)

192 ”’Ruhe des Herzens ohne die Mitwirkung anderer zu erobern’ – war das 
nicht auch gerade die neue Aufgabe der Frau? Jahrtausendlang hatte die 
Frau nur dann im Frieden geruht, wenn ihr das Schicksal zuteil wurde, 
ihr Leben mit anderem Leben aufs engste zu verknüpfen. Außerhalb dieser 
Ruhe war für sie – Vogelfreiheit gewesen, Verfolgung, Rastlosigkeit und 
Gram. Aber die neue Frau – die auf ihr Selbst verwiesene, – die hatte eine 
neue Ruhe zu erobern, deren Seele mußte es lernen, stille und friedlich zu 
sein, regsam und frei zu bleiben, - auch ohne die Mitwirkung anderer…” 
Die Intellektuellen, s. 482.

193 Weininger 1903.
194 ”Geborgen war es, das kostbare Erbe.” Die Intellektuellen, s. 512.
195 Anderson 1992, s. 238.
196 Se kap 2, s. 76. 

Kapitel 7: Avslutning

1 ”Und ich stand in der kalten Winternacht, zitternd vor Frost und innerem 
Fieber, mit dem dicken Manuskript vor dem Ofen – und konnte mich 
doch nicht entschließen! Vernichten, was mir Befreiung gebracht von in-
nerer Qual? Und ich hatte gehofft, es solle auch vielen andern Mädchen 
Befreiung bringen! Nein – ich konnte nicht. Auch dies mußte durchlitten 
werden – : zu begreifen, daß die Wahrheit, wie Gott selbst, für jeden 
Menschen etwas Verschiedenes bedeutet.” Reuter 1921, s. 470f.

2 Holm, Kvinnliga kontaktnät och kommunikationsformer 1890–1910, 1996, 
s. 10. Holm jämför Georg Brandes recension av Selma Lagerlöfs Gösta Ber-
lings saga med Victoria Benedictssons dagboksanteckning om den första 
kyssen med Brandes. Brandes och Benedictsson/Lagerlöf ger uttryck för 
helt olikartade synsätt på den erotiska upplevelsen. Brandes retar sig på 
bristen på ”action” hos Lagerlöf, och finner att lovsången till Eros ”er uden 
Gnist og Kyssene uden Il dog Bortførelserne sker vel i Firspring paa Slæde 
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over Sneen vd Nattetid, men Favtagene er kolde som Sneen og Natten”. 
Benedictsson å sin sida är besviken, kyssen har den har inte ”den förfinade 
lidelse” hon förväntat sig. ”Det var precis samma slags kyss som min man 
lärt mig att afsky. Jag kände svala, fuktiga läppar kring mina, kände tän-
der tryckas in deremot, detta otäcka, som är glupskt utan värme. Med an-
dra ord: gnistan fattades totalt.” Citerat efter Holm, Kvinnliga kontaktnät 
och kommunikationsformer 1890–1910, 1996, s. 9. Benedictssoncitatet finns i 
Victoria Benedictsson, Stora boken, vol. 3, Dagbok 1886–1888, Stockholm: 
Liber Förlag, 1985, s. 132.

3 Böök 1926, s. 241.
4 Se Dylan Evans 1996, s. 97. Om begreppet jouissance, ibid, s. 91f.
5 ”Le langage sans doute est fait de lalangue. C’est une élucubration de 

savoir sur lalangue.” Lacan 1975, s. 127. Élucubration är produkten av en 
intensiv ansträngning att formulera komplexa reflektioner, ungefär som 
ett litterärt verk. Det översätts ”lärt nattarbete” i Anders Fredrik Dalins 
Ordbok öfver svenska språket I–II, Stockholm 1850–53. Idag har ordet för-
svunnit ur svenska ordböcker, det finns varken i SAOL eller SAOB.
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