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Förord

denna bok är en absurd kombination av ensamt och stundvis hopp-

löst sisyfosarbete, en pågående dialog och ett fruktbart samarbete.

Bakom kulisserna för denna färdiga produkt hittas en hel rad personer

utan vilkas stöd denna bok inte skulle ha skrivits. En unik plats bland

dessa stödpersoner har min handledare, professor Merete Mazzarella.

Hon har handlett mig ända sedan mina första stapplande steg som stu-

derande i början av nittiotalet. Merete är en god läsare och en skärpt och

mångsidig litteraturvetare och dessa egenskaper har jag haft en stor gläd-

je av i mitt arbete. Speciellt viktiga har våra många diskussioner om lit-

teratur och etik varit. Tack för ditt stöd under alla dessa år, Merete! Ett

stort tack vill jag också rikta till min bihandledare, docent Gunilla

Domellöf. Gunillas hjälp har varit speciellt viktig för den feministiska

och idéhistoriska sidan av mitt projekt. Jag är speciellt glad över vårt

gemensamma intresse för Ellen Key. Tack för din noggranna respons! 

Min avhandling har granskats av professor Anna Williams och pro-

fessor Päivi Lappalainen. Deras utlåtanden har hjälpt mig att slipa den

sista versionen av avhandlingsmanuset. Tack till er båda för era grundli-

ga kommentarer! Ett speciellt tack går till Anna Williams som även har

åtagit sig uppdraget att vara opponent för denna avhandling. Jag har haft

en stor nytta av dina artiklar om Pahlensviten och jag känner mig hedrad

av att ha dig som opponent. 

Den viktigaste biten i hela avhandlingsarbetet har varit dialogen med

andra forskare – på min egen institution, inom forskarskolan Köns-

systemet, i studiecirklar, på konferenser och på seminarier. Institutionen

för nordiska språk och nordisk litteratur har varit mitt andra hem sedan

början av 1990-talet och min arbetsplats under hela 2000-talet. Jag är
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mycket tacksam för det generösa stöd – både det materiella och det and-

liga – som institutionen gett mig. Jag vill tacka hela personalen för en fin

tid och speciellt institutionens prefekter genom åren – professorerna

Mirja Saari, Hanna Lehti-Eklund, Jan-Ola Östman och universitetslek-

tor Jan Lindström. Under min doktorandtid har jag haft en stor hjälp och

fått många uppmuntrande kommentarer av universitetslektor Holger

Lillqvist samt av mina doktorandkollegor – speciellt Maria Antas, Anna

Biström, Kristina Malmio, Paula Roselius och Trygve Söderling. Ett spe-

ciellt tack till er alla för långa luncher och för samtal om allt från littera-

tur till feminism och politik! Jag vill också tacka mina kollegor på Fran-

zenia (Pekka, Saija, Sara och Åsa) och alla aktiva inom Nordicas dokto-

randförening Nordok för roliga träffar och för en meningsfull kamp för en

bättre vardag för doktorander och forskare. Korvhuset – där avdelningen

för nordisk litteratur var inhyst under nittiotalet – intar en nostalgisk

plats i mitt hjärta. Det är tiden före det ständiga utvärderandet och före

forskning reducerades till poäng. Ett stort tack går till alla mina medstu-

denter och min feminist-mentor Mari Koli som gjorde ”Korvis” till mitt

universitet!

Utanför Nordica har jag haft mycket glädje av att umgås med en rad

olika litteraturforskare. Ett varmt tack går till professor Lea Rojola och

till studiecirkeln Uusi Nainen – framför allt Heidi Grönstrand, Kukku

Melkas och Viola Parente-Čapková – som gav mig ett feministiskt sam-

manhang i början av min doktorandtid. Kukku har varit speciellt viktig

för mig och hon har läst stora delar av min avhandling. Våra avhand-

lingsprojekt har legat nära varandra och jag har haft en stor nytta av

Kukkus generösa kommentarer, boktips och av hennes avhandling. Tack

för ditt stöd och din vänskap, Kukku! Jag vill även tacka alla svenska lit-

teraturvetare och queerforskare som kommenterat olika delar av mitt

manus och som bjudit in mig till olika seminarier – bl.a. Lisbeth Sten-

berg och professorerna Beata Agrell, Lisbeth Larsson och Tiina Rosen-
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berg. Jag vill också tacka min doktorandkollega Hanna Hallgren för vän-

skap och för många lån av lägenhet och golv. Utan dig skulle mina forsk-

ningsvistelser i Stockholm ha varit avsevärt tråkigare och dyrare!

Min vardag liksom min avhandling kännetecknas av tvärvetenskap-

lighet och under årens lopp har jag fått många viktiga kollegor och vän-

ner inom kvinno- och queerforskning. Jag vill tacka forskarskolan Köns-

systemet och dess ledningsgrupp – framför allt professor Aili Nenola, tf.

professor Kirsi Saarikangas, professor Marianne Liljeström och professor

Tuija Pulkkinen – för treårig finansiering och för viktiga och värdefulla

synpunkter på mina texter. Jag har fått många goda vänner i forskarsko-

lan – bland dem Kirsi Mäki och Salla Tuori. Tack för alla givande samtal

om kön, nationalitet och ”ras”! 

Jag vill också lyfta fram två andra viktiga doktorandkollegor utanför

Nordica; Ulrika Björk och Johanna Pakkanen. Tillsammans med Ulrika

och Johanna har jag ångestat över en avhandling som inte vill skriva sig,

över tidtabeller som inte håller men också firat mindre och större fram-

steg i avhandlingsarbetet. Tack för er vänskap och för alla roliga projekt

och resor! Johanna Pakkanen har även fungerat som min dörr till den fin-

ländska queerforskningsvärlden och tillsammans grundade vi år 2003 en

queerfeministisk studiecirkel som under ett par år fungerade som en teo-

retisk övningsskola för mig. Andra viktiga kollegor i kvinno- och queer-

forskning är bl.a. Pia-Livia Hekanaho, Paula Kuosmanen, Anna Moring,

Leena-Maija Rossi, Antu Sorainen, Minna Uimonen och Annamari

Vänskä. Tack för alla ölkvällar och intressanta seminarier! Jag vill även

tacka Tribadernas arbetsgrupp, framför allt Virva Hepolampi, för ett liv

bortom forskningen samt Minna L. och Hani för vänskap, samtal och

hjälp med min finska.

I slutskedet av avhandlingsprocessen har en rad personer på olika

sätt bidragit till att ge avhandlingen dess slutgiltiga form. Jag vill speci-

ellt tacka Hedvig Rask för noggrann språkgranskning, Lena Malm för
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grafisk formgivning, Michael Jääskeläinen för engelsk språkgranskning

och Isa Fellman för pärmbilden. Ni har gjort min avhandling till en rik-

tig bok – tack skall ni ha! Jag vill också tacka personalen på Sigtuna

urklippsarkiv, Sveriges Pressarkiv (Riksarkivet), Kungliga bibliotekets

handsskriftsavdelning (Stockholm), Nobelsbiblioteket och Sveriges film-

institut för materialhjälp. Ett stort tack går till alla bidragsgivare; for-

skarskolan Könssystemet, Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse,

Oskar Öflunds stiftelse, Nylands Nation, Ella och Georg Ehrnrooths stif-

telse, Victoriastiftelsen, Svenska Litteratursällskapet, Kulturfonden för

Sverige och Finland och stiftelsen för Ellen Keys Strand. 

Till sist vill jag tacka mina familj. Mina föräldrar, Benita och Lasse,

har på alla tänkbara vis stött mig. Ni har gett mig modet, dumdristig-

heten och stoltheten – tack skall ni ha! Ett tack även till min farmor

Anita som har lärt mig att inte ge upp. Till min familj hör även alla mina

vänner – inte minst Joppeli, Ida, Emma och Johanna. Tack för er gene-

rösa vänskap! Och till sist går mitt tack till min sambo Sirkka. Hon har

lärt mig att säga nej under stunder då avhandlingsarbetet har hotats av

allt det övriga, hon har hjälpt mig med många praktiska avhandlings-

detaljer och hon har hejat på mig och stött mig också då jag varit ett

avhandlingsmonster. Det är knappast en överdrift att säga att utan dig

hade denna bok inte blivit färdig – åtminstone inte nu. Tack för att du

har orkat!

Franzenia 21.12.2006

Rita Paqvalén
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1 G. D., Arbetarkvinnornas tidning, nr 4, 1940.
2 Ibid.
3 Fröknarna von Pahlen: I. Den blå rullgardinen (1930), II. Kvinnogatan (1930), III. Höstens skug-

gor (1931), IV. Porten vid Johannes (1933), V. Älskande par (1933), VI. Bröllop på Ekered
(1935), VII. Av samma blod (1935). I min avhandling hänvisar jag till de olika delarna av
Pahlensviten med förkortningen FvP och med delens romerska siffra.

1. Krusenstjernamyten

Våra två största författarinnor har nyss avlidit, nästan samtidigt: Agnes von
Krusenstjerna och Selma Lagerlöf.
Det finns inte många beröringspunkter mellan deras verk. Agnes von Krusen-
stjernas: frän bitter realism, en mörkröd vallmo med gift i blomkalkens bot-
ten. Selma Lagerlöfs: en långdans av sagor och äventyr, eller snarare av ljust
och naivt uppfattad verklighet, omspunnen av sagoljus, en blåögd anemon i en
solig försommarbacke.q

År 1940 dog två av det dåtida Sveriges mest omskrivna författarinnor:

Agnes von Krusenstjerna (1894–1940) och Selma Lagerlöf (1858– 1940).

I den ovanciterade nekrologen i Arbetarkvinnornas tidning konstaterar

skribenten att författarnas verk – de stora olikheterna till trots – ändå

”växte fram ur samma inre jordmån: deras stora mänsklighet, deras

levande hjärta som fylldes av lyckan och smärtan i människornas liv,

deras varsamma, mjuka handlag när de skapar de figurer, som är för dem

själva kärast och vackrast och som förkroppsligar deras dröm om renhet

och godhet i en brutal och ful värld”.w Parallellen mellan författarna hit-

tar artikelskribenten i drömmen om en renare och bättre värld. Även om

jag har svårt att instämma i skribentens reducering av Lagerlöf till en

skildrare av en ”ljust och naivt uppfattad verklighet” ansluter jag mig till

tolkningen av Krusenstjernas dröm om en bättre värld. Föreliggande

avhandling är ett försök att förstå hur denna dröm ser ut i Agnes von

Krusenstjernas romansvit Fröknarna von Pahlen (I-VII, 1930–35)e samt på
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4 I Sverige hör Krusenstjerna däremot till en av de mest kanoniserade kvinnliga författarna
och hennes författarskap har gett upphov till flera monografier och artiklar. Om bilden av
Krusenstjerna i den svenska litteraturhistorien, se t.ex. Broomans 1999 och Williams
1997. 

vilket sätt denna dröm anknyter till Krusenstjernas egen tids feministis-

ka visioner om en jämställd kärlek. I denna avhandling undersöker jag

vilka diskurser kring kön, kärlek och sexualitet som var i rörelse på tret-

tiotalet, på vilket sätt Pahlensviten problematiserar och bryter med dem

samt vilka föreställningar om kärlek och kön Krusenstjerna erbjuder

läsaren i stället. Jag läser Pahlensviten i relation till det tidiga nitton-

hundratalets feministiska tänkare, framför allt till den svenska ideologen

Ellen Key, och frågar mig på vilket sätt Pahlensvitens diskussion kring

kvinnlighet, sexualitet och moderskap kan knytas till den litterära repre-

sentationen den Nya kvinnan.

Fejden
Det kan te sig absurt att inleda en avhandling om Pahlensviten med en

jämförelse mellan Krusenstjerna och Lagerlöf. Innehållsmässigt påmin-

ner de inte mycket om varandra och medan Lagerlöf – vid sidan om

Strindberg – i dag snarast har status som Sveriges nationalskald har

Krusenstjerna länge varit relativt obekant för de flesta litteraturvetare

och läsare utanför Sverige.r Trots olikheterna ur dagens perspektiv är det

ändå intressant att notera att Krusenstjerna under sin samtid var lika

känd för den svenska och den nordiska publiken som Lagerlöf – även om

hennes berömmelse tog sig andra uttryck än Lagerlöfs. Selma Lagerlöf

var en litterär institution på trettiotalet och i receptionen av Pahlensviten

fungerar Lagerlöf både som en kvinnlig litterär referens och som en

måttstock på svitens litterära kvalitet. I jämförelser mellan författarna är

det snarare författarnas kön än den litterära stilen som utgör bron mel-

lan dem och i rättfärdigandet av Krusenstjernas ofta kontroversiella
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5 Tonytrilogin: I. Tony växer upp (1922), II. Tonys läroår (1924), III. Tonys sista läroår (1926)
och Fattigadel: I. Fattigadel (1935), II. Dunklet mellan träden (1936), III. Dessa lyckliga år
(1937), IV. I livets vår (1938).

6 Krusenstjernas produktion fram till Pahlensviten: Ninas dagbok (1917), Helenas första kärlek
(1918), Tonytrilogin, En dagdriverskas anteckningar (1923), Fru Esters pensionat (1927) och
Händelser på vägen (1929).

7 Se Svanberg 1989, 35.
8 Elias Grip, Norrköpings Tidningar, 4.12.1930. Se även t.ex. Stockholms-Tidningen, 22.12.1930

och Johannes Edfelt, Nya Argus, 16.3.1931.
9 H. A. [Holger Ahlenius?], Upsala Nya Tidning, 21.11.1930.
10 Ibid.

romaner drar sig ivriga kritiker inte för att utnämna henne till en litterär

tronarvinge och en ny ”Lagerlöf”. 

Krusenstjernas synlighet under trettiotalet handlade inte enbart om

en positiv berömmelse, tvärtom – mottagandet av hennes romaner var

minst sagt kluvet. För eftervärlden är Agnes von Krusenstjerna främst

känd genom sina tre stora romansviter: Tonytrilogin, Pahlensviten och

Fattigadelsvitent – av vilka den mellersta, Pahlensviten, är ämnet för

denna avhandling. När Agnes von Krusenstjerna gav ut de första delarna

av Fröknarna von Pahlen var hon redan en etablerad författare med många

romaner och noveller bakom sig.y Sitt egentliga genombrott hade hon

fått med Tonytrilogin (1922–26) som hade blivit en stor succé.u Förvänt-

ningarna på Krusenstjernas nya romansvit var stora och många kritiker

såg henne som en av landets ”förnämsta prosakonstnärer”.i ”Det är all-

tid med en viss förväntan man öppnar en bok av Agnes von Krusen-

stjerna, hon har visat sig besitta en skarp och genomträngande psykolo-

gi i förening med förnäm stilkultur”, konstaterade signaturen h. a. i

Upsala Nya Tidning.o Men Pahlensvitens första del, Den blå rullgardinen,

mötte inte kritikerns förväntningar. h. a. kritiserade verket för dess

komposition och för det sjukliga/patologiska som enligt skribenten hota-

de verkets förfining. Skribenten oroade sig för att persongalleriet inte

skulle få växa och utvecklas ”fritt och naturligt”.qp Denna oro och kritik
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11 Borås Tidning, 25.11.1930.
12 Hedvig Svedenborg, Göteborgs Morgon Post, 15.11.1930.
13 Inom Krusenstjerna-forskningen går fejden även under beteckningen

Krusenstjernafejden. I denna avhandling har jag dock uteslutande valt att använda mig av
beteckningen Pahlenfejden för att poängtera att det är verket som fokuseras, inte författa-
ren, även om skribenterna av debattinläggen ofta även gjorde direkta påhopp på författa-
ren. En detaljerad bild av turerna i debatten hittas hos Örnkloo 1967.

14 Se Kulturradikalismen. Det moderna genombrottets andra fas (1993), bl.a. Skoglund 1993,
103–127.

15 Se t.ex. Lindholm 1992, 45–57 och Lennerhed 2002, 62 ff.

delades av många andra som önskade att de ”brutala kärleksscener[na]

[inte hade] blivit så ingående behandlade i den vackra och lavendeldof-

tande skildringen”qq och att man kunnat ”rycka loss dessa sidor [av rent

betagande skönhet] och skilja dem från de andra, de obehagliga”qw.

Ovanstående citat illustrerar väl den kluvna inställning många recensen-

ter hade gentemot Krusenstjerna – dels uppfattade de henne som en mäs-

tare i skildringen av unga kvinnors kärleksliv, dels oroade de sig över svi-

tens närmast naturalistiska skildringar av sexualitet samt dess stundom

ironiska och parodiska ton.

Pahlensviten intar en ganska synlig position i litteraturvetenskapliga

och litteraturhistoriska framställningar om Krusenstjerna – kanske

främst på grund av den mångåriga debatt den väckte, den så kallade

”Pahlenfejden”.qe Fejden anknyter till den utveckling som pågick i det

svenska samhället vid trettiotalets början och som brukar kallas för det

moderna genombrottets andra fas.qr Sverige präglades vid den här tiden

av en ambivalens i synen på kön, sexualitet och föräldraskap – dels inne-

bar de nya vetenskaperna om människan och kvinnofrigörelsen på tju-

gotalet ett paradigmskifte i synen på kvinnan, människan och sexualite-

ten, dels färgades decenniet av en nykonservatism som riktade sig just

mot sexualiteten och reproduktionen.qt Denna ambivalens är i högsta

grad synlig även i Pahlensviten. I Krusenstjerna-forskningen brukar for-

skare se den våldsamma protesten mot Pahlensviten som ett led i en all-
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16 Stolpe 1935b, 225–252; Ahlgren 1946, 144–150; Lagercrantz 1951, 281; Örnkloo 1967, 4;
Svanberg 1989, 46, 49. 

17 Lagercrantz 1951, 279; Örnkloo 1967, 6; Svanberg 1989, 46.
18 Den 29.8.1939 publicerade Aftonbladet en lång debattartikel under rubriken ”Skandalöst

stipendieförslag” som blev citerad av ett flertal tidningar. I artikeln ondgjorde sig John
Landquist över valet av en författare som ”frossar i förfallet för förfallets egen skull” och
han såg valet som ett sätt att ”gynna homosexualitetens spridning”.

män kamp mot sedesupplösande tendenser i litteraturen med de nazitys-

ka bokbålen som förebild – en kamp som bottnade i en nationalism med

rasistiska tendenser. De konservativa krafterna var framför allt rädda för

att Sverige skulle försvagas genom invandring, rasblandning och infly-

tandet från marxism och psykoanalys. Också fri uppfostran och minskad

nativitet (som en följd av sexualupplysning och aborter) uppfattades som

nationella hot.qy Även om de tre första delarna av Pahlensviten redan

innehöll en hel del teman som under trettiotalet uppfattades som ”sede-

supplösande” brukar man inom Krusenstjerna-forskningen se Karin

Boyes provokativa artikel i Social-Demokraten den 28 januari 1934 som fej-

dens egentliga startskott.qu Fejden handlade framför allt om Pahlen-

svitens fjärde och femte del, Porten vid Johannes och Älskande par, och den

pågick som hetast under åren 1934–35. Noteras bör dock att de frågor

som ventilerades då även kan hittas i mottagandet av de tidigare delarna

av romansviten samt att Pahlensviten fortsatte att vara en laddad fråga

under hela trettiotalet. Så sent som hösten 1939 – ett år före Krusen-

stjernas död – blossade en ny diskussion upp i och med att Krusenstjerna

beviljades ett statligt anslag.qi

I debatten angreps och diskuterades Krusenstjernas romansvit på såväl

det innehållsliga som det formella planet. För innehållets del handlade kriti-

ken främst om de sexualromantiska inslagen. Man frågade sig dels om för-

fattaren har rätt att så öppet skildra det sexuella, dels om skildrandet av det

sexuella skedde på ett taktfullt sätt utan sensationslystnad. Många av

modernismens förespråkare i såväl Sverige som Finland försvarade sviten
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19 Eyvind Johnson, Folkbladet, nr 15, 1934. Se även t.ex. intervjun med Artur Lundkvist,
Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson och Gustav Sandgren i Social-Demokraten, 2.2.1934;
Elmer Diktonius i Arbetarbladet, 14.2.1934; författarintervjuer i Aftonbladet, 7.5.1935.

20 Om turerna i de kristna motståndarnas kamp för en skärpning av tryckfrihetslagarna, se
Örnkloo 1967, 24–49. Se även Lundevall 1958, 188–198; Svanberg 1989, 353; Åhlén 2003,
157. Diskussionen kring litteraturcensur ledde till en omfattande och hetsig debatt.
Många steg upp till diktens försvar och stridsskrifter skrevs: bl.a. Diktens frihet (1935a) av
Sven Stolpe och Dikten, diktaren och samhället (1935) av bl.a. Karin Boye, Emilia Fogelklou
och Artur Lundkvist. Också förespråkarna för censur vässade pennorna och gav ut sina
skrifter: t.ex. Kulturkris (1935) av Giertz m.fl. De kristna debattörerna introducerade även
kristet uppbygglig litteratur som alternativ (av författare såsom Leonard Strömberg och
Trygve Gulbranssen). Se Stolpe 1935b och Örnkloo 1967, 49.

för dess ”moral” – oberoende vad de i övrigt ansåg om romansvitens konst-

närliga förtjänster. De menade att moral handlade om att vara sann mot sig

själv och de prisade Krusenstjerna för hennes mod att skriva sanningen om

människan, även om den, såsom Eyvind Johnson skriver, ”också måste

hämtas i helvetet”.qo Sanningskravet omfattades dock inte av Krusen-

stjernas motståndare som uppfattade verket som pornografi, dekadens och

perversion och de oroade sig över det inflytande hennes text och andra

”moralupplösande” texter kunde ha på ungdomen. Olika åtgärder vidtogs

för att stoppa spridningen av detta material. En av de aktiva motståndarna

var den unga pastorn Bo Giertz som gav ut debattskriften Ledaren: en appell

till svensk ungdom (1934). Han var också en av krafterna bakom de unga

kristna studenternas namninsamling mot den ”moralupplösande porno-

grafiska propagandan” som i mars 1934 resulterade i över 126 000 namn.

Nästa steg i kampen mot den moralupplösande litteraturen var Sveriges

kristliga bildningsförbunds förslag att en litteraturnämnd som skulle beva-

ka utgivningen av böcker och vägleda bibliotek i bokinköp skulle tillsättas.

Förslaget stötte på mycket kritik, men resulterade ändå i att en del biblio-

tek introducerade särskilda ”gifthyllor” med böcker – bland dem Pahlen-

sviten – som endast lånades ut till vuxna och omdömesgilla personer.wp
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21 Om Giftas-åtalet, se t.ex. Lundevall 1958, 153–170. Se även Boëthius 1969, 63–78.
22 Sprengel 1935, XIV.
23 Ivar Harrie, Ord & Bild, mars 1934.

I receptionen av Pahlensviten drogs ofta paralleller till en annan

stridbar författare i den svenska litteraturhistorien, nämligen August

Strindberg, som med sina omstridda romaner bl.a. Giftas I–II (1884 och

1886) och Svarta fanor (1904) först sågs som den svenska litterära par-

nassens enfant terrible och senare upphöjdes till nationalförfattare.wq Om

jämförelsen med Lagerlöf framför allt handlade om kön, handlade den

Strindbergska referensen om det sedlighetskränkande draget i bägges

texter. Och liksom i jämförelsen med Lagerlöf verkar det som om många

av Pahlensvitens försvarare strävade efter att ge den kontroversiella

romansviten status som ”högkultur” genom att jämföra den med Strind-

bergs verk. En av dem som ivrigast gick in för att utnämna Krusenstjerna

till en ny Strindberg var Krusenstjernas make David Sprengel – dock med

förbehåll. I det 186 sidor långa förordet i den antologi över Pahlenfejden

som han gav ut år 1935 konstaterar Sprengel att Krusenstjerna är främ-

made för satiren och gycklet, för det ”smattrande, lätt bombastisk[a],

något svenskmilitäriskt blågul[a]” draget hos Strindberg samt att hon

saknar ”varje medvetet, intellektuellt nyfiket eller koketterande ’allvar-

ligt’ intresse för vetenskapliga eller litterära detaljteorier”.ww Likheterna

mellan författarna består enligt Sprengel snarare av modet och ärlighe-

ten och i detta menar han att Krusenstjerna överträffar Strindberg. En

annan tolkning ger den konservativa kritikern Ivar Harrie som (om FvP

IV och FvP V) konstaterar att Porten vid Johannes är Svarta fanor ”minus

geniet” och att Älskande par är Artur Möller ”minus talangen”. I stället

för att lyfta fram Krusenstjernas mod och ärlighet, underkänner han

romanerna för ”den docerande omständligheten och den lika odrägliga

som envisa tonen av moraliskt förfasande”.we
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24 Böcker och avhandlingar om Krusenstjerna och hennes författarskap: Stig Ahlgren,
Krusenstjerna-studier (1940); Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna (disp., 1951); Olof
Örnkloo, Fröknarna von Pahlen och tryckfriheten (lic., 1967); Birgitta Svanberg, Sanningen
om kvinnorna (disp., 1989); Merete Mazzarella, Agnes von Krusenstjerna (1992).

25 Ahlgren 1940, 136. För en kritik av Ahlgrens tolkning av Krusenstjerna, se Svanberg
1989, 17 ff, 20 ff och Paqvalén 2002 och 2003.

26 Om Lagercrantz avhandling och den biografiska traditionen, se Larsson 2001, 270, 316 ff,
345 ff.

Forskningen
En av nycklarna till det stora litteraturhistoriska intresset för

Krusenstjernas författarskap ligger – vid sidan om hennes litterära kvali-

teter som kvinnoskildrare – just i hennes sexuella frispråkighet. Liksom

författare såsom Harry Martinson och Artur Lundkvist får hon ofta

symbolisera mellankrigstidens nya litterära strömningar och framför allt

den som brukar kallas för primitivismen. Hennes författarskap har tills

dags dato gett upphov till två doktorsavhandlingar, en licentiatavhand-

ling, två böcker samt ett stort antal artiklar och kapitel i litteraturveten-

skapliga böcker, referensverk och tidskrifter.wr Redan samma år som

Krusenstjerna dog gav kritikern Stig Ahlgren ut Krusenstjernastudier

(1940) – en liten bok om Krusenstjernas författarskap i vilken han upp-

höjer henne till en av Sveriges främsta primitivister.wt Tio år senare

utmanades Ahlgrens perspektiv av Olof Lagercrantz mångsidiga dok-

torsavhandling om Krusenstjerna, Agnes von Krusenstjerna (1951).

Lagercrantz biografiska studie, som bygger på ett gediget arkivarbete, är

på många plan ett pionjärverk – både som en introduktion till författar-

skapet och som en biografisk avhandling.wy Avhandlingen har kommit ut

i flera upplagor och har varit en aldrig sinande källa till information för

senare forskare och litteraturhistoriker att ösa ur. Verkets brister är dock

enligt min mening å ena sidan dess könsanaloga läsart och å andra sidan

dess långtgående – men inte alltid tillförlitliga – biografiska bevisfö-

ring.wu
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27 För en kritik av Lagercrantz läsning, se t.ex. Svanberg 1989, 19–23 och Paqvalén 2002
och 2003. Stina Andersson (i dag Otterberg) från Göteborgs universitet har gjort mig
uppmärksam på den intressanta skillnaden mellan 50-talets och 80-talets utgåvor av
Lagercrantz avhandling. Den senare utgåvan är långt mer politiskt korrekt och i denna
har en del av Lagercrantz alltför långtgående biografiska och könsanaloga bevisföringar
plockats bort. Ett liknande resonemang hittas även hos Lisbeth Larsson 2001, 363 f. I
denna avhandling utgår jag endast från den första utgåvan av Lagercrantz avhandling,
eftersom det är den som präglar den litteraturhistoriska synen på Krusenstjerna fram till
80-talet.

28 Backberger, ”Samhällsklass och kvinnoliv. En studie i Agnes von Krusenstjernas och Moa
Martinsons författarskap” (1981) och Adolfsson, ”Drömmen om badstranden.
Kvinnobilder i trettiotalslitteraturen” (1983). Svanberg publicerade ett flertal artiklar om
Krusenstjerna under åttiotalet (1983–86) och skrev avhandlingen Sanningen om kvinnorna
(1989) om Fröknarna von Pahlen. Under 90- och 00-talet har hon fortsatt med att skriva
om Krusenstjerna bl.a. i Nordisk kvinnolitteraturhistoria III (1996).

29 Svanberg 1989, 27.

Lagercrantz avhandling fick länge stå som en oemotsagd auktoritet

och det var först på åttiotalet som nya synsätt började göra sig gällande i

samband med en ny renässans i Krusenstjerna-forskningen. De nya mot-

rösterna tillhörde framför allt feminister såsom Barbro Backberger, Eva

Adolfsson och Birgitta Svanbergwi, och av dem var det framför allt

Svanberg som – med sin avhandling Sanningen om kvinnorna (1989) –

gick i direkt dialog med Lagercrantz och Ahlgrens tolkningar av Krusen-

stjernas författarskap. Svanberg fokuserar, liksom jag, sjubandsverket

Fröknarna von Pahlen och i bakgrunden finns ett kvinnoperspektiv, dvs.

vad ”en romanserie skriven av en kvinna på 1930-talet har att säga

[henne], en kvinnopolitiskt aktiv kvinna på 1980-talet”.wo Hennes teore-

tiska referensram utgörs förutom av feministisk teori även av djuppsyko-

logisk och jungiansk teori. Svanbergs primära undersökningsobjekt är

kvinnobilden och framför allt hur mor-dotter-relationen gestaltas i

Pahlensviten. Om Lagercrantz genom sin avhandling garanterade

Krusenstjerna en plats i en svensk litterär kanon, kan man säga att

Svanbergs avhandling räddade det radikala i Krusenstjernas författarskap

från att förpassas till glömskans arkiv. Båda avhandlingarna kan betrak-
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30 Se Svanberg 1989, 22, 9.
31 Lagercrantz 1951, 182–191, 234–244 och Svanberg 1989, 36–39.

tas som pionjärarbeten utan vilka föreliggande arbete inte skulle kunna

låta sig göras. Lagercrantz stora arkivarbete har befriat mig från en hel

del grundforskning medan hans könsblindhet och hans ofta långtgående

biografiska bevisföringar har inspirerat mig till dialog och protest.

Svanberg har jag att tacka för alla de kvinnohistoriska kontexter som hon

har upptäckt och för hennes många intressanta feministiska tolkningar

av verket. Hennes avhandling är omfattande och kan ses som en utgångs-

punkt för många av de läsningar jag gjort av Pahlensviten. I min tolkning

av Krusenstjernas text går jag ofta i dialog med Svanbergs avhandling

och vidareutvecklar de frågor hon tar upp.

Mot bakgrund av detta kan man fråga sig om det inte räcker med en

feministisk avhandling om Fröknarna von Pahlen? Behövs det verkligen en

till? Mitt svar är Ja. Även om Svanberg, liksom jag, utgår från en kon-

struktivistisk syn på kön och läser verket i relation till sin samtid och en

kvinnlig och feministisk litterär tradition finns det framför allt två

grundläggande frågor som skiljer oss åt.ep Den första gäller Svanbergs

inställning till verkets tillkomsthistoria och den andra gäller mitt val av

intertexter och kontexter till Pahlensviten, dvs. Ellen Key och represen-

tationen den Nya kvinnan. Till dessa intertexter och kontexter skall jag

återkomma i slutet av denna inledning medan jag i det följande kort skall

kommentera verkets tillkomsthistoria. Både Svanberg och Lagercrantz

utgår från att ett samarbete mellan Krusenstjerna och hennes make lig-

ger bakom romansvitens genre- och stilmässiga överskridningar.eq Bevis

för detta finner de genom att jämföra olika manuskriptversioner och

genom att dra slutsatser utgående från biografiska antaganden. Även om

Lagercrantz inledningsvis tycker att de Sprengelska inslagen ger den

Krusenstjernska texten en ”manlig kärvhet, som gör god nytta och mot-

verkar det flickaktiga och söta” anser han ändå, liksom Svanberg, att de
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32 Lagercrantz 1951, 190, 244 och Svanberg 1989, 37.
33 Svanberg 1989, 38 (citatet). Se även Lagercrantz 1951, 183,190 f.
34 Mazzarella 1992; Domellöf 2001; Fjelkestam 2002; Williams 2002 och 2004.

gör texten ojämn.ew Den text de tillskriver Krusenstjerna präglas av

”[k]vinnoskildringar, naturskildringar och analyser av mänskligt själsliv”

medan allt i romansviten som berör sociala, politiska och historiska frå-

gor samt satiren och ironin tillskrivs Sprengelee På så sätt efterlyser båda

en autentisk Krusenstjernsk text som inte är identisk med den romansvit

som kom ut på den litterära marknaden åren 1930–34. 
Min avhandling är däremot, till skillnad från de ovan nämnda, ett

försök att läsa romansviten som en helhet bestående av sju delar utgiven

under författarnamnet Agnes von Krusenstjerna. Jag är framför allt

intresserad av att läsa sviten i relation till sin samtida idé-, kvinno- och

litteraturhistoriska kontext. Min egen lokala och idéhistoriska förank-

ring samt mina kontakter med poststrukturalistisk teoribildning, femi-

nistisk forskning, queerteori samt postkolonial teori utgör utgångspunk-

ten för min läsning. En annan viktig inspirationskälla har 90- och 00-

talens läsningar av Krusenstjerna varit; läsningar som har fokuserat svi-

tens form, kontexter, modernitet och som även har haft queerteoretiska

ansatser. Här kan jag framför allt nämna verk av Merete Mazzarella,

Anna Williams, Gunilla Domellöf och Kristina Fjelkestam.er I stället för

att såsom Lagercrantz och delvis även Svanberg gör, söka efter den

”autentiska” kvinnliga texten genom att hänvisa till biografiska ”fakta”,

vill jag fokusera på romansvitens ambivalens och polyfoni samt dess stän-

diga ifrågasättande av en enda sanning eller norm. I min tolkning ankny-

ter Krusenstjernas romanprojekt till det kvinnliga ”modernistiska tän-

kandet” som gick ut på att bryta upp från realismen, den västerländska

platonskt-kristna traditionen och det rådande könssystemet. Inspirerade

av Friedrich Nietzsche och Sigmund Freud sökte de modernistiska

– 23 –

krusenstjernamyten



35 Se t.ex. Hapuli, Koivunen, Lappalainen & Rojola 1992, 103; Rojola 1992, 136 f; Holm,
Mai & Thygesen 1996, 333 f; Domellöf 2001, 132–139; Witt-Brattström 2004, 6–10;
Melkas 2006, 12.

36 Ahlgren 1940, 179. Texten är en något modifierad version av Ahlgrens nekrolog i Arbetet,
12.3.1940.

37 E. O. [Eric Olsani], Hufvudstadsbladet, 20.3.1940.

kvinnliga författarna efter nya sätt att förstå människan på.et Innan jag

går in på en beskrivning av mina egna frågeställningar i denna avhand-

ling vill jag återgå till författarbilden. Hur ser den bild av författaren och

verket ut som åttiotalets feminister tog sig an?

Bild 1: Den döda kvinnan
Agnes von Krusenstjerna finns inte mer. Hennes liv släcktes i ett rum på Sera-
fimerlasarettet på morgonen söndagen 10 mars 1940. Det var ett förföljt och
smädat geni och en mycket trött kvinna som då slutade att leva.ey
En dramatisk diktargärning och ett ”olyckligt” livsöde har därmed nått sin
avslutning. [– – –] Agnes von Krusenstjerna var en ensam människa, såsom
det kämpande geniet alltid är isolerat, oförstått, begabbat och omstritt. [– – –]
Hennes sjukdom bidrog till att isolera henne.eu

I Stig Ahlgrens bok Krusenstjernastudier (1940) om den svenska författar-

innan Agnes von Krusenstjerna finns ett fotografi av författarinnan som

död. Bilden fungerar som en illustration till det avslutande kapitlet ”Vid

Agnes von Krusenstjernas död”. På fotografiet är Krusenstjernas ögon

slutna och de glesa, toviga hårtestarna förmår inte dölja ett stort plåster

som täcker den högra tinningen. Det är en rofylld bild i den mening bil-

der av döda är rofyllda men samtidigt ger förbandet och hårtestarna en

antydan om den mytologisering av Krusenstjerna som skulle följa efter

hennes död. I Ahlgrens bok, som kom ut samma år som Krusenstjerna

dog, möter vi författarinnan som det plågade och förföljda geniet. Ahlgren

konstaterar att det inte är ”för mycket att säga att hon dog med sårmär-

ken på kroppen”.ei Plåstret blir således ett symboliskt tecken på hennes
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38 Ahlgren 1940, 179.
39 E. O. [Eric Olsani], Hufvudstadsbladet, 20.3.1940.
40 Borlänge Tidning, 12.3.1940.
41 Se Svanberg 1989, 19–22 och Paqvalén 2002, 18–22. Om litteraturhistoriens bild av

Krusenstjerna, se även Williams 1997, 111–150 och Bromans 1999, 80–97.
42 Lagercrantz 1951. 

status som en martyr som var beredd att offra sin hälsa och sitt liv för san-

ningen. Denna slags mytologisering fanns redan under hennes egen tid då

många av de modernistiska författarna trädde upp till hennes försvar. 

Mytologiseringen av Författaren Krusenstjerna har många andra

ansikten. För eftervärlden finns en tolkning som varit mer seglivad än

tanken om Krusenstjerna som det kämpande geniet. Det är konstruktio-

nen av Krusenstjerna som den galna kvinnan. I det andra citatet ovan –

saxat ur Hufvudstadsbladets nekrolog – kopplas geniet och ensamheten till

Krusenstjernas sinnessjukdom. Texten antyder ett samband mellan

”mörkrets demoner” i hennes själ och det hat och hennes ”diaboliska lust

att blotta sjukliga affekter och perversa lidelser”.eo Denna tudelning – å

ena sidan geniförklarandet, å andra sidan galenförklarandet av Krusen-

stjerna – återkommer i många nekrologer. Bilden av Krusenstjerna som

galen och/eller geni har satt sin prägel även på tolkningen av romanerna,

såsom i följande nekrolog i vilken skribenten konstaterar att sjukdomen

satte sina spår i romanerna ”där glänsande partier, som väl kunna sökas

till det bästa i nutida svensk romankonst, omväxlade med sjukligt påver-

kande, ofta stötande skildringar av själslivet”.rp Det som är gränsöverskri-

dande och utmanande i Krusenstjernas romaner får sin förklaring i sin-

nessjukdomen. Från och med hennes död har litteraturhistoriker och lit-

teraturforskare kämpat med att frambesvärja bilden av en oskuldsfull och

ren Krusenstjerna bortom mannen och galenskapen.rq En av de starkaste

krafterna i detta restaureringsprojekt var Olof Lagercrantz som inte bara

kopplade alla ”störande” aspekter av hennes romaner till sinnessjukdo-

men utan även till maken David Sprengel.rw
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43 Ellmann (1968) genom Domellöf 2001, 24 f. Om könsanalog läsning av svenska romaner,
se t.ex. Witt-Brattström 1999 [1988], 107; Williams 1997, 184–189; Stenberg 2001, 17;
Lindén 2002, 104 f. Om den könsanaloga personhistorieskrivningen, se även Melkas
2006, 20 f.

44 Domellöf 2001, 132.
45 Ibid., 60–68.

Myten om Krusenstjerna och de följder denna mytologisering har

haft för tolkningen av hennes romaner är ett typiskt exempel på recep-

tionen av den kvinnliga författaren. I Krusenstjernas fall har man ofta

dragit en parallell mellan författaren och romanen, och dömt romanen

utgående från en personlig och/eller samtida kvinnosyn. Tolkningen av

Krusenstjernas romaner motsvarar väl Mary Ellmanns tanke om könsa-

nalog läsning, dvs. att en roman skriven av en kvinna bedöms som en

kvinna.re Gunilla Domellöf konstaterar i Mätt med främmande mått

(2001) att föreställningar om kön användes som objektiva referenser

inom litteraturkritiken i trettiotalets Sverige. Kritiken av de kvinnliga

författarnas romaner aktualiserade en Kartesiansk tankemodell i vilken

kvinnan stod för kroppen, naturen och det formlösa medan mannen

representerade intellekt, kultur och form. Den kvinnliga författaren skul-

le gestalta det ”evigt kvinnliga” och hennes roman lästes som en kvinna.

Den avgörande skillnaden i receptionen av den manliga och kvinnliga

texten bestod just i detta – medan mannen kritiserades för vad han gör,

kritiserades kvinnan för vad hon är.rr Intressant i detta sammanhang är

även att notera att kritikern inte enbart hade makt över definitionen av

kvinnan och hennes sexualitet utan även kontroll över vad som är nor-

malt eller inte gällande kvinnliga författares verk.rt

Bild 2: Den domesticerade kvinnan 
Fotografiet av den döda Krusenstjerna (med plåstret) är inte den enda bil-

den eftervärlden har att visualisera Krusenstjerna efter. I litteraturhisto-

riska och litteraturvetenskapliga framställningar finns en uppsjö av stu-

– 26 –



46 Se t.ex. Elias Grip, Norrköpings Tidningar, 4.12.1930.

dioporträtt av författarinnan där hon ofta antingen tittar snett åt sidan

eller avbildas i profil. Andra populära bilder är de där Krusenstjerna sitter

i sin kammare med pennan i handen och tittar drömskt ut i det tomma

intet. Eller fotografiet av Krusenstjerna som en oskuldsfull skolflicka.

Eller ”hemma-hos-bilder” som antingen avbildar den unga Agnes med sin

mor eller den vuxna Agnes med sin make i någon av deras våningar i

Stockholm. Gemensamt för de flesta av dessa bilder är att de är tagna

inomhus och att de gestaltar en statisk (passiv) kvinnogestalt med en ofta

bortvänd, drömsk blick. Fotografierna utstrålar borgerlig tidlöshet och de

säger ingenting om de historiska sammanhang som den historiska perso-

nen Krusenstjerna ingick i. De har också rätt lite att göra med beskriv-

ningarna av ”hysterikan”, sedesskildraren eller den upproriska sannings-

sägaren och snarare än att spegla hennes litterära uppbrott från överklas-

sen fixerar dessa bilder Krusenstjerna i en borgerlig miljö. Krusenstjernas

uppror raderas ut genom detta bildurval, på samma sätt som hennes radi-

kalitet i litteraturvetenskapliga framställningar raderas ut genom att till-

skrivas vansinnet och hennes make David Sprengel. På sätt och vis kan

man säga att urvalet av fotografier motsvarar den process som vidtog vid

Krusenstjernas död, en process som gick ut på att rädda den Krusenstjern-

ska texten från allt som inte motsvarar bilden av en oskuldsfull kvinna. 

I receptionen av Pahlensviten tycker sig många kritiker hitta en

”sann” Krusenstjerna bortom galenskapen och Sprengel, en Agnes som i

könsanalogins namn är ett med oskuld, blomsterspråk, idyll och senti-

mentalitet. Frekvent förekommande i texter om Krusenstjerna är

begreppet ”flickboksromantik” och detta ges olika tolkningar av samtida

kritiker och läsare. För de flesta uttolkare är det just denna flickboksro-

mantik kombinerad med en ”innerlig” kvinnopsykologi som gör Krusen-

stjerna till en av Sveriges ”förnämsta” kvinnliga författare.ry Denna
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47 Se även Svanberg 1989, 18 f.
48 Ahlgren 1940, 70, 89 f, 172 f.
49 Lagercrantz 1951, 95 f och Svanberg 1989, 21. 

könsanaloga läsart innebär att Krusenstjerna som en representant för

”det kvinnliga” förpassas till naturen, till det okontrollerade, oreflektera-

de och okultiverade. Det är en tidstypisk läsart som motsvarar den man-

liga primitivismens syn på kvinnan (se kapitel 3) och som även finns hos

Stig Ahlgren.ru Han drar inte enbart en parallell mellan den kvinnliga

författaren och romanen, utan han jämför henne även med naturen och

blommorna. I Ahlgrens tolkning står kvinnan i omedelbar kontakt med

naturens urkrafter och denna omedelbarhet spårar han även i

Krusenstjernas texter. Det filter av reflexion och intellekt som enligt

honom präglar manliga författares texter saknas i Krusenstjernas och

därför ser han hennes romaner som ”sannare” och mer omedelbara.ri

Om Ahlgrens syn kan sägas spegla ett trettiotalistiskt primitivis-

tiskt förhållningssätt till litteraturen och kvinnan, företräder Lager-

crantz den mer konservativa och modernitetskritiska falangen. Lager-

crantz ser liksom Ahlgren Krusenstjerna som ointellektuell och icke-

reflekterande men tolkar, till skillnad från honom, frånvaron av kon-

troll som en brist. I stället för att läsa henne bortom kulturen eller i

relation till högkulturen, läser han henne i relation till modernitetens

masskultur. Han konkluderar att hennes smak är småborgerlig och att

hon har den ”vanligaste smaken av alla, revy- och filmsmaken, vecko-

tidnings- och oljetryckssmaken”.ro Krusenstjernas eget intresse för

modernitetens urbana kultur – filmerna, revyn, dansmusiken – ser han

som ett tecken på hennes banalitet. I Lagercrantz tolkning av

Krusenstjernas smak och stil finns en intressant dualistisk uppställning

mellan finkultur, tradition och den bildade klassen och populärkultur,

modernitet och den enkla massan, mellan medveten läsning och okon-

trollerad, hämningslös konsumtion.tp Denna uppdelning motsvaras av
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50 Om kvinnor och modernitetens faror, se även Huyssen 1993 [1986], 44–62 och Felski
1995, 61–90. Om modernitet och populärkultur, se Kristina Malmios (2005) intressanta
tolkning av förströelselitteraturen i Finland under 20-talet.

51 Se Svanberg 1989, 20 f och Domellöf 2002, 24–27.
52 Pearce 1997, 7.
53 Lagercrantz 1951, 183 f, 236 f. Jfr Svanberg 1989, 21 och Paqvalén 2002, 21–22.
54 Lagercrantz 1951, 96.
55 Huyssen 1993 [1986], 44–62; Larsson 1989, 333–336; Felski 1995, 61–90.

motsatsparen man–kvinna och lärare–elev, en uppdelning som utgår

från synen på ”tolkning” som en manlig handling.tq Enligt detta väs-

terländska (könade) synsätt är den manliga (medelklass och vita) läsa-

ren den ideala läsaren och mot denna ställs den affektiva kvinnliga, fär-

gade eller obildade läsaren. Detta hierarkiska dualistiska synsätt med

intellekt som en pol och känsla som en annan styrs ytterligare av kön,

klass och ras.tw Att Lagercrantz betonar och nedvärderar Krusen-

stjernas smak är ett exempel på detta synsätt och genom det förpassas

hon till den affektiva och folkliga polen bortom intellekt och kontroll.

I Lagercrantz tolkning blir Krusenstjerna den passiva mottagaren av all

slags inflytelser och inte minst av påverkan från hennes make David

Sprengel.te Men Krusenstjernas intresse för det ”banala” ges också

andra betydelser av Lagercrantz och han ser detta intresse som ett slags

revolt mot barndomshemmets överklasskultur och mot den begränsan-

de rörelsefrihet överklasskvinnan har.tr I sin syn på Krusenstjerna som

en urskiljningslöst konsumerande kvinna sällar sig Lagercrantz till den

oro man på adertonhundratalet kände över kvinnornas ökade konsum-

tion och deras intresse för romanläsning. I texter från sekelskiftet skil-

dras kvinnan ofta som ett passivt objekt för modernitetens konsum-

tionsideologi och som gränslös och okontrollerad i sitt begär efter

varor, män, pengar, makt och romantiska berättelser.tt

Men det är inte bara kvinnan som i Lagercrantz skildring underordnas

mannen och den goda smaken: till detta lägre skikt hör även den ”svarta”.
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56 Ahlgren 1940, 136.
57 Ibid., 136.
58 Jfr även Felski 1995, 61–90 och Hall 1996, 127 ff.

Inte oväntat uppmärksammar Lagercrantz, i sin beskrivning av Krusen-

stjernas ”banala” och ”tarvliga” smak, hennes möte med den berömda

svarta aktrisen Josephine Baker. En liknande parallell mellan den Krusen-

stjernska texten och den svarta ”primitiva” kulturen drar även Ahlgren.

Han jämför den Krusenstjernska stilen med den primitiva dansen och i

dess förlängning: med ”negrernas förråd av stiliserade naturdanser”.ty

Medan Lagercrantz uppfattar detta drag – hennes intresse för populärkul-

tur, inklusive ”svart” kontinental kultur – som en brist, ger Ahlgren det

låga och det primitiva ett stort värde. Han ser Krusenstjerna som den främ-

sta av alla svenska primitivister eftersom hon i kraft av sitt kön är den enda

som ”är verkligt vild och farlig”.tu Den skillnad Ahlgren ser mellan

Krusenstjerna och de övriga primitivisterna bottnar i hans essentialistiska

könsförståelse. Medan de manliga primitivisterna genom sin konst gestal-

tar det primitiva och det djuriska, är Krusenstjerna det genom sitt kön.

Lagercrantz och Ahlgrens kontrasterande könsanaloga tolkning förenas

dock i uppdelningen i den goda och onda vilden/kvinnan. Bakom den vilda

och livsbejakande kvinnonaturen lurar enligt detta synsätt den destruktiva

kvinnligheten – i Krusenstjernas fall: vansinnet och sexualiteten – som

måste kontrolleras.ti

Bild 3: Kvinnan i moderniteten
Mot dessa passiviserande och domesticerande bilder vill jag ställa en hit-

tills ”oanvänd” bild som jag hittade i en låda i Krusenstjerna-arkivet i

Kungliga biblioteket i Stockholm. Bilden eller snarare bildserien (se bild

1) föreställer en kvinna i en urban kontext. Fotografiets komposition är

ganska typisk för sin tids modernistiska bildspråk: trottoarkanten går

som en diagonal över bilden, kvinnogestalten skär bilden vertikalt och
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trottoaren skapar en stramhet som står i kontrast mot bilarna på gatan.

Bildserien betecknas av rörelse och dynamik. Kvinnan ser ut att gå

snabbt, hon har en väska (med papper?) i handen och hon utstrålar mål-

medvetenhet. Hon varken ler, poserar eller tittar drömskt – tvärtom ver-

kar hon helt omedveten om fotografen. Fotografiet kunde vara en illus-

tration till den Nya kvinnan, kvinnan i moderniteten i färd med att eröv-

ra världen genom sin nyförvärvade rösträtt och sina nya arbetsmöjlighe-

ter. Bildens Nya kvinna är Agnes von Krusenstjerna.

Syftet med mitt bildval är inte att skriva en ny berättelse om den his-

toriska personen och författaren Agnes von Krusenstjerna. Mitt avhand-

lingsprojekt handlar inte om författaren Krusenstjerna, utan om texten

Fröknarna von Pahlen. I min läsning av romanen fungerar författaren som

en fixeringspunkt, som den punkt som lokaliserar tänkbara intertexter

och kontexter. Genom författaren Agnes von Krusenstjerna kopplas

romansviten till det mellankrigstida Sverige och den ovan nämnda bil-

den gör mig som läsare påmind om de filosofiska, litterära, idéhistoriska

samt kvinnohistoriska kontexter som var aktuella under denna tid. En

sådan kontext är den litterära primitivismen och modernismen, en annan

den litterära representationen den Nya kvinnan, en tredje kvinnorörel-

sens framsteg. Det mellankrigstida trettiotalet var också kulturradikalis-
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Bild 1. Fotograf okänd. Reproduktion, Kungl. biblioteket, Sverige.



59 Om manlighetens kris i mellankrigstiden, se t.ex. Williams 2002, 92–102; Koivunen
2003, 195–246; Melkas 2006, 140 f.

60 Lagercrantz 1951, 183 f.
61 Liljeström 2004, 143.

mens, psykoanalysens och de stora ideologiernas tidevarv. Då fördes het-

siga förhandlingar inte minst om kön, kropp, ras, sexualitet och moder-

skap – frågor som präglar såväl Pahlensviten som debatten kring sviten.

Kvinnorörelsen framsteg, de nya vetenskaperna om människan och erfa-

renheterna av det första världskriget innebar även en manlighetens 

kristo och denna kris är i högsta grad synlig i Pahlensvitens bilder av

mannen och i de reaktioner som romansviten väcker. Tillsammans bildar

ovanstående frågor min inkörsport till läsningen av sviten. Krusen-

stjernas romansvit är enligt min tolkning inte – såsom Lagercrantz påstår

– en verklighetsfrånvänd författares privata projekt (utan anknytning till

den reella och historiska verkligheten)yp, utan den är – liksom många

andra kvinnliga författares verk – ett svar på de tankar och historiska ske-

enden som var i rörelse i samtiden. 

Reflekterande kontextualisering
I sin artikel om kontextualisering inom historieforskning talar Marianne

Liljeström om en reflekterande kontextualisering, om en läsning som iakt-

tar såväl forskningsobjektets kontext som de tidsbundna kontexter som

styr forskaren och den tidigare forskningen.yq Liljeströms karaktärisering

av historieforskningens dubbla kontexter fungerar väl som en utgångs-

punkt för ett resonemang om mitt eget val av kontexter till Fröknarna von

Pahlen. Ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv kunde man tala om två

processer: om att läsa verket i relation till dess samtida kontexter, till dess

mottagande och till dess tidigare inter/kontexter och om att reflektera

över de kontexter som styr forskarens egen tolkning och de som har styrt

tidigare läsningar av verket. 
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62 Svanberg menar att Pahlenfejden gjorde Krusenstjerna ”manad att skärpa sina uttrycks-
medel och profilera sig mot de kretsar som angripit henne”. Svanberg 1989, 355.

63 Först genom böcker såsom Chris Weedon, Feminist Practice & Poststructuralist Theory (1994
[1987]); Feminism/Postmodernism (1990) av Linda J. Nicholson (red.) och Naissubjekti ja
Postmoderni (1996) av Päivi Kosonen (red.).

Då det gäller Pahlensviten är det intressant att diskutera dels vilka

slags samtida och tidigare inter/kontexter och diskurser som är relevanta

för verket, dels vilken betydelse den pågående debatten har för utfor-

mandet av romansviten. Men det är inte enbart Krusenstjernas egen tid

som är väsentlig; även romansvitens tid och dess ideologiska och idéhis-

toriska skeenden är viktiga för en analys av verket. Pahlensviten skrevs

åren 1929–1934, men beskriver åren 1906–1915. Man kan säga att

romansviten handlar om ett oskuldens tidevarv – tiden innan Europa

genomlevde det första världskriget, innan kvinnorna blev medborgare

genom den kvinnliga rösträtten och innan Freud och modernismen slog

igenom i Sverige. Men samtidigt är sviten också skriven efter första

världskriget, i en tid då Europa på olika håll börjar rusta sig för ett nytt

krig. Viktigt är också att notera att Pahlensviten skrevs under en längre

tid och att den utkom parallellt med Pahlenfejden.yw

Valet av kontexter och intertexter och det sätt på vilket jag tolkar

dem styrs inte enbart av romansviten (dess författare, genre och idéhis-

toriska kontext etc.) och den tidigare forskningen om den, utan även av

mina egna teoretiska, lokala och temporala förankringar. Bakgrunden till

mina val kan spåras i min akademiska och teoretiska bildningsgång på

90- och 00-talet. I mitten av nittiotalet kom jag i kontakt med feminis-

tisk och speciellt feministisk poststrukturalistisk (litteratur)teori.ye I de

diskussioner som fördes inom den poststrukturalistiska feminismen ifrå-

gasattes föreställningen om ett enhetligt subjekt och om en ”naturlig”

och given könsskillnad. Inspirerade av tänkare såsom Jacques Lacan,

Jacques Derrida, Roland Barthes, Friedrich Nietzsche och Michel Fou-
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64 Weedon 1994 [1987].
65 T.ex. Mohanty 1990. Se även de los Reyes & Mulinari 2005, 54–58, 68 f.
66 Med aktivism avses här framför allt den amerikanska aids- och queeraktivismen i slutet

av 1980-talet och i början av 1990-talet (act up och Queer Nation). För en mer utförlig
diskussion kring den tidiga queeraktivismen i usa, se Rosenberg 2002, 34–43.

67 Rosenberg 2002, 12 f; Kekki 2003, 48; Vänskä 2006, 32.
68 Rosenberg 2002, 12 f.
69 Kekki 2003, 52. Orginalet: ”how issues connected with identity, sexuality, gender etc. are

constructed and what it means that something is constructed the way it is.”

cault ställde de poststrukturalistiska feministerna frågor kring subjekt,

språk, makt och diskurs. De talade om subjekt/femininitet/maskulinitet

i process, om hur diskurser konstituerar sanningar, om hur diskurser är

sammankopplade med makt, om makt som relationer och om skillnader

mellan och inom kvinnor.yr Frågan om vad och vem som är det ”kvinn-

liga subjektet” problematiserades även av antirasistiska och postkolonia-

la feminister (t.ex. bell hooks, Chandra Talpade Mohanty, Trin T. Minh-

ha och Gayatri Chakravorty Spivak) som kopplade konstruktionen av

kön till bl.a. ras/etnicitet och som uppmärksammade den västerländska

feminismens etnocentrism.yt På nittiotalet fick den postkoloniala och

antirasistiska feminismen ytterligare sällskap av queerteorin och dess kri-

tiska granskning av kön, sexualitet och heteronormativitet. Queerteorin

har sin bakgrund både i aktivismyy och i de teoretiska diskussioner som

fördes inom bl.a. lesbisk feminism, marxism och poststrukturalism.yu Till

skillnad från mycket av den traditionella gay- och lesbiska forskningen

handlar queerteorin varken om identitetspolitik eller om ett försök att ge

det homosexuella subjektet en synlighet som det tidigare saknat, utan om

ett kritiskt förhållningssätt till det normativa och i synnerhet det hetero-

normativa.yi I stället för att ställa ontologiska frågor undersöker den

queera forskaren, enligt litteraturvetaren Lasse Kekki, ”hur aspekter gäl-

lande identitet, sexualitet, kön/genus etc. är konstruerade och vad det

innebär att något är konstruerat som det är”.yo I denna bok ställer jag

mig frågan hur kön och sexualitet konstrueras i den Krusenstjernska tex-
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70 Diskurs är ett av den moderna litteraturteorins nyckelbegrepp. Inom nykritiken användes
begreppet framför allt för att markera en skillnad mellan olika litterära genrer och språk-
bruk (se t.ex. Bové 1990, 50), medan diskursbegreppet inom poststrukturalismen utgår
från Michel Foucaults teori on diskursiva fält och kopplas till såväl språk som sociala institu-
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vilka tillvaron förklaras och sociala institutioner/processer organiseras. (Weedon 1994
[1987], 35) Diskurser handlar inte enbart om att skapa kunskap, utan genom dem fördelas
och sprids även makt. (Hall 1999, 98 f, 104) I denna avhandling använder jag mig av den
poststrukturalistiska definitionen av diskurs som ett sätt att tala om och producera kun-
skap om t.ex. kön och sexualitet i en given tid och på en given plats.

71 I dag har många queerforskare börjat ifrågasätta den Butlerska hegemonin inom queerte-
orin. För en kritisk granskning av den s.k. butlerianismen, se Hekanaho & Tuhkanen 
2005, 7–15.

72 Butler 1990, 7 och 1993, 4–12.

ten samt hur dessa konstruktioner förhåller sig till och eventuellt bryter

mot samtida diskurserup kring kön och sexualitet.

Även om teorin inte intar ett stort utrymme i denna avhandling

utgör den ändå basen i mitt sätt att analysera Pahlensviten, i mitt för-

hållningssätt till den tidigare forskningen och i mina val av historiska,

idéhistoriska och litterära kontexter. Dessa vetenskapliga diskurser styr

min förståelse av kön, sexualitet och ras och de ger mig redskap och

metoder för att tolka romansviten. Queerteorin ger mig redskap bl.a. för

att tolka begärstrianglar (i kapitel 4), nostalgiskt begär (i kapitel 5) och

könsöverskridande handlingar (i kapitel 6). I min forskning utgår jag

från queerteorins och framför allt Judith Butlers förståelse av kön som

något som görs, snarare än något som är och som något som varken kan

återföras till en ”naturlig” skillnad mellan man och kvinna eller till

något ”autentiskt” ursprung. I sina verk Gender Trouble och Bodies That

Matter tar Judith Butleruq avstånd från den tidigare indelningen i

kön/genus (sex/gender) där genus har betecknat det sociala/kulturella

uttrycket för ett biologiskt kön, och hon menar att man i stället bör upp-

fatta genus som den diskursiva apparat genom vilken ”könad natur”

skapas.uw Butlers teori har sina rötter i Michel Foucaults och Friedrich
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73 Butler 1990, 32 f. Se även Pulkkinen 2000, 43–56; Rosenberg 2000, 14–16; 2002, 69–75;
2005, 9; Honkanen 2004. 

74 Butler 1990, 151.
75 Rosenberg 2005, 11.
76 För en diskussion om heteronormativitet i praktiken, se t.ex. Leena-Maija Rossi,

Heterotehdas (2003); Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland
gymnasietjejer (2004); Pia Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia (2005).

Nietzsches genealogiska historiesyn. I deras efterföljd frågar Butler vad

det är för krafter eller maktförhållanden som producerar kategorierna

”kön”, ”kvinna” eller ”man” (jämför Nietzsches ”moral” och Foucaults

”sexualitet”).ue Kön liksom genus är sociala och kulturella konstruktio-

ner – de är något som hela tiden görs och som i högsta grad är bundna

till den tid, plats och kultur de görs i. Butler poängterar att kön/genus

styrs av en heterosexuell matris – för att kropparna skall bli begripliga

krävs en indelning i två identifierbara kön/genus vilka definieras hierar-

kiskt som varandras motsatser och som styrs av en obligatorisk heterosex-

ualitet.ur Den heterosexuella matrisen bestämmer således vad som skall

betraktas som godtagbart/”normalt” könsumgänge och könsbeteende.

Ett annat begrepp i detta sammanhang och som i dag föredras av queer-

forskare är heteronorm. Queerforskaren Tiina Rosenberg definierar hete-

ronormen som de ”institutioner, strukturer, relationer och handlingar

som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och

allomfattande”.ut Men heteronormen handlar inte enbart om att natur-

ligförklara heterosexualiteten, utan heteronormen reglerar i högsta grad

även heterosexualiteten och det heterosexuella förhållandet.uy På samma

sätt som kön handlar om en social och kulturell konstruktion bör såle-

des även sexualitet ses som något kulturellt och historiskt konstruerat

och föränderligt.

Under 90-talet och 00-talet har begreppet ”genus” alltmer fått ersät-

ta ”kön” i svensk feministisk forskning för att markera att även kön bör
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77 Se t.ex. Hirdman 2001, 11–16 och 2004, 113–133; Gemzöe 2002, 79 ff; Lindén 2002, 202
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78 Lindén 2002, 203 f.
79 Laskar 2005, 390.
80 Jfr Rossi 2004, 33. Om kvinnlig och manlig maskulinitet, se Halberstam 1998. 

ses som en kulturell konstruktion.uu Men såsom litteraturvetaren

Claudia Lindén påpekar innebär övergången till genus också en del pro-

blem. Att ersätta kategorierna kön/man/kvinna med genus innebär inte

automatiskt ett överskridande av dikotomin kön/genus – det finns även

en risk att dikotomin ”återinstiftar sig själv bakvägen”.ui Samma linje är

också idéhistorikern Pia Laskar inne på och hon menar att det (i texter

som enbart använder genus) ändå ofta ”uppstår en binär uppdelning

mellan genus och kön, vilket för tankarna till ett historiskt föränderligt

genus, men en ursprunglig biologisk kropp och sexualitet”.uo I denna

avhandling använder jag mig i huvudsak av begreppet kön – i likhet med

t.ex. Lena Gemzöe, Ylva Elwin-Nowak, Heléne Thomsson och Pia Las-

kar. Förutom att jag – av ovan nämnda skäl – finner begreppet genus

problematiskt finner jag det även stilistiskt otympligt (framför allt i sam-

mansättningar och härledningar). Jag använder dock genus i de fall då jag

hänvisar till skribenter som själva använder det eller i direkta översätt-

ningar (såsom gender trouble = genustrubbel). För att undvika en alltför

dikotomisk indelning av kön använder jag mig även av termerna manlig

och kvinnlig femininitet respektive manlig och kvinnlig maskulinitet. Med

detta val vill jag poängtera att kön bör förstås som en kulturell överens-

kommelse och att maskulinitet och femininitet är tecken som kan knytas

både till män och till kvinnor.ip

På samma sätt som jag ser kön och sexualitet som konstruktioner

uppfattar jag även ras/etnicitet som en konstruktion. Med utgångspunkt i

bl.a. Richard Dyers och Sander Gilmans verk använder jag begreppet

”ras” för att markera både en fysisk, biologisk realitet och en social, stra-

– 37 –

krusenstjernamyten



81 Gilman 1991, 170 och Dyer 1997, 42–70.
82 de los Reyes & Mulinari 2005, 90.
83 Se t.ex. Hall 1999 [1996], 160–174.
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85 Lykke 2003, 48. Jfr även Butler 1993, 166, 166 f.
86 de los Reyes & Mulinari 2005, 24.

tegisk och politisk konstruktion. Vad som identifieras som t.ex. ”svart”

varierar och förses med olika betydelser beroende på tid och rum.iq I sin

bok Intersektionalitet konstaterar Paulina de los Reyes och Diana Mulinari 

att det är omöjligt att ”göra kön” utan att samtidigt också ”göra” ras, klass

och sexualitet.iw På samma sätt som den heterosexuella matrisen organi-

serar könen hierarkiskt innebär raskonstruktioner även en social organi-

sation som bygger på stereotypier, dikotomier samt över- och underord-

ningar.ie I min avhandling är jag intresserad av hur kön, ras/etnicitet och

sexualitet skapas i Pahlensviten samt hurdana motståndsstrategier de ger

upphov till. Ett användbart begrepp i detta sammanhang är begreppet

intersektionalitet. Begreppet har sin bakgrund i framför allt afroamerikansk

feministisk forskning och det fungerar som skärningspunkt för bl.a. Black

Feminism, postmodern feminism, queerteori och postkolonial teori.ir

Med ett intersektionellt perspektiv avses, enligt genusforskaren Nina

Lykke, en analys som beaktar en ”samverkan mellan olika samhälleliga

maktasymmetrier” (baserade på t.ex. kön, sexuell preferens, klass, etnici-

tet, nationalitet och ålder).it Paula de los Reyes och Diana Mulinari beto-

nar att det intersektionella perspektivet är mer än en enkel summering av

olika maktstrukturer. Det är ett teoretiskt perspektiv som ”synliggör hur

olika historiskt och situationsberoende maktrelationer skapas i och

genom den simultana verkan av kön, klass och ’ras’/etnicitet”.iy Det

handlar alltså om att fokusera relationen mellan olika sociokulturella
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87 Om Fogelstad och Tidevarvet, se bl.a. Lena Eskilsson, Drömmen om kamratsamhället.
Kvinnliga medborgaskolan på Fogelstad (1991); Kvinnorna skall göra det! Den kvinnliga medbor-
garskolan vid Fogelstad – som idé, text och historia (2002) av Lena Lennerhed & Ebba Witt-
Brattström (red.); Ulrika Knutson, Kvinnor på gränsen till genombrott (2004). Om kvinnlig
mellankrigslitteratur, se bl.a. Gunilla Domellöf, Mätt med främmande mått. Idéanalys av
kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930–1935 (2001); Bibi Jonsson, I den
värld vi drömmer om. Utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner (2001); Kristina Fjelkestam
Ungkarlsflickor, Kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. Modernitetens litterära gestalter i mel-
lankrigstidens Sverige (2002); Katarina Leppänen, Rethinking Civilisation in a European
Feminist Context. History, Nature, Women in Elin Wägner’s Väckarklocka (2005).

kategorier snarare än att tolka dem som fristående storheter. För detta

projekt innebär det intersektionella perspektivet att jag förstår kön, ras

och sexualitet som relationella kategorier. I mina analyser fäster jag där-

för uppmärksamhet vid hur kategorier såsom kön, ras, etnicitet, sexuali-

tet, klass och nationalitet konstrueras i relation till varandra. 

Det är inte enbart det teoretiska perspektivet som markerar en tem-

poral förskjutning mellan min och Birgitta Svanbergs avhandling.

Många av de projekt som Svanberg och åttiotalets feminister gav sig i

kast med har i dag till en stor del förverkligats och mellan våra avhand-

lingar ligger bl.a. utgivningen av det stora litteraturhistoriska verket

Nordisk kvinnolitteraturhistoria I–V (som även Svanberg deltog i) och ota-

liga feministiska nyläsningar av kvinnolitteraturen. Många av de kvinn-

liga författare som åttiotalets feministiska forskare återerövrade har fått

sin plats på universitetens litteraturlistor och i dag är ”det kvinnliga tret-

tiotalet” ett mycket populärt forskningsobjekt bland litteraturvetare.

Med det kvinnliga trettiotalet avses här vid sidan om enskilda författare

och andra yrkesskribenter även t.ex. kvinnorna bakom den kvinnliga

medborgarskolan Fogelstad och tidskriften Tidevarvet.iu Även Agnes von

Krusenstjerna är i dag ett populärt forskningsområde både bland stu-

denter och bland forskare. För närvarande arbetar åtminstone två sven-

ska forskare (Anna Williams och Jenny Björklund) med projekt som

antingen fokuserar eller tangerar Krusenstjernas författarskap. 
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88 Se t.ex. Kristina Fjelkestam 2002; Erobring og overskridelse – de nye kvinnene inntar verden
1870–1940 (2003) av Tone Hellesund og Inger Marie Okkenhaug (red.); The New Woman
and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts (2004) av Ebba Witt-
Brattström (red.).

89 Kollontay 1923 [1911], 65. För en intressant läsning av Kollontay, Eros och den Nya kvin-
nan, se Rotkirch 2004, 137–154.

90 Se t.ex. Martin 1991, 147 och Lindén 2002, 193–196. För nyläsningar av Andreas-Salomé
och Key, se t.ex. Martin 1991; Witt-Brattström 1996 och 1997; Lindén 2002.

Genom 90-talets och 00-talets nyläsningar av mellankrigstidens

kvinnliga litteratur har många feministiska forskare börjat intressera sig för

den Nya kvinnan som en litterär representation.ii Men det är inte enbart

den Nya kvinnan med rösträtt, arbete och utbildning på agendan som

intresserar dagens forskare, utan det är i högsta grad även Ellen Keys och

Alexandra Kollontays Nya kvinna. Denna Nya kvinna – som fick ett nytt

uppsving under mellankrigstiden – är en kvinna med en ny kärleks- och

sexualmoral. Det är kvinnan som har förvandlats ”från ett objekt för den

manliga själens tragedi till ett subjekt för en självständig tragedi”.io Men

det är inte bara den Nya kvinnan som litterär representation som nu har

blivit återupplivad, utan även många av sekelskiftets kvinnliga tänkare har

fått en upprättelse. Det gäller inte minst Ellen Key och den rysk-tyska Lou

Andreas-Salomé som båda länge av feminister anklagades för att vara sär-

artstänkare och rentav antifeministiska.op I detta arbete är jag framför allt

intresserad av på vilket sätt Key tillsammans med den litterära representa-

tionen den Nya kvinnan öppnar för en nytolkning av Pahlensviten. 

Key som kontextuell referens
Hos henne [Angela, en av huvudpersonerna i Fröknarna von Pahlen] flyter till-
sammans Agnes von Krusenstjernas smak för det vanliga och banala med
Ellen Keys kvinnlighetskult och därtill kommer en strid fåra av mellankrigsti-
dens primitivism och antiintellektualism.oq
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91 Lagercrantz 1951, 104.
92 Ibid., 94 ff.
93 Ibid., 97 f.

Ovanstående citat ur Lagercrantz avhandling kan väl illustrera vilka slags

texter som Krusenstjerna-forskningen har utsett som kontexter och

intertexter till Krusenstjernas Pahlensvit. Även om jag motsätter mig

många av Lagercrantz tolkningar, uppfattar jag ändå Lagercrantz indel-

ning som en intressant utgångspunkt för en feministisk nyläsning av

Pahlensviten. På basen av ovanstående citat delar jag in Lagercrantz val

av intertexter i tre textkategorier. Dessa kallar jag för populärkulturella,

feministiska samt primitivistiska intertexter. Med de populärkulturella

intertexterna avser jag de skönlitterära och kulturella texter med vilka

Lagercrantz försöker avintellektualisera Krusenstjerna.ow I kapitel 2 skall

jag diskutera närmare vilken betydelse det populärkulturella inslaget har

i Pahlensviten, i kapitel 3 skall jag diskutera primitivismens betydelse för

Krusenstjerna. Här skall jag uppehålla mig vid det Lagercrantz kallar för

en Keysk ”kvinnlighetskult” och visa vilken betydelse Key har för min

tolkning av Fröknarna von Pahlen.

I sin avhandling uppmärksammar Lagercrantz Krusenstjernas kopp-

ling till Ellen Key utgående från dels deras brevväxling och biografiskt

material, dels det inflytande av Key som Lagercrantz spårar i

Krusenstjernas texter. Krusenstjerna kom i kontakt med Key första gång-

en år 1915 då hon som nittonåring läste den första delen av Ellen Keys

Lifslinjer I (1903). Boken gjorde ett stort intryck på Krusenstjerna och

hon tog kontakt med Key. I Krusenstjernas första brev till Key framgår

att det är frånvaron av en personlig kristen tro och en längtan efter en ny

tro som får henne att söka sig till Key.oe Brevet blev upptakten till en fyra

år lång brevväxling. Enligt Lagercrantz är Key den människa som betytt

mest för Krusenstjernas författarskap – med undantag för hennes make

David Sprengel. Han menar att Keys betydelse för Krusenstjerna framför
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94 Lagercrantz 1951, 97–106.
95 Ibid., 100.
96 Ibid., 97–106. Lagercrantz uppskattande tolkning av Key liknar den negativa kritik

många feminister anfört gällande Key som särartsfeminist. I en hel del svenska feministis-
ka texter får Key representera en essentialistisk, konservativ, biologistisk, deterministisk
och bakåtsträvande feminism. Se t.ex. Losman 1980; Clayhills 1983, 14 f; Manns 1994
och 1997. För en diskussion kring tidigare feministiska läsningar av Key, se Lindén 2002,
193–196, 199 ff.

97 Lagercrantz 1951, 104.

allt hittas i Keys livstro, kärlekssyn och i hennes kritik av det borgerliga

äktenskapet.or Lagercrantz ser Krusenstjerna som en av Keys lärjungar,

men han menar att hon i sitt bejakande av Keys läror kom att gå längre

än någon annan och ”nå ut på ett upprördare hav med vidare horisonter

än det Ellen Key befor”.ot Den ”Ellen Key” som Lagercrantz gör till

Krusenstjernas förebild bygger på mytologiseringen av Key som en kvin-

na som dels hyllar kärleken och moderskapet, dels tar avstånd från en

kvinnlighet som förverkligas genom intellekt och yrkesarbete.oy Ur ett

feministiskt perspektiv är en sådan förebild minst sagt problematisk och

det här är tydligt i Birgitta Svanbergs tolkning av Ellen Key. Just i synen

på Key finns ett tydligt paradigmskifte mellan Svanbergs och min läsning

av Pahlensviten. De feministiska tolkningarna av Key (bl.a. Beata

Losmans och Harriet Clayhills läsningar) som Svanberg går i dialog med

på 80-talet uppfattar Key som närmast antifeministisk då det gäller

synen på moderskap och på kvinnan i yrkeslivet. Svanbergs tolkning av

Keys moderskaps- och kärlekssyn liknar Lagercrantz syn, men skiljer sig

på avgörande vis i den betydelse hon tillskriver Key för Krusenstjernas

författarskap. Key blir i Svanbergs tolkning närmast den som Krusen-

stjerna tar avstamp från och gör uppror mot medan Lagercrantz ger Key

en ”sufflösroll”.ou Dessa två tolkningar speglar deras syn på Krusen-

stjerna som författare: som feminist eller som passiv mottagare och för-

medlare av andras tankar.

I min egen läsning tar jag avstånd från såväl Lagercrantz som Svan-
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98 Sedgwick 1997, 1–37. Se även Pakkanen 2005, 58 f.

bergs syn på Ellen Key och i stället söker jag hos Key nycklarna till den

feministiska dimension som jag har fascinerats av i Pahlensviten. Mitt

mål är inte att lyfta fram författaren Agnes von Krusenstjernas använd-

ning av eller syn på Ellen Key, utan jag använder Key som en möjlig

intertext och samtalspartner till Pahlensviten. I min avhandling är jag

intresserad av att undersöka på vilket sätt Krusenstjernas framställning-

ar av kärlek, erotik, kvinnlighet och moderlighet öppnar sig genom en

dialog med samtida feministiska diskussioner och särskilt Keys tankar

om Eros och den nya sedligheten (som framför allt finns behandlade i

Lifslinjer I). I min tolkning kopplar jag Keys eros- och livstro till det tidi-

ga nittonhundratalets representation av den Nya kvinnan. 

Mitt intresse för Key vaknade genom mitt möte med Claudia Lindéns

avhandling Om kärlek. Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key (2002).

Skillnaden mellan Svanbergs och Lindéns läsningar av Key kunde förkla-

ras med Eve Kosofsky Sedgwicks indelning i en paranoid respektive repara-

tiv läsart. Med den paranoida läsarten avser Sedgwick en läsart som strävar

efter att dechiffrera, avslöja och blotta textens underliggande maktstruktu-

rer medan hon med den reparativa läsarten syftar på en läsning som ser

textens motsättningar och inbyggda maktstrukturer utan att vilja fixera

dem och låsa texten vid en hållning.oi Mot bakgrund av detta kan man

beteckna Lindéns tolkning som reparativ, hon söker nya sätt att förstå Keys

ofta mycket ambivalenta text, medan många tidigare feministiska läsning-

ar kan sägas företräda en mer paranoid läsart. De stängde ofta in Key i ett

fack av särart, antifeminism och biologism. I stället för att placera Key på

axeln likhet/särart ifrågasätter Lindén – inspirerad av teoretiker såsom

Judith Butler, Joan W. Scott och Elisabeth Grosz – denna dikotomiska

uppdelning som en utgångspunkt för feministisk teori. ”För en teori som
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99 Lindén 2002, 27.
100 Key kom tidigt i kontakt med Nietzsches böcker och var en av dem som introducerade

honom för en svensk publik. Hon var också en av de första feministerna att läsa honom
bortom hans misogyna framtoning och var speciellt intresserad av hans vilja att omvärde-
ra alla värden och att övervinna dualismer. Se Lindén 2002, 153–188.

101 Lindén 2002, 263–271.
102 Ibid., 265.

vill ifrågasätta motsättningen kvinnligt – manligt är det problematiskt att

bevara ett tänkande som bygger på motsättningen kropp/själ och

natur/kultur”, skriver Lindén och hon ser Keys tänkande som ett försök att

problematisera och överbrygga denna motsättning.oo Den här tolkningen

kommer Lindén till dels genom att placera Key i relation till tidigare

kvinnliga skönlitterära författare, dels genom att läsa hennes tankar i rela-

tion till Friedrich Nietzsche som Key både läste och refererade flitigt till.qpp

Claudia Lindéns – långt ifrån okontroversiella – nyläsning av Key kan

sägas handla om en rekontextualisering av Keys författarskap i ljuset av nit-

tiotalets feministiska och queerteoretiska landvinningar. 

Det som jag fascineras av hos Key – framför allt i hennes verk

Lifslinjer I (1903) – är hennes syn på kärleken. Keys kärlekslära anknyter

enligt Claudia Lindén till Platons erosbegrepp, till den potential som

finns inbyggd i Eros att överbrygga klyftan mellan andlighet och sinnlig-

het, manlighet och kvinnlighet, kultur och natur. Här finns en kristen-

domskritik inbyggd och i stället för kristendomens tro på det bortom-

jordiska argumenterar Key för en tro på nuet, på ett liv i vilket kärleken

och Eros intar en central position.qpq Lindén menar att kärleken i Keys

texter handlar om ett möte i vilket klyftan mellan natur och kultur över-

bryggas och i vilket ”både kroppens och andens behov [kan] samman-

smältas, ett möte som också är skapande därför att de två tillsammans

kan utvecklas mot något större”.qpw Just omvärderingen av alla värden i

och med uppgörelsen med kristendomen samt betonandet av nuet, det

jordiska och av kärleken som gränsöverskridande kraft ser jag som ett
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103 Key 1903, 37.
104 Ibid., 34–38.
105 Ibid., 99.

viktigt drag även i Pahlensviten. I min tolkning handlar Pahlensviten i

högsta grad om att genom kärleken övervinna dikotomierna man–kvin-

na och kropp–själ. Då Key talar om kärlek handlar det inte om en privat

angelägenhet utan om en kärlek som skall ställas i kollektivets och sam-

hällsutvecklingens tjänst:

Den [Kärleken] måste ge lifvet, om ej nya väsen, dock nya värden; den måste

berika de älskande själfva och genom dem mänskligheten.qpe

Key tar avstånd från den borgerliga och lutherska äktenskapsmoralen för

att den enligt henne förbjuder såväl utomäktenskaplig kärlek som icke-

reproduktiv sexualitet. Hon menar att en sådan syn nedvärderar både

kärleken och sexualiteten och i stället förespråkar hon en kärlek som –

äktenskaplig eller utomäktenskaplig – är utvecklande och jämställd.qpr I

stället för den kristna moralen introducerar Key termen den nya sedlighe-

ten för att beteckna en moral som tar kärleken, livet och enheten på all-

var. Ur den nya sedlighetens synpunkt är en relation sedlig endast om

den, vid sidan om det erotiska, även innehåller en vilja till samliv ”med

delad lust och möda, delade sorger och omsorger”.qpt

Samtidigt som jag förförs och inspireras av Lindéns tolkning av Key

anser jag ändå att hon med sin välvilliga läsart ibland ignorerar den

ambivalens och de motsägelser som jag uppfattar som typiska för Keys

tänkande. I stället för att ta dessa motsättningar på allvar söker hon ändå

spåra en sammanhängande hållning i den ytterst motstridiga texten. I en

artikel om Key och som en replik till Lindéns avhandling noterar Eva

Borgström att det är just ambivalenserna som är intressanta hos Key.

Hon menar att dessa bottnar i det faktum att Keys tänkande är ”minst
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106 Borgström 2004, 8.
107 Williams 2002, 88.
108 Mazzarella 1992, 178. En intressant läsning av ambivalensen som ett litterärt grepp hittas

i Pauliina Haasjokis (2005b) läsning av Kaarina Valoaaltos Sisilisko ja minä (1991) och
Monika Fagerholms Diva (1998). Här tolkas ambivalensen framför allt i relation till det
bisexuella.

lika tungt fotat i det förra sekelskiftets heteronormativa biologism som i

en feministisk litteraturkritik” och att man därför kunde kalla henne för

en ”biologistisk konstruktivist”.qpy Ett problem i Borgströms kritik av

Lindén/Key är dock att hon endast fokuserar Keys mycket omdebattera-

de skrift ”Missbrukad kvinnokraft” och inte alls går in på hennes senare

texter. Lika ivrigt som Lindén vill bevisa att tidigare Key-forskare hade

fel då de låste fast Key vid särartsbojan, söker Borgström visa att Lindén

har fel då hon inte uppmärksammar de drag av särart och heteronorma-

tivitet som hittas i ”Missbrukad kvinnokraft”. Jag anser att båda har rätt

i sin kritik, men saknar ett mer ingående resonemang om vad vi kan göra

med ambivalensen och Keys både-och-hållning. Just denna ambivalens,

detta balanserande mellan olika diskurser och hållningar utgör ännu en

bro till Pahlensviten. 

En läsanvisning
I sin bok Tillträde till den nya tiden noterar Anna Williams att Fröknarna von

Pahlen genomsyras av en kluvenhet inför å ena sidan ”tiden och med-

vetandet”, å andra sidan ”kvinnans plats i det moderna samhället och dess

framtid”.qpu Hon kallar denna kluvenhet för en ambivalens, en term hon

hittar i Merete Mazzarellas monografi över Krusenstjernas författarskap.

Mazzarella skriver att hon i sina analyser av Krusenstjernas romaner har

tolkat dem som skildringar av ambivalens och att det just är ambivalensen

som ger texten ”dess skälvande liv”.qpi Den ambivalens som Mazzarella

uppmärksammar är framför allt kluvenheten mellan sammansmältning
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109 Kombinationen genre/genustrubbel har jag lånat av Åsa Arping som i förbigående sam-
mankopplade termerna i sitt välkomsttal på konferensen Genreproblem (Göteborgs univer-
sitet, 23–26.8.2001).

110 Butler 1990, 34.
111 Jfr Domellöf 2002, 21.

och oberoende, kärlek och hat. Pahlensviten präglas i min tolkning av en

rörelse mellan motsatser – såväl på det innehållsmässiga planet som på det

stilistiska planet. I min avhandling betecknar jag denna ambivalens gällan-

de innehåll och form med termerna genre- och genustrubbel – termer som

anspelar på Judith Butlers bok Gender Trouble.qpo Med ”genustrubbel”

avser Butler en subversiv praktik som problematiserar och underminerar

en normativ förståelse av kön baserad på maskulin hegemoni och hetero-

sexistisk makt.qqp I Pahlensviten förenas detta trubbel med ett problemati-

serande av en realistisk och monologisk text (enligt min terminologi: gen-

retrubbel). Svitens trubbel sker således både på ett formplan (genom

genre/stil- överskrivningar) och ett innehållsplan (genom en subversiv syn

på kärleken, moderskap och kvinnlighet). Form och innehåll samverkar

och ses i denna avhandling som delar av samma litterära strategi. Ett sätt

att tolka denna ambivalens är att se den som en modernistisk metod. Med

en modernistisk metod avser jag i detta avseende ett krismedvetande, ett

brott med traditionen och ett försök att gestalta en ny människa och en ny

moral.qqq

Denna avhandling består av tre delar – I Kampen om tolkningsföreträde,

II Manlighet i kris, III Kvinnan som vägvisaren till en ny tid. Del I (som består

av kapitel 2 och 3) är ett slags introduktion till Pahlensviten och

Pahlenfejden med särskild utgångspunkt i de diskussioner kring dikt,

moral och sexualitet som fördes under trettiotalet. I kapitel 2 ”Stiletten

och rosen” presenterar jag romansvitens stil och form. I detta kapitel dis-

kuterar jag textens s.k. genretrubbel, dess ambivalens och polyfoniska

berättarstruktur. I kapitel 3 ger jag en bakgrund till trettiotalets kultur-
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radikalism samt de förhandlingar som ägde rum kring sexualitet och

reproduktion. Mot trettiotalets primitivistiska livsdyrkan ställer jag här

Ellen Keys livstro. Del I skall även ses som en bakgrund till del II och del

III som är avhandlingens egentliga analysdelar. I del II (kapitel 4 och 5)

visar jag hur den traditionella manliga maskuliniteten och kvinnliga

femininiteten framstår som en omöjlighet i Pahlensviten. I kapitel 4 ana-

lyserar jag hur manlig maskulinitet konstrueras i Pahlensviten genom ett

utbyte av kvinnor. Jag utvecklar denna diskussion om maskulinitet i

kapitel 5 till att omfatta även kvinnlig maskulinitet. I kapitel 5 analyse-

rar jag även hur Krusenstjerna i sitt sökande efter en jämställd och icke-

hierarkisk kärlek dekonstruerar olika kärleksdiskurser. I del III (kapitel 6

och 7) fokuserar jag Pahlensvitens utopiska slut i ljuset av Ellen Keys kär-

lekssyn och representationerna av den Nya kvinnan/mannen. Här visar

jag hur Keys föreställning om Eros och kön samt hur hennes radikala

livstro kan öppna för en nytolkning av Pahlensviten och dess

queera/feministiska potential.
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Kampen om tolkningsföreträde



1 Svanberg 1989, 32.
2 För en mer ingående diskussion om turerna i utgivningen av Pahlensviten och upptakten

till Pahlenfejden, se Lagercrantz 1951, 269–276; Örnkloo 1967; Svanberg 1989, 45–50. 
3 Karl Otto Bonniers brev till Krusenstjerna (5.11.1932). Publicerat i Förläggarna, författarna,

kritikerna om Agnes von Krusenstjerna och hennes senaste arbeten. Dokument till ett incidensfall i
den nyaste litteraturhistorien och bidrag till en diskussion om diktning och moral. En kritikerantolo-
gi med en efterskrift till Fröknarna von Pahlen av Agnes von Krusenstjerna 1935, 2.

4 Tor Bonniers brev till Krusenstjerna (21.9.1933). Publicerat i Förläggarna, författarna, kriti-
kerna… 1935, 4 ff.

2. Stiletter och rosor

fröknarna von pahlen skrevs under åren 1929–1934q och trycktes

i sju band åren 1930–1935. De första tre banden gavs ut av Bonniers för-

lag medan de sista fyra banden kom ut på det radikala förlaget Spektrum.

Orsaken till förlagsbytet var Bonniers krav på strykningar i den fjärde

och femte delen av Pahlensviten och Krusenstjernas ovilja att tillmötes-

komma dessa krav.w I ett brev till Krusenstjerna den 11 november 1932

motiverar Karl Otto Bonnier strykningsförslagen med att de erotiska

motiven i sviten överskrider den gräns som ”den goda smaken” sätter

och ”över vilken icke ens den störste författare får gå”.e Han konstaterar

att han varken ”vill” eller ”törs” ge ut volymerna i den form Krusen-

stjerna vill ha dem. Även Tor Bonnier är inne på samma linje i ett brev

till Krusenstjerna där han ger konkreta förslag på vilka avdelningar som

bör strykas.r Han menar att det är de nya maktförskjutningarna i Europa

som gör det omöjligt för ett judiskt förlag såsom Bonniers att ge ut roma-

ner med så brännande och uppseendeväckande innehåll:

Det är icke nog med att boken [Porten vid Johannes, FvP IV] innehåller scener av
en hittills i svenskt språk okänd nakenhet och uppriktighet […] utan hela
boken är av den art som det nya Tyskland kallar zersetzend och som ju hela den
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6 Karin Boye i Social-Demokraten, 28.1.1934.

”anständiga” publiken även här hemma betraktar som ”upplösande”. Särskilt
sitter vår firma i glashus, där vi inte bara bli övervakade av tusentals ögon, utan
där det sannerligen finns massor av människor som gärna vilja kasta sten.t

Bonniers rädsla för repressalier var ingalunda överdriven – år 1933
hade Hitler kommit till makten och en av hans första åtgärder var att
arrangera bokbål för sedlighetssårande litteratur. Influenserna från
Nazityskland var även synliga i Sverige. Det förändrade samhälls-
klimatet förklarar inte enbart Bonniers refusering utan även den
reaktion som svitens senare delar väckte. När den fjärde och femte
delen av sviten kom ut på Spektrums förlag möttes de av en närmast
total tystnad. I den artikel i Social-Demokraten (28.1.1934), som kan
ses som Pahlenfejdens startskott, konstaterar Karin Boye att de sena-
re delarna knappast är ”anstötligare” än de tidigare. Hon menar att
förklaringen till tystnaden snarare handlar om att vinden har vänt
och att en kulturkamp utspelar sig i Sverige: 

Och överallt, där dessa krav måste vika och det andliga förbudet vinner tillba-
ka en bit av sitt forna land, har man allt skäl att tala om en kulturell reaktion.
[– – –] Att denna reaktion först av allt sätter in sitt angrepp mot öppet språk
på det sexuella området, är ingen tillfällighet. ”Sederna äro stadda i upplös-
ning”, det är den slutsats man i socialt hänseende kan dra av Fröknarna von
Pahlen. Med andra ord: familjeinstitutionen är stadd i upplösning och med den hela
det moralsystem, som kristalliserats ut kring den.y

”Reaktionen är här!” skriver Boye i sin artikel och mellan raderna anty-

der hon att reaktionen är inspirerad av utvecklingen i Nazityskland. Den

utlovade reaktionen låter inte vänta på sig – två dagar efter Boyes upp-

rop publicerar Svenska Morgonbladet en ledare under rubriken ”Gift” i vil-

ken skribenten ondgör sig över Boyes artikel:
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Det är beklämmande att se kvinnor på detta sätt plädera för familjelivets upp-
lösning. Det är naturvidrigt, och det är samhällsvidrigt, så visst som det är
sant, att samhället icke kan bestå utan den fasta grundval, som utgöres av goda
hem och familjer, grundade på basis av trohet och ansvar.u

I Svenska Morgonbladets artikel betonar skribenten familjens betydelse

och visar full förståelse för Nazitysklands bokbål och beklagar att

”[m]edan ungdomen i andra land befriar sig från det pornografiska snus-

ket, låter man Sverige bli en avstjälpningsplats för i Tyskland förbjuden

pornografi”.i Med dessa artiklar var startskottet givet och Pahlenfejden i

full gång. Såsom jag konstaterade i kapitel 1 kan man i debatten och i det

senare mottagandet urskilja två frågor som väcker debatt: svitens erotis-

ka motiv och dess stil- och genrebrott. Dessa brott har jag valt att kalla

genre- och genustrubbel. Även om debatten, såsom nämnts, främst foku-

serade romansvitens innehåll var dess form långt ifrån oväsentlig i den

hetsiga diskussionen. Merete Mazzarella konstaterar att ”attentatet mot

genreförväntningarna” med all sannolikhet bidrog till ”den indignation

som böckerna väckte”.o Dessa form- och innehållsbrott kom i den senare

forskningen att bortförklaras med antingen Krusenstjernas sjukdom eller

– såsom Lagercrantz nedan gör – samarbetet mellan makarna:

Sprengels voltairska kallgrin står oförmedlat vid sidan av den lyriska intensi-
teten hos Agnes von Krusenstjerna. Det blir av förbryllande verkan. Stiletten
och rosen på samma tavla.qp

Helt fördömande mot samarbetet är Lagercrantz ändå inte. Han konsta-

terar att Sprengels insats har dels gett Krusenstjerna ”[m]odet att tränga

det erotiska in på livet”, dels – såsom nämnts – försett den Krusen-

stjernska texten med ”manlig kärvhet” som ”motverkar det flickaktiga
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och söta”.qq Men trots den litterära stringens som han ser som Sprengels

förtjänst, menar han ändå att (det som han ser som) de Sprengelska

inslagen – grotesken, ironin, satiren och en stor del av det sexuella – är

litterära missar som gör texten ojämn.qw Detta synsätt delas även av

Birgitta Svanberg – båda söker de efter en ”autentisk” Krusenstjernsk

text bortom stilbrotten och ambivalensen.qe I detta kapitel skall jag foku-

sera romansvitens form, stoff och dess genretrubbel – en mer ingående

analys av Pahlensvitens genustrubbel ges i kapitel 4–6. Genom att se de

stilistiska brotten som en litterär strategi och romansviten som en helhet

bestående av motstridiga element vill jag utmana Lagercrantz och Svan-

bergs läsningar av sviten. Vad händer om vi tar stil- och genrebrotten på

allvar och utgår från att stiletten och rosen verkligen är avsedda att vara

på samma tavla? Vilka slags överskridningar innebär dessa brott på det

innehållsmässiga planet och på vilket sätt utmanar de tanken om en san-

ning och en norm? På vilket sätt bryter den Krusenstjernska texten mot

ett realistiskt berättande? Hur ser stilkollisionerna ut i Pahlensviten? 

I kapitel 2.1 skall jag introducera Pahlensvitens innehåll och försöka

svara på frågorna vad, vem och när. Vad är det för slags berättelse

Pahlensviten förmedlar, vem är berättelsens centrala aktörer och vilken är

berättelsens tid? Genom denna genomgång vill jag teckna en karta över

Pahlensvitens universum och även fästa läsarens uppmärksamhet vid svi-

tens struktur – framför allt vid dess trianglar och motsatspar. I kapitel 2.2

fokuseras romansvitens hur – dvs. hur är romansviten konstruerad, vem

berättar och hur ser det jag kallar för genretrubbel ut? Jag visar även med

ett textexempel hur Krusenstjernas berättarteknik ser ut i praktiken, hur

växlingen mellan olika berättarröster går till och på vilket sätt olika socio-

kulturella kategorier ställs mot varandra. Det är viktigt att påpeka att tex-
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tens trubbel inte endast handlar om en samverkan mellan form och inne-

håll utan även om en relation mellan och överskridningar av olika slags

sociokulturella kategorier (t.ex. ras, klass, etnicitet). 

2.1 En karta över Pahlensviten

Petra von Pahlen stod vid fönstret och såg ut. Nere i parken skymtade hon då
och då sina två bröder, som promenerade av och an på gångarna. Nu tala de
om Hugos dotter, tänkte hon och knep ihop läpparna. (FvP I:9)

Ovanstående citat inleder den första delen av romansviten Fröknarna von

Pahlen och det beskriver den situation i vilken den föräldralösa flickan

Angelas framtida öde skall avgöras. I citatet introduceras det patriarkala

könssystemetqr: två män (bröderna Hans och Peter) förhandlar om en

flickas framtid (deras brorsdotter Angela). Detta kunde vara berättelsens

motiv – ett triangelmotiv som är välkänt i den västerländska litteratu-

ren.qt Inne i huset står deras syster Petra och betraktar dem. Det är hon

som beskriver situationen och hon tycks bekräfta en traditionell rollför-

delning som garanterar männen beslutsföreträde (genom att passivt

betrakta deras förehavanden och förhindra sin impuls att springa ut och

meddela att det är hon som vill ha Angela). Scenen är typisk för

Pahlensviten, dels för att den tematiserar mäns förhandlingar om kvin-

nor, dels för att den iscensätter ett brott mot den ordning som dessa för-

handlingar upprätthåller. Redan några sidor senare i boken introduceras

detta brott: läsaren blir informerad om att varken Hans eller Peter axlar

rollen som familjens överhuvud och beslutande instans – varken i rela-
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tion till sin syster eller till sina fruar. I stället förs den egentliga kampen

om barnet mellan kvinnorna och det blir den barnlösa och ogifta Petra

som avgår med segern:

Kunna ni inte fatta? sade hon. Jag går här så ensam. Jag vill ha något som till-
hör mig. Jag sade god natt åt den lilla i går kväll. Då kände jag det. Hon är min.
För resten är hon på något sätt lik mig. (FvP I:16 f) 

I citatet hänvisar Petra till sin ensamhet och sin likhet med barnet och

genom dessa argument avgör hon Angelas öde. Det här inledande avsnit-

tet om hur Angela blir den ena av fröknarna von Pahlen skulle kunna

fungera som ett slags prolog till hela den sjudelade Pahlensviten som

handlar om dessa två kvinnors liv. Prologen introducerar inte enbart

Pahlensvitens brott mot ett patriarkalt könssystem utan här tangeras

redan många av de frågor som är centrala i sviten i sin helhet: tvåtalet

och triangeln, systerskapet, moderskapet samt manlig svekfullhet, ego-

ism och maktlöshet. Jag skall återkomma till dessa i kapitel 2.2, men först

skall jag i korthet beskriva vad romansviten handlar om och vilka dess

aktörer är. Jag har valt att strukturera denna presentation kring svitens

huvudpersoner – fröknarna von Pahlen – och kring motsättningen mel-

lan landsbygd och stad. Båda fungerar i min läsning som svitens struktu-

rerande principer och genom dem introduceras tvåtalet och triangeln

som ett litterärt motiv.

Fröknarna
Pahlensviten är ett monumentalt verk som består av sju delar och ett

komplicerat nät av karaktärer och intriger. Romansvitens handling

utspelar sig mellan åren 1906–1915 och är främst förlagd till en över-

klassmiljö på den svenska landsbygden och inne i Stockholm. I centrum

för romansviten står släkten von Pahlen samt de personer och släkter
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som tangerar denna släkts öden. När romansviten börjar består släkten

av tre syskon – Petra, Hans och Peter samt deras barn och familjer.

Utöver dessa syskon har det funnits ytterligare en bror, Hugo. Han har

omkommit i en olyckshändelse och det är hans (enda) barn, Angela, som

Petra och hennes bröder förhandlar om. Nära Petra bor även Johan von

Pahlen, Petras fars kusin. Mot denna bakgrund kan man väl – såsom

många forskare och kritiker gjort – kalla Pahlensviten en släkt- eller

familjeroman. Merete Mazzarella ser romanen både som en fördjupning

och utveckling av den triviallitterära släktromanen/herrgårdsromanen

och som en biologisk roman.qy Samma linje är även Birgitta Svanberg

inne på, och hon poängterar att den traditionella definitionen av

”släkt/familj” överskrids i Pahlensviten. I stället för att tala om en släkt-

roman väljer hon att kalla sviten för en ”kvinnlig kollektivroman” med

hänvisning till dess omsorgsfullt tecknade kvinnliga persongalleri.qu

Både Mazzarella och Svanberg tar i sin definition fasta på Pahlensvitens

trädsymbolik – som enligt Svanberg hade en stor genomslagskraft i mel-

lankrigstidens diktning. I Mazzarellas tolkning står ”släktträdet” för

släktens generationsväxlingar, medan trädsymboliken i Svanbergs tolk-

ning handlar om det specifikt kvinnliga släktbandet.qi Det är kvinnorna

som står i centrum i Pahlensviten och bland dem finns det två gestalter

som kan ses som svitens huvudpersoner. Det är de s.k. fröknarna von

Pahlen: Petra och hennes brorsdotter Angela. Båda är närvarande genom

hela sviten, men vems berättelse som fokuseras varierar från del till del.

Man kan till exempel notera att Petra och Angela i den första delen av

sviten intar ungefär lika stort utrymme, medan del två främst lyfter fram

Angela och del tre Petra – och så vidare. Vem som uppfattas som roman-
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svitens huvudperson varierar, som vi snart skall få se, beroende på vilka

genreförväntningar och värderingar läsaren har.

Pahlensviten inleds med att Angela, tolv år gammal, blir adopterad

av sin faster Petra och kommer till Eka gård. Den avslutas med att

Angela, drygt tjugo år gammal föder en dotter till ett (helkvinnligt)

matriarkat på Eka gård. I denna utopiska slutscen utser Angela Petra till

att bli sin dotters andra mor. På så sätt bildar romansviten en cirkel och

slutar på samma sätt som den börjar – med ankomsten av ett nytt flicke-

barn till Eka. I Petras och Angelas gemensamma och individuella utveck-

ling spelar motsatspar och trianglar en viktig roll. Det finns en triangel

som kunde sägas strukturera hela sviten och det är triangeln Angela–

Petra–Thomas. Thomas är Petras fästman från ungdomen och han blir

också den vuxna Angelas älskare och fadern till hennes barn. Denna tri-

angel introduceras redan i romansvitens inledande kapitel då Hans och

Peter kopplar Petras ensamhet till ”den där historien” med ”idioten, som

for sin väg” (FvP I:12). Vem ”idioten” är får läsaren veta redan i det

påföljande kapitlet (FvP I:19–41). Petras känslor för Thomas överförs på

Angela och hon konstaterar i en inre monolog att hon älskar ”för andra

gången i sitt liv” (FvP I:18). Petras känslor för Angela och hennes läng-

tan efter en man (Thomas) utgör ett av romansvitens teman. Men det är

inte bara Petra som överför sina känslor på Angela, även Angela placerar

Petra på Thomas plats då han reser sin väg för andra gången och lämnar

den gravida Angela (se t.ex. FvP VI:55–67). Kring Petra och Angela samt

deras triangel med Thomas grupperar sig de övriga trianglarna, paren

och motsatsparen i sviten. Birgitta Svanberg uppfattar trianglarna som

en strukturerande princip och ”ett raster som man kan lägga över texten

och se samma mönster framträda, fast i olika kombinationer”.qo

Triangeln är den modell genom vilken de flesta relationer utformas i

Pahlensviten. 
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Både Stig Ahlgren och Svanberg läser sviten som en utvecklingsro-

man, men de ger genren och den kvinnliga utvecklingen olika betydelser.

Ahlgren ser Angelas utveckling från en liten flicka till en könsmogen

kvinna och mor som romansvitens motiv, ett motiv han kallar Angela-

kurvan. I hans tolkning fullbordas hennes kvinnlighet och hennes be-

stämmelse då hon ger livet åt ett barn och då hennes hjärta slår ”i takt

med naturens”.wp Angela förkroppsligar i Ahlgrens tolkning den repro-

duktiva kärleken. Svanberg kommenterar att ”[d]et är tidens sexualro-

mantiska syn på kvinnan som i första hand könsvarelse som bestämmer

Ahlgrens tolkning” och att han på så sätt skriver in romansviten i en tra-

dition som uppfattar kvinnan som något essentiellt och allmängiltigt

snarare än som en social konstruktion.wq Hon tar avstånd från hans tolk-

ning och definierar i stället kvinnans utveckling i termer av inre intellek-

tuell växt. Genom denna definition ställer hon Petra i romanens centrum

och definierar henne ”som [ett] subjekt-i-utveckling: en kvinna splittrad

mellan oförenliga kvinnobilder, sökande helhet och självidentitet”.ww

Hon tolkar Angela som en projektion av Petras goda sidor – de sidor som

traditionellt utmärker den ”goda kvinnan”. Petras identitetsprojekt

handlar, enligt Svanberg, om att överskrida dessa kvinnostereotypier och

hitta fram till en ”mer sammansatt och mindre splittrad, individuell

’kvinnlighet’”.we I min läsning utgår jag från att både Petra och Angela är

romanens huvudpersoner och att de tillsammans är den strukturerande

principen för romansviten – både som ett par och som individer. De be-

skrivs ofta som varandras dubbelgångare och redan i romansvitens första

kapitel introduceras likheten mellan dem – en likhet som Thomas, men

även Petras två andra män – Tage och Tord – uppmärksammar.wr Angela
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framstår ofta som en yngre version av Petra, men inte enbart. Övergång-

en från Petra till Angela handlar inte endast om en dubblering utan fram-

för allt om en kvinnlig generationsväxling, om en övergång till en ny tid

och en ny kvinnlighet. Vad denna övergång innebär och hur denna över-

gång knyter an till den litterära representationen den Nya kvinnan skall

jag visa i kapitel 4–6. Viktigt är ändå att – såsom Svanberg även skriver

– ta fasta på romansvitens titel och notera att det handlar om två ”frök-

nar” som vid romansvitens slut har tagit sina liv i sina egna händer – de

har känt kärleken, låtit kärleken bära frukt (Angela) och de har bildat en

”familj” utanför traditionens påbjudna äktenskap och heteronorm.wt

Landsbygd vs stad 
En annan central strukturerande princip i Pahlensviten är rummet eller

snarare: motsatsparet landsbygd–stad. I Pahlensviten utgörs landsbyg-

den främst av gårdarna Eka, Ekered och Ösa samt av sommarresidenset

Nybo och staden av Stockholm och Berlin. Romansviten struktureras av

en ständig pendelrörelse mellan landsbygd och stad. I denna polarisering

mellan landsbygd och stad aktualiseras även andra motsatspar såsom tra-

dition och modernitet, kvinnligt och manligt, livsbejakelse och livsför-

nekelse samt livstro och dekadens. Den första delen av sviten, Den blå

rullgardinen, utspelar sig på och i trakten kring Eka gård. På Eka, som

Petra har ärvt efter sin faster Laura, bor Petra och Angela liksom även

arrendatorn Tord Holmström och hans fru Adèle (f. Silfverstjerna). I

närheten av Eka ligger Ekered där Petras bror Hans bor tillsammans med

sin judiska fru Betty (f. Levin) och deras tre barn: Sven, Gotthard och

Edla. I en liten stuga på gångavstånd från Eka och Ekered bor den men-

talt efterblivna Johan von Pahlen (kusin till Petras far) tillsammans med

sin vårdarinna Sara. Eka och trakten kring gården utgör skådeplatsen för
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stora delar av Pahlensviten. Här utspelar sig förutom den första delens

skeenden även stora delar av den tredje, sjätte och den sjunde delens hän-

delser. Romansviten slutar som den börjar – med två ogifta fröknar von

Pahlen på Eka gård, men nu har Angela och Petra dessutom sällskap av

Lauras illegitima barnbarn, de f.d. tjänsteflickorna Agda och Frideborg.

Utöver dessa kvinnor består Eka vid romansvitens slut även av

Frideborgs son och Angelas dotter. Agdas barn väntas till våren. Av de

övriga på Eka och Ekered återstår endast Betty, Gotthard och Edla. Johan

von Pahlen har omkommit i en brand (FvP I), Hans har begått självmord

(FvP IV), Sven har flyttat hemifrån (FvP I), Adèle har blivit dräpt av sin

make Tord (FvP VII) och Tord själv har blivit fängslad (FvP VII). 

Medan landsbygden och naturen i Pahlensviten ofta skildras i termer

av fruktbarhet, harmoni och frihet, beskrivs staden och det urbana livet

ofta som dess motsats – som improduktiv, dekadent, destruktiv och oro-

lig.wy Till denna dualism knyts även ett annat motsatspar: kvinnligt vs

manligt. Många forskare och kritiker har uppmärksammat kontrasten

mellan Pahlensvitens ”ensidiga” och negativa bild av männen och mång-

fasetterade och oftast känsligt skildrade kvinnoporträtt.wu Anna Williams

noterar att samtidigt som nästan samtliga män antingen representerar

”ett improduktivt tillbakablickande” eller ett ”rationaliseringstänkande

till döds”, skildras kvinnorna på Eka (Petra, Angela och Agda) genom sitt

harmoniska förhållningssätt till livet, naturen och det växande.wi Hon tol-

kar in en vaksamhet mot moderniteten i denna dualism, men hon påmin-

ner ändå om att man inte entydigt kan ”avfärda Eka som en motpol till

det moderna samhället”.wo Länken till det moderna är hela tiden närva-

rande – även på Eka. Tåg anländer och för med sig folk, strömningar och
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nyheter från den ”stora världen” och även gårdens folk tar tåget till sta-

den och till Stockholm. Textens inställning till moderniteten är ambiva-

lent. Samtidigt som modernitetens och urbanitetens faror uppmärksam-

mas i sviten (t.ex. risken att ”kvinnan bortdefinieras” i samhällets utveck-

lingsprojekt), visar romansviten även på modernitetens positiva och befri-

ande sidor.ep Men ambivalensen gäller inte enbart dikotomin landsbygd–

stad utan även andra dikotomier såsom t.ex. man–kvinna. Det urbana

livets hets, destruktivitet och dekadens gäller även kvinnor såväl i staden

som på landsbygden.eq Williams nämner de sysslolösa fruarna i

Stockholm (Lilian och Alexandra) som exempel på kvinnor som för-

kroppsligar de dekadenta sekelskiftesstämningarna.ew Också Adèle med

sin förkärlek för läckerheter, lyx och erotik och med sitt ointresse för det

enkla lantlivet kan ses som en dekadent urban karaktär inskriven i en

agrar och enkel miljö. Hon beskrivs som Ekas onda ande och hon proble-

matiserar kopplingen mellan kvinna–landsbygd–fruktbarhet.

Men Eka och Ekered är inte den enda landsbygd som skildras i svi-

ten. Även Nybo och Ösa ges en hel romandel (FvP IV). Medan Eka,

Ekered och Ösa kopplas till jordbruket, är Nybo enbart ett sommarresi-

dens för Peter, hans fru Lilian och deras två barn Stellan och Paula. Hit

kommer Peters familj och Lilians väninna Alexandra för att spendera

sina somrar och här tillbringar Angela och Petra sommaren år 1914 – den

sommar då kriget bryter ut och Angela förlorar sin oskuld. Om Eka

oftast framställs som ett värn mot omvärldens hets och som en idyllisk,

harmonisk (skenbart isolerad) ö är Nybo snarare ett säte för oro, intriger

och svartsjuka. Här är det särskilt Lilians väninna Alexandra som står för

oron och intrigerna, medan sonen Stellan fungerar som porten till det
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urbana livets dekadenta strömningar. Skillnaden mellan Eka och Nybo

är också tydlig då det gäller bandet till naturen. Medan kvinnorna på Eka

bejakar naturen och lever i enlighet med årstidernas växlingar skyddar

sig Alexandra och Lilian från solen och uppmanar andra att göra lika-

dant. Kontrasten till Eka framhävs ytterligare av Nybos granngård Ösa

där Angelas väninna Stanny (se FvP II) tillbringar sina somrar med sin

familj: fadern bankdirektören Ola, modern Isa och brodern Bernhard.

Sommaren 1914 bor även Thomas Meller med sin son i en fiskestuga på

Ösa. På Ösa är det Stannys bror och mor som står för oron, improdukti-

viteten, dekadensen och det destruktiva begäret.

Staden är den andra polen som Pahlensviten kretsar kring och det är

främst Stockholm som fokuseras. Petra och Angela har en lägenhet i

Stockholm och det har även Petras bror Peter med familj. I Stockholm

bor också en annan av romansvitens centrala karaktärer: Bettys bror

Jacob Levin. I samma hus som Jacob bor hans och Bettys far Benno

Levin. Familjen Levin representerar den judiska grenen i släkten von

Pahlen. Jacob Levin är gynekolog, han är gift med Sally och de har flera

barn. Jacob Levin är moderniteten förkroppsligad – han är den moderna

mannen som bejakar den nya tidens hets, rationaliseringstänkande och

maskindyrkan.ee Genom hans berättelse blir läsaren bekant med paret

Dora och Osborn Macson. Dora är Jacobs älskarinna och Osborn är

urtypen för en militaristisk, fascistisk manlig maskulinitet.er Levin och

Macson representerar två diskurser som var i omlopp i mellankrigstidens

Sverige: å ena sidan en modernitetsdiskurs, å andra sidan en militaristisk

diskurs. I båda diskurserna förpassas kvinnan till hemmet och mannen

till den yttre världen – utvecklingen, kriget och nationen.et Staden blir

också den plats där Petra återser sin ungdoms älskade, Thomas och där
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Angelas och Thomas relation inleds. Thomas, liksom Levin, kan ses som

en representant för moderniteten. Till staden knyts även Peters son

Stellan och hans dekadenta konstnärsvänner bl.a. Kiss Nilsson, Elias

Vaselin och Gusten da Värnamo af Sauss. 

Ösa och Nybo spelar en avgörande roll i Pahlensvitens dramaturgi –

man skulle rentav kunna se denna plats, denna tid (sommaren 1914) och

denna romandel (FvP V) som romansvitens vändpunkt. Romandelens

egentliga peripeti är midsommaraftonen som firas hos familjen

Landborg på Ösa. Under denna natt – som Krusenstjerna i en kommen-

tar omnämner som en ”häxsabbat där erotiken slår upp i full låga” –

överskrids många erotiska, klass- och generationsgränser.ey Stannys och

Bernhards incestuösa relation finns som en bakgrund till de erotiska sce-

ner som utspelas denna natt: Angela förlorar sin oskuld till Thomas, Fru

Landborg har sex med Tage (Petras f.d. älskare) och Bernhard tar Fride-

borg. Alla dessa händelser samverkar till Stannys gradvisa uppvaknande

till att bli medveten om arten av sin och Bernhards relation – en insikt

som till slut innebär hennes död. (FvP V:349–354) Att Stanny förlorar

sin oskuld (både den kroppsliga och mentala) och tar sitt liv kan ses som

en metafor för det historiska skeende som Pahlensviten omfattar. Ett par

dagar efter Stannys självmord bryter första världskriget ut. Oskuldens tid

är förbi och en ny tid tar vid. Thomas reser sin väg och lämnar för andra

gången en fröken von Pahlen efter sig: denna gång den gravida Angela.

Men den nya tiden innebär också en ny ordning: Angela och Petra sluter

ett förbund att tillsammans ta hand om Angelas barn (FvP V:374 f, FvP

VI:65). Detta förbund är bakgrunden till svitens två sista delar som

handlar om hur Eka förvandlas till ett hem för födande kvinnor. Till

detta hem kommer så småningom även Frideborg som bär på Bernhards

barn och Agda som bär på Gustens barn.
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2.2 Trubblet
I det föregående kapitlet presenterade jag i all korthet vad Pahlensviten

handlar om, i detta kapitel skall jag visa hur Pahlensviten är uppbyggd.

Såsom tidigare konstaterats är Pahlensviten bland annat strukturerad

kring motsatspar och triangulärt begär. I detta kapitel skall jag fokusera

hur Krusenstjerna skapar ett textuellt trubbel genom att låta olika

språk/stilar, dikotomier, parallella scener och berättarröster kollidera och

hur hon på detta sätt spränger det realistiska, monologiska berättandet

och föreställningen om en sanning/norm. Jag skall inleda med en diskus-

sion om Pahlensvitens stil och genre, sedan diskuterar jag romansvitens

struktur utgående från motsatspar, temavariation och upprepningen av

olika motiv. Till sist fokuserar jag Krusenstjernas pendling mellan en

extradiegetisk berättare (utanför verket) och olika intradiegetiska berät-

tare (inom fiktionen), mellan direkt, indirekt och fri indirekt diskurs.

Genre och stil
Pahlensviten har försetts med en hel del olika genrebeteckningar, men
ingen definition kan beskriva romanens mångfald. Romansviten har
bland annat blivit karakteriserad som en släktsaga, en kvinnlig bild-
ningsroman, en flickboksskildring, en Strindbergsk sedesskildring, en
Proustiansk lång roman och en feministisk utopi.eu Samtidigt som for-
skare och kritiker har försökt bestämma Pahlensvitens genretillhörig-
het och dess stil, har det hela tiden funnits ett läckage – element som
inte har rymts med i en snäv genredefinition. Vi kan notera t.ex. att
Ahlgren kallar Krusenstjernas romaner för en uppgörelse med och en
”förbittring” av flickboken medan Mazzarella definierar romansviten
som en ”fördjupning” av den triviallitterära genren släktromanen.ei
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Denna förbittring eller fördjupning av genren är i och för sig inget
märkligt – enligt filosofen Jacques Derrida innehåller varje verk alltid
orena element eller något som inte hör till genren.eo Det intressanta då
det gäller Pahlensviten är att överskridningarna sker ofta genom en
kollision av olika stilar och genrer som i debatten och i den senare
forskningen ofta setts som motsatta och könskodade.rp De här kolli-
sionerna har bl.a. betecknats som ett möte mellan fjärilsvingar och
läderlappsvingar eller som rosen och stiletten på samma tavla.rq Det
handlar alltså om ett möte mellan å ena sidan sentimentala, drömska
skildringar av den unga Angelas uppväxt och romantiska skildringar
av unga kvinnors kärleksliv, å andra sidan naturalistiska och närmast
groteska skildringar av sexualitet/reproduktion och ironiska, satiriska
och parodiska beskrivningar av manlig maskulinitet, maktbegär och
utbyte av kvinnor. Just denna kollision eller ”detta attentat mot gen-
reförväntningarna” kan, enligt Merete Mazzarella, ses som en bak-
grund till den indignation verket väckte.rw

Både Ahlgren och Lagercrantz uppmärksammar det populärlitterära

och sentimentala draget i Krusenstjernas diktning och jämför

Krusenstjernas texter med hennes favoritförfattare – Louisa M. Alcott

och Charles Dickens.re Lagercrantz beklagar sig över dessa populärlitte-

rära drag som han ser som ett tecken på Krusenstjernas banalitet och tri-

viala smak. I hans tolkning skapas, såsom jag konstaterade i kapitel 1, en

könsanalog motsatsställning mellan manlighet–modernism–högkultur

och kvinnlighet–modernitet–populärkultur.rr Ett annat sätt att läsa
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Pahlensviten är att ta denna dikotomi på allvar och diskutera vilken slags

ambivalens den skapar och vilken betydelse denna ambivalens har för en

ny förståelse av kvinnlighet och sexualitet.rt I sin studie av Pahlensviten

menar Anna Williams att kvinnliga författare på 1920- och 30-talen ofta

medvetet använde sig av triviallitterära genrer för att behandla tabube-

lagda frågor. I stället för att se de sentimentala eller de melodramatiska

inslagen i Pahlensviten som tecken på banalitet menar hon att man bör

tolka dem som litterära grepp.ry Williams nämner i förbigående att

Krusenstjerna ofta driver ”melodramen till sin spets när hon skall beskri-

va kvinnlig erotik eller sexuella möten”.ru Enligt min tolkning används

melodramatiska element genomgående i Pahlensviten. De skapar textens

ambivalens och kan tolkas som ett sätt att pröva gränserna för kön, sex-

ualitet och föräldraskap. 

Substantivet ”melodram” var ursprungligen en synonym för opera

på 16- och 1700-talet, men kom senare enligt Svensk ordbok att beteck-

na ett ”enklare teaterstycke med sentimental och rafflande handling”

och ”deklamationsdrama med musikinslag”. Adjektivet ”melodrama-

tisk” ges av samma källa betydelsen ”överdrivet patetisk och känslo-

sam”.ri Som teaterform var melodramen främst populär under 1800-

talet och den representerade framför allt borgerliga värderingar.

Central för melodramen var dess fokus på hemmet och på kvinnlig

dygd.ro Men utöver familjen och kvinnan kännetecknades teatermelo-

dramen även av sensationalism och överdrifter samt av stereotypier,

symboler, typer, motsatspar och dramatiska intriger. Det melodrama-

tiska var inte enbart ett drag i teatern. Många av 1800-talets under-

hållningsförfattare (t.ex. Dickens) lånade drag ur melodramen för sina
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romaner och skrev även texter för melodramer.tp Den finska litteratur-

vetaren Päivi Lappalainen argumenterar i sin bok om den finländska

litteraturen på 1880- och 1890-talet för att det melodramatiska berät-

tandet inte borde ses som en genre, utan snarare som ett litterärt grepp

som har använts i olika litterära genrer. Hon noterar att man kan finna

rikligt med melodramatiska inslag i den finländska 1800-talslitteratu-

ren – inte minst den kvinnliga.tq

I The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James and the Mode of

Excess (1976) talar Peter Brooks om ett förhållningssätt som han menar

att kännetecknar modernitetens författare och han kallar det för ”the

melodramatic imagination”, dvs. ”den melodramatiska fantasin”. Det

förhållningssättet spårar han i modernitetens andliga kris, i dess förlust

av absoluta värden, sanningar, auktoriteter och av en Gud. I denna ”vär-

detomhet” och i detta sökande efter nya etiska regler och litterära former

växer den melodramatiska fantasin fram.tw Brooks menar att den melo-

dramatiska fantasin har en meningsskapande funktion. Enligt honom

strävar författare genom melodramen att avslöja det ”moraliska ockulta”,

dvs. den rest av etiska och moraliska förhållningssätt som trängts undan

i modernitets- och sekulariseringsprocessen.te I sin avhandling om det

melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst tolkar Maria Karlsson 

Brooks ”moraliska ockulta” som ”föreställningar som existerar i samhäl-

let och inom individen, men som har liten eller ingen potential att

komma till uttryck inom ramen för den samhällsordning som råder vid

en viss tidpunkt”.tr Här finns alltså den melodramatiska stilens subver-
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sivatt potential som Anna Williams antyder. Hon menar att Krusen-

stjerna demaskerar bl.a. det romantiska kärleksbegreppet genom att an-

knyta till konventionella kvinnobilder och ”vrida dem motsols eller ur

led på ett intrikat sätt”.ty

Den melodramatiska koden
Den melodramatiska texten domineras, enligt Brooks, av utpräglad käns-

losamhet, moralisk polarisering, tillspetsade intriger, extrema känslor,

händelser och spänning. Brooks betonar den melodramatiska textens brist

på nyansering. Den strävar inte efter realism utan satsar på det expressio-

nistiska uttrycket.tu Många av dessa melodramatiska grepp finner vi även

i den Krusenstjernska texten. På ytan styrs texten av absoluta motsatser

och mänskliga typer såsom den onda kvinnan (Adèle), den goda kvinnan

(Angela), den förföriska kvinnan (Frideborg), den onda modern (Fru

Landborg), den goda modern (Betty), den degenererade mannen

(Stellan), den lyckliga vilden (Johan) osv.ti Här hittas ofta en moralisk

polarisering: godhet vs ondska, dygd vs otrohet/promiskuitet, lycka vs

olycka, ungdom vs ålderdom, fruktbarhet vs frigiditet, självuppoffring vs

själviskhet. Pahlensviten är, såsom både Ahlgren och Svanberg har visat,

full av ordval och karaktärsbeskrivningar som pekar mot myter och

sagor.to Adèle beskrivs som en orm och som en häxa (bl.a. FvP III:28),
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Bell som en orm och en medusa (t.ex. FvP IV:363 och FvP II:151), Agda

som ett sagoväsen (t.ex. FvP I:57 f), Hans som en trollgubbe (t.ex. FvP

III:248), Benno som en tomte (t.ex. FvP VI:279) osv.yp Pahlensvitens

språk innehåller inte enbart hänvisningar till sagor och myter, utan också

till romanser och andra populärlitterära genrer. Även på intrigplanet hit-

tas melodramatiska inslag. Pahlensviten fokuserar, som nämnts, familjen

och berättelsen utspelar sig framför allt inom hemmets väggar. Liksom i

den borgerliga melodramen finner vi här en kritik av överklassen.yq I

Pahlensviten knyts ofta det negativa, det improduktiva och förfallet till en

utspårad överklasskultur. Intrigerna är ofta osannolika och dramatiska:

triangeldramer, invecklade släktrelationer, blodskam, rivalitet, gränsöver-

skridande sexualitet, självmord, mord och familjehemligheter. Också

känslotillstånden är ofta extrema och teatraliska: i Pahlensviten hittas

bl.a. religiös, förälskad och erotisk extas (t.ex. Josef, Angela och Adèle),

djup/destruktiv depression (t.ex. Petra, Hans och Stanny) och hotfull ilska

(t.ex. Adèle och Jacob). I beskrivningarna av dessa tillstånd används inte

sällan ett symbolladdatyw språk med en dragning antingen åt det roman-

tiska/naturlyriska eller åt det dekadenta. Texten gör även direkta inter-

textuella hänvisningar till populärkultur: t.ex. Frideborg uppträder inför

midsommargästerna på Ösa med en operettschlager (FvP V:199 ff), gårdens

(Ösas) folk dansar onestep runt midsommarstången (FvP V:157) och den

bildade fröken Amy Ridderhjerta (Angelas och Paulas lärarinna) förlustar

sig med dussinromaner ”om kysk kärlek i goda hem i societeten och på

romanernas herrgårdar” (FvP IV:296). Alla dessa intriger och intertextu-

ella referenser skapar en koppling mellan den Krusenstjernska romanen

och populärkulturella företeelser.
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Maria Karlsson noterar att det melodramatiska alltid pekar utöver

sig själv. Ting och gester utgör därmed metaforer eller ”bilder för laten-

ta moraliska krafter som är verksamma på ett annat plan” – ett plan som

är dolt eller antytt i kulturen.ye Melodramens överdrifter uttrycker det

som inte annars kan uttryckas i kulturen.yr 1800-tals forskaren Heidi

Grönstrand konstaterar med en hänvisning till feministisk forskning att

den överdrivna polariseringen i kvinnliga författares romaner inte nöd-

vändigtvis skall ses som absoluta motsatser, utan snarare som försök att

gestalta de problem som kvinnors handlande kan föra med sig.yt

Pahlensvitens melodramatiska element kan enligt mig således tolkas som

tecken eller som metaforer för det ”moraliska ockulta” som modernite-

ten förträngt. Genom överdriften och de svulstiga gesterna prövar

Krusenstjerna gränserna dels för romangenren (t.ex. den kvinnliga

utvecklingsromanen eller familjeromanen), dels för vad som kan skrivas

om kön, sexualitet och familj. Men samtidigt som Krusenstjerna använ-

der sig av många av melodramatiska stilgrepp, menar jag att hon även

fördjupar dessa dels genom att överskrida förväntade intrigstrukturer

(t.ex. genom att introducera kvinnliga begärstrianglar och överskrida

den borgerliga familjeutopin), dels genom att dekonstruera dikotomier

(såsom polariseringen man–kvinna och hetero–homo). I det följande

skall jag visa hur dessa dikotomier raseras i praktiken genom att fokuse-

ra Pahlensvitens bild av de manliga homosexuella.

Dekadensen
I min genomgång av Pahlensviten stoff lyfte jag fram två motsatspar,

landsbygd–stad och manligt–kvinnligt, och visade hur dessa motsatspar

strukturerar Pahlensviten. Andra motsatspar kunde vara heterosexuell–
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homosexuell, vit–färgad, kristen–judisk. På ytan handlar det om absoluta

dikotomier som förses med olika egenskaper, också de polariserade: t.ex.

oskuld–förfall, uppriktig–beräknande, äkta–konstgjord eller fruktbar-ste-

ril. Denna polarisering följer stereotypifieringens logik och diskurs – det

som brukar kallas för en ”vi-och-dom-diskurs”. Enligt kulturforskaren

Stuart Hall delar denna diskurs in världen symboliskt i två delar varav den

ena delen (vi) betecknas som god, attraktiv och civiliserad medan den

andra delen (dom) ses som dess absoluta motsats. Alla inre skillnader inom

och mellan delarna förenklas och ignoreras. Enligt denna logik blir ”dom”

den Andra, en negativ spegelbild och allt det ”vi” inte är.yy Pahlensviten

följer på ytan denna logik: den judiska mannen betecknas som girig och

beräknande (Jacob Levin), de homosexuella männen som dekadenta och

hållningslösa och kvinnorna som antingen onda, destruktiva och sterila

(Adèle och Bell) eller moderliga/självuppoffrande (Petra) och naiva,

oskuldsfulla och fruktbara (Angela). Ganska snabbt blir det dock uppen-

bart att dessa absoluta kategorier inte håller. Under ytan frodas de inre

skillnaderna, det moraliska ockulta som en stereotypifierande diskurs inte

tillåter. Genom att ställa olika scener och personer mot varandra ser vi till

exempel att svitens kvinnor inte är enbart goda/oskuldsfulla/självuppoff-

rande eller onda/förfallna/destruktiva och att det finns en motsättning

mellan den förväntade roll som kvinnorna spelar och den kvinna de önskar

vara.yu I analysdelen skall jag visa på vilket sätt likheterna och skillnaderna

mellan och inom kvinnorna i sviten bryter mot en stereotypifierande dis-

kurs. På samma sätt som Krusenstjerna kan sägas dekonstruera olika kvin-

nostereotypier problematiserar hon även polariseringen homosexuell–

heterosexuell och kristen–judisk.

Krusenstjernas porträtt av de homosexuella bär likheter med samti-

da stereotypa beskrivningar av manlig homosexualitet. De homosexuella
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männen beskrivs i texten som karaktärslösa, feminina, beräknande, nar-

cissistiska, tillgjorda och konstlade. I teckningen av dem och av deras liv

i urbana miljöer i Stockholm och Berlin används ord och bilder som för

tankarna till sekelskiftesdekadens och symbolism.yi Interiörerna de rör

sig i – konstnärsateljéer, krogar, restauranger och bordeller – präglas ofta

av lyx och bekymmerslös njutning. Här finns ottomaner, sidenskärmar,

schäslonger, rökelse och parfym. Också männens kläder beskrivs som

vackra, feminina, koketta, åtsittande och består inte sällan av silke, roset-

ter, broderier, sammet och andra material med stark sinnlig och feminin

prägel.yo Till skillnad från kvinnorna Angela och Petra som gestaltas

genom sin nära relation till naturen och till det växande, är dessa mäns

band till naturen och landsbygden avklippta. Här ställs ett livsbejakande

förhållningssätt mot ett konstgjort och ”fördärvat”. För Pahlensvitens

”homosexuella” män är naturen liksom även den kvinnliga kroppslighe-

ten snarare en källa till rädsla, äckel eller förundran.up I stället för att

intressera sig för den ”verkliga” kvinnan, är Gusten, Stellan & co intres-

serade av manlig femininitet och av kvinnan som metafor. Just detta

avståndstagande från ”verkliga” kvinnor (som vulgära och ointressanta)

är ett typiskt drag i den manliga sekelskiftesdekadensen. Även olika slag

av förklädnader och slöjor för tankarna till den dekadenta litteraturen vid

sekelskiftet.uq I beskrivningen av de homosexuella männen anknyter

Krusenstjerna – inte enbart till de tidiga sexologernas bild av den homo-

sexuella som feminin – utan också till sekelskiftets litterära representa-

tion av dandyn.uw Bilden av de homosexuella sammanfaller hos

Krusenstjerna ofta med den samtida fördomen om den homosexuella

som improduktiv och degenererad, men genom jämföra skildringarna av
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de homosexuella med Krusenstjernas gestaltningar av andra män och

kvinnor kan vi se att en enkel ekvation mellan homosexualitet och vissa

karaktärsdrag inte är möjlig i Pahlensviten. Sekelskiftesdekadensen i svi-

ten omfattar inte enbart de homosexuella männen, utan även män såsom

Tage och Bernhard och kvinnor såsom fru Landborg, Bell och Adèle skil-

dras med sekelskiftesdekadensens attribut.ue Dekadensen och förfallet

handlar i min läsning inte om homosexualitet i sig, utan om ett brott –

som vi skall få se i kapitel 4–6 – mot en livsbejakande kärlek. 

Det räcker alltså inte att tänka på en axel av sexualitet, utan flera

andra koordinater måste beaktas såsom kön, ras/etnicitet, religion och

karaktär. Att dekadens eller missbrukad kärlek inte placerar sig på axeln

homo–hetero blir uppenbart då man beaktar Krusenstjernas sätt att stäl-

la likartade scener mot varandra. Lagercrantz visar i sin avhandling hur

Krusenstjerna i Pahlensviten varierar några motiv och teman. Han skri-

ver att hela ”romanen blir ett återvändande till några få situationer”.ur

Han menar att dessa upprepningar ”förstärker drömstämningen, skapar

ibland en känsla av mardrömsartat tvång men griper också som sanning

och verklighet”.ut Med min tolkning vill jag visa att Krusenstjerna

genom att upprepa olika teman, situationer eller scener snarare skapar

betydelseförskjutningar i texten och bryter ner absoluta dikotomier. 

Rösterna
I ovanstående avsnitt visade jag hur Krusenstjerna skapar ett textuellt

trubbel bland annat genom ett melodramatiskt berättande och genom

att bryta ner olika dikotomier. I det följande skall jag visa hur
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Krusenstjerna skapar ambivalens i texten genom att ställa olika röster

mot varandra inne i texten. Pahlensviten består av en ständig pendling

dels mellan en extradiegetisk berättare (utanför verket) och olika intradie-

getiska berättare (inom fiktionen), dels mellan direkt, indirekt och fri

indirekt diskurs. Med fri indirekt diskurs (fid) avses här återgivet tal

som innehåller två röster eller två fokalisationer – berättarens och den

berättade karaktärens tankar eller inre monolog.uy Shlomith Rimmon-

Kenan urskiljer några funktioner för fid. För det första hjälper fid läsa-

ren att identifiera talare och tillskriva dem olika attityder eller karakte-

ristika. Det här gör det möjligt för läsaren att urskilja olika upproriska

eller oacceptabla röster i texten utan att underminera den implicita för-

fattarens eller textens trovärdighet. Den andra funktionen av fid är att

den förstärker textens bi- eller polyvokalitet genom att introducera en

pluralism av olika talare och attityder. Denna textens polyvokalitet ska-

par inte sällan en textuell ambivalens eftersom det kan vara svårt att

urskilja talaren och således dramatiseras även den problematiska relatio-

nen mellan ett yttrande och dess ursprung. Rimmon-Kenan kallar denna

funktion för fids tveeggade effekt. En annan sida av fid är att den kan

hjälpa läsaren att rekonstruera den implicita författarens attityd till den

(de) involverade karaktäre(r)n(a). Å ena sidan kan berättarens närvaro

skapa en ironisk distans, å andra sidan kan berättarens tal i dialog med

karaktärens återgivna tankar eller upplevelser skapa en empatisk identi-

fikation.uu Just fids ambivalens gällande vem som talar och gällande det

ironiska och det empatiska förhållningssättet är speciellt intressant i

Pahlensviten. De skapar tillsammans med växlingar av olika diegetiska
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berättarnivåer det Mazzarella kallar för Pahlensvitens ambivalens.ui

En fråga som redan lyftes fram i debatten är om romansviten – och i

dess följd Krusenstjerna – skall uppfattas som antisemitisk.uo I detta

avsnitt skall jag med utgångspunkt i hur det judiska skildras visa hur den

Krusenstjernska texten fungerar dialogiskt och polyfont. I kritiken av

svitens judebild har man snarast diskuterat beskrivningen av Jacob

Levin. Olof Lagercrantz är en av dem som gått till försvar för Krusen-

stjerna och han menar att ”det enastående intresse för och kärlek till det

judiska, som både Agnes von Krusenstjerna och David Sprengel vanligt-

vis lägger i dagen” kan ses som ett bevis på att Pahlensviten inte bör upp-

fattas som judefientlig.ip Här, liksom annars i hans avhandling, hänvisar

Lagercrantz till det biografiska och i detta fall ser han judesatiren i

romansviten som ett eko av Sprengels åttiotalsradikalism. Den ambiva-

lenta skildringen av det judiska förklarar han med ”våldsamheten i

makarnas affektliv” som gjorde att de ”med hänförelse [kunde] omfatta

en idé och ändå i upprörda ögonblick svika den”.iq I Lagercrantz läsning

fungerar alltså Krusenstjernas eller kanske snarare Sprengels biografi

som en nyckel till romansviten och utgående från dennas biografi kan

han avfärda kritiken om antisemitismen i verket. I min egen läsning vill

jag däremot frångå det biografiska läsesättet och snarare diskutera bilden

av det judiska utgående från verkets inneboende dialogicitet och polyfo-

ni genom att fokusera vem som talar och vad som sägs samt genom att

ställa olika scener i dialog med varandra. Jag skall i det följande visa hur

detta går till. Mitt exempel är taget ur Pahlensvitens fjärde del, Porten vid

Johannes, ur kapitel IX, X och XI (FvP IV:101–145). Här berättas hur

Jacob Levin som jude (och i romanen uppfattad som icke-svensk) deltar
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i det nationalistiska uppbådet som har gått till historien under namnet

bondetåget. Med bondetåget avses den demonstration med vilken 30 000

bönder uppvaktade kungen den 6 februari 1914. Bondetåget var ett

uttryck för ett konservativt missnöje med regeringens försiktiga försvars-

politik och bidrog till att högern gjorde stora valframgångar.iw

Lagercrantz ser bondetågsepisoden som en (Sprengelsk) satir i socialde-

mokratisk och liberal anda.ie Jag läser däremot satiren som ett led i

Krusenstjernas parodierande av nationalism och manlig maskulinitet i

Pahlensviten. I detta kapitel är jag framför allt intresserad av att visa hur

Krusenstjerna i bondetågsepisoden växlar mellan olika berättare.

Bondetågsepisoden är berättad i tredje person och fokuserar i första hand

Jacob Levin och hans tankar och hans känslor inför det patriotiska spek-

taklet. Men även om fokus ligger på Levin ser vi hela tiden en glidning

mellan Levin och berättaren utanför fiktionen, mellan direkt diskurs och

fri indirekt diskurs. 

Jacob Levin har sällat sig till de svenska ”hurrarpatrioterna” och han

har öppnat sitt hem för en bonde för att ”göra sig behaglig i ögonen på

de inflytelserika, vilkas slantar han måste få att regna över sig för sjuk-

hemmets skull” (FvP IV:104). I beskrivningarna av Levin, hans bonde

och de övriga patrioterna används såväl ett parodiskt som ett ironiskt

grepp. Med parodi avses ”närvaron av två röster, texter eller språk, där

metaspråket uppvisar en kritisk, avståndstagande attityd som det tar till

objekt”.ir Ironin däremot är mer direkt och brukar definieras som ett

spänningsfält mellan det som sägs och det som lämnas osagt och som en

motsättning mellan det som sägs och det som menas.it Denna ironi

använder sig såväl den extradiegetiska berättaren av som karaktärerna på
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berättelsens plan: Levin, bonden och andra patrioter. Intressant i detta

sammanhang är att fråga vem det är som säger vad och genom vems per-

spektiv vi som läsare blir serverade berättelsen. Hela berättarsekvensen

inleds med att den extradiegetiska berättaren beskriver Levin: ”Med iro-

niskt uppdragna ögonbryn stod Jacob och såg ned på alla dessa männis-

kor” (FvP IV:102). Efter denna betraktelse, i vilken berättaren markerar

Levins position som ironisk, följer en sekvens i fri indirekt diskurs (fid)

som kan tolkas som Levins egna tankar kring det som försiggår under

honom på gatan.

Spårvagnar, tungt lastade, foro förbi, stannade vid hållplatserna, och nya ska-
ror stego på. En bil gav ifrån sig festliga fanfarer. Kanske var det en kunglig
bil. Ja, somliga där nere stego verkligen åt sidan och lyfte vördnadsfullt hat-
ten. Det såg mycket komiskt ut! Kostligt!
Kungen. Sch! Kunglighet. Grannlåt! Men den gjorde sig ändå bra bland övrig
högtidsstass i det lilla fattiga landet en sådan dag som denna. En landets fest-
dag! [– – –] Monarken var icke ensam i dag. Bakom honom stod den kära trygga

bondemakten. Han skulle stiga ut på en av slottets altaner och hälsa dem.
Kanske skulle han rentav gå på händerna runt borggården, göra höjdhopp, slå frivolter, klättra i

trapets! Han var ju en sådan baddare till sportsman. Hurra! Leve den kunglige akrobaten!

Trettiotusen bönder fylkade sig runt spektakelplatsen. Gud bevare konungen, så

käck och kavat sedan gamla förståndiga mamma gått bort! Ned med skrymtande liberaler som inte

ville ta emot vad man fick till skänks! Här är dent billiga och praktiska försvaret. Här finns nävar,

som kunna lyfta svärdet och sköta plogen och lien lika galant. Och i deras huvuden skulle
en syn av yra festnätter snurra runt. Många hade aldrig förr varit i Stockholm.
För dem skulle själva staden bli en upplevelse. Framför allt: en gratisupplevel-
se – bjudna på en snabbfärd genom huvudstadens små bubblande nöjesvirvlar
som de voro.
Jacob log upprymt och tände en ny cigarett. (FvP IV:102 f, mina markering-
ar)
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I ovanstående citat har jag kursiverat ord och uttryck som jag tolkar som

ett uttryck för Levins ironiska distans till bönderna, kungen och till fol-

kets dyrkan av kungen medan de understreckade avsnitten markerar en

övergång mellan ett intradiegetiskt berättande och ett extradiegetiskt. I

dessa stycken är det svårare att veta vem det är som beskriver gatubilden

eller vem som förutspår böndernas behållning av bondetåget. Den sista

meningen i det citerade stycket placerar blicken åter hos berättaren för

att sedan igen två meningar senare övergå i fid och beskriva Levins tan-

kar. Citatet inleds av en beskrivning av en bil som ger ifrån sig ”kungli-

ga fanfarer” och som får folk att lyfta hatten. Textens ironiska distans till-

skrivs Levin som ser ned på folket både i ordets bokstavliga och i dess

överförda bemärkelse. Detta intryck förstärks av Levins blick som regis-

trerar och kommenterar folks ödmjukhet inför den eventuellt kungliga

bilen som komisk. Det komiska i människornas beundran av monarken

och i böndernas i synnerhet, illustreras ytterligare av betoningen av

kungens akrobatiska meriter framom de intellektuella och statsmanna-

mässiga. Levin utbrister: ”Hurra! Leve den kunglige akrobaten!” – en

ironisk kommentar som riktar sig mot både monarken och folket. Efter

detta glider perspektivet in mot Levin själv och i en introspektiv fid

granskar Levin sina egna skäl till patriotism. Dessa skäl framstår i rela-

tion till folkets som ytterst kalkylerande:

Jacob Levin hade väl sina egna tankar om detta besynnerliga bondeupptåg.
Han kunde väl inte i vardagslag vara så fosterländsk. I hans ådror flöt främ-
mande, svart semitiskt blod. Han var av en annan, mer kvicksilveraktig ras än
de tröga svenska bassarna. Men i dag hade han överraskat sig själv med att
plötsligt, trots allt, känna sig helt som svensk och patriot. Han hade faktiskt
med en smidig åtbörd svept sig i den blågula fanan. Han hade entusiastiskt
inbjudit en smålandsbonde […], att bo hos sig. Varför? Å, han hade sina skäl,
jämngoda med dem som drevo många av de andra goda borgarbrackorna, som
klevo fram i spetsen eller sköto på bakifrån. De lockades väl av den upp-
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blomstring i affärerna som alltid inträffade, när något hoppfullt och optimis-
tiskt rörde sig i tiden, eller också var det ordnar som hägrade, eller bara det att
äta och dricka och ha trevligt och tillsammans skälla ut alla missnöjda eller
misstrogna. För Jacob Levin glänste alltjämt vid den blå horisonten hans
underbara privata sjukhem med marmorbad och förstklassigt operationsrum.
[– – –] Han krökte handen till en skål för att fånga gudsgåvorna och behålla
dem. Smålog han inte igen listigt åt sig själv, denne semit? Jo visst. Han kände
ju den härliga ironien i djupet av sin själ: en jude som svensk hurrarpatriot!
(FvP IV:103 f)

I ovanstående citat har det första citatets ironi omvandlats till en självi-

roni. Återigen är det Jacob Levin som analyserar motiven till patriotis-

men. Här har det första citatets von oben -ironi fått ge vika för en kapita-

lismens logik. Enligt denna logik går profiten före allt annat, även före

stolthet över den egna etniska tillhörigheten. Jacob säljer sin egen etnis-

ka och kulturella bakgrund av ekonomisk beräkning och här ligger det

ironiska i hans patriotiska engagemang. I sin jagframställning ironiserar

Jacob samtidigt över fördomen om den giriga juden. Jacob Levin är girig

såsom fördomen föreskriver men han frångår samtidigt det judiska ”svär-

meriet för rasen”. I Kvinnogatan heter det att ”[h]ans far, gamle Benno

Levin, hade i hans själ gjutit en aktning, ja ett svärmeri för rasen som

med åren hos sonen blivit till begär efter makt och med makten pengar”

(FvP II:13). Stoltheten över rasen förvandlas alltså i Jacobs fall till en

strävan efter pengar, med andra ord: just genom att iscensätta fördomen

om den judiska girigheten upphör Levin att vara ”judisk” och i stället säl-

lar han sig till de ”svenska” fosterlandsälskarna. Girigheten och pen-

ningjakten får i Jacobs fall en helt annan betydelse än som en judisk ste-

reotypi. Girigheten är, som jag skall visa i kapitel 4, ett led i Jacobs man-

lighetsprojekt. 

I Pahlensvitens kapitel om bondetåget är det främst Jacob Levins

perspektiv som styr berättandet, men inte enbart. Texten är, som tidiga-
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re konstaterats, ett myller av röster och berättare och ibland är det svårt

att veta vem som säger vad. Detta är speciellt tydligt i relation till det

judiska. Här sker en kamp om vad som får uppfattas som komiskt eller

ironiskt, om vem som får skratta och vilket innehåll det judiska skall ges.

Jacob tycker nog att det är ironiskt att han som jude spelar hurrarpatriot,

men han vill vara ensam om att skratta åt sig själv:

– Herrskapet har klätt sig i bönder också, ser jag, sade han [Kiss Nilsson] och
skrattade Jacob rätt upp i ansiktet. Och Jacob ryckte till av obehag. Här kom
det ändå, det där ironiska flinet över Jacobs och hans stams svenska foster-
landskärlek, som han hade fruktat från andra, reserverande det för sig själv.
(FvP IV:123)

Det ironiska i Jacobs engagemang påpekas inte enbart av Jacob själv utan

även av andra såsom Kiss Nilsson ovan och, som vi skall få se, av den

bonde från Småland (Anton) som han har boende hos sig. Mötet mellan

Jacob och Anton illustrerar inte enbart den parodi över fosterländskhet

som bondetågsepisoden innebär utan framför allt den teater som utspe-

las då representanter för olika befolkningsskikt låtsas samsas om samma

ideal:

De hade ingenting att säga varandra, dessa två [Jacob och Anton]. Och de
kände sig besvärade som två individer, som talade för varandra fullkomligt
obegripliga språk och som ändå av någon sällsam orsak skulle låtsas vara en
själ och en tunga. (FvP IV:143)

I mötet mellan Levin och Anton iscensätts ett vi-och-dom-tänkande.

Lika mycket som Levin tillskriver bonden, som representant för folket,

enkla motiv tolkar även bonden Levin fördomsfullt i ljuset av hans

judiskhet: 
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Anton såg nog med sina kloka ögon att herrskapet var judar. [- - -] Mörka och
konstiga allihop. Artiga förstås, men i alla fall. Hemma i Tjutaryd hade de inte
en enda jude. Det var visst en som försökt öppna handelsbod inne i köpingen.
Men si, det gick inte. Folk trodde visst att de skulle bli lurade. Ja, ja. Månntro,
allt det här silvret var äkta? Doktorn såg högfärdig ut, fast frun höll sig gemen.
Men sådant kunde vara list och uträkning det också. (FvP IV:107)

Antons tankar liksom Levins syn på ”folket” är återgivna i fid och lik-

som i fallet Levin kommenteras även Antons blick. Mot Levins ironiskt

uppdragna ögonbryn ställs Antons ”kloka” ögon. Blicken de ger varan-

dra är värderande och definierande, det är en fördomsfull blick. Men

samtidigt handlar det inte om ett statiskt maktförhållande, om en abso-

lut under- och överordning genom blicken. Bägges position märks av

osäkerhet, bonden är underordnad Levin då det gäller klass, men Levin

är underordnad bonden då det gäller ras/etnicitet och kontakten till jor-

den. I mötet mellan Levin och bonden skapas de binära paren jude-

svensk, överklass–bondeklass, urbanitet–agraritet och modernitet–

tradition, samtidigt som dessa kollapsar just genom att likheten mellan

dem framhävs. Bondens patriotism är varken bättre eller sämre än

Levins och såsom Levin i en inre monolog konstaterar snurrar jorden

runt ”med en last virriga hjärnor, som ändå bara i djupet av allt, längst

ned i varje företag, sågo sin egen lilla fördel vinka som en röd hemlig

signalflagga bakom alla svajande banér i ideella färger” (FvP IV:110).

Levins och bondens likartade osäkerhet framhävs ytterligare av deras

vaksamhet och deras rädsla ”för att låta vinet taga sans och förnuft ifrån

dem, rädslan också för andras överlägsna skratt och för att göra sig löj-

liga” (FvP IV:120). 

Exemplet med Jacob Levin, liksom även det med de homosexuella

männen, visar oss hur den Krusenstjernska texten opererar med och

dekonstruerar dikotomier samt hur textens ambivalens skapas. I kapitel
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4 och 5 skall jag visa hur ras kopplas till representationer av kön och sex-

ualitet, men före det skall jag presentera de förhandlingar om kön och

sexualitet som fördes i Krusenstjernas samtid.
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1 Linder 1952, 623.
2 Se Kulturradikalismen. Det moderna genombrottets andra fas (1993) bl.a. Skoglund 1993,

103–127. Med den första fasen och det moderna genombrottet avses den antiauktoritära
och sekulariserade idéströmning som uppstod i slutet av 1800-talet bland samhällsenga-
gerade radikaler. Deras mål var att öka individens frihet och de satte en stor tilltro till den
fria debatten, människans förnuft och den moderna vetenskapens utvecklande potential.
Sexualiteten var en central fråga för dessa kulturradikaler och inspirerade av de nya sexo-
logiska vetenskaperna och en sekulariserad livshållning förde de en kamp mot det de
ansåg vara sexuell dubbelmoral och puritanism. Se bl.a. Hjordt-Vetlesen 1993, 330–353;
Domellöf 1993, 172; Stenberg 2001, 217–222; Lennerhed 2002, 63.

3 Blomberg 1924, 16 f. Se även Domellöf 2001, 28 ff.

3. Kulturkrisen och könsmoralen

Den skeptiska efterkrigsstämningen släpper taget under åren före 1930 – för
att efterträdas av nya krigsaningar vid tiden för Hitlers makttillträde i
Tyskland 1933. Stämningen av ”kaos och uppbrott” från tiden närmast efter
fredsslutet, den stämning som utlöste så mycken politisk och estetisk radika-
lism i både Sverige och Finland, tog efterhand form i mycket målmedvetna
strävanden, som sökte förena social reformvilja med en ny estetik.q

När Pahlensviten skrevs och gavs ut på trettiotalet befann sig Sverige i

det som brukar kallas för kulturradikalismens eller det moderna genom-

brottets andra fas,w dvs. den modernitetsprocess som vidtog vid tjugota-

lets slut med en ny våg av urbanisering och industrialisering samt de nya

sociala och psykologiska vetenskaperna om människan. I en essä från

1924 skriver  Erik Blomberg att första världskriget inte enbart ledde till

en materiell förlust utan även till en förlust av ideal såsom de patriarka-

la och kristna idealen, gudsbegreppet och den platonsk-kristna dualis-

men. Denna förlust av ideal innebar en öppning för nya idéer och en

utvecklingsoptimism som bl.a. syntes i tjugotalets nya tekniska och

industriella innovationer, kvinnorörelsens nya landvinningar och kvin-

nornas litterära expansion.e Trettiotalet liksom adertonåttiotalet betyd-
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4 Om 1880-talets kvinnolitteratur, se bl.a. Heggestad 1991. Om kvinnornas litterära
genombrott på trettiotalet, se bl.a. Witt-Brattström 1999 [1988], 186 ff; Domellöf 2001;
Fjelkestam 2002.

5 Luttenberger 1989, 294.
6 Se t.ex. Domellöf 1986; 1993; 2001 och Bay 1993, 28–31.
7 ”Samhällsutsikter I” i Boye 1992b [1932], 49. För en ingående genomgång av Boyes kri-

tik, se Domellöf 1986.
8 I min tolkning av trettiotalets modernism och dess sexualromantik utgår jag framför allt

från den feministiska forskningen bl.a. Svanberg 1989; Witt-Brattström 1999 [1988];
Felski 1995; Jonsson 2001; Domellöf 2001.

de även kvinnornas litterära genombrott och den nya kvinnolitteraturen

problematiserade ofta konflikten mellan en ny och en gammal kvinno-

roll.r

Psykoanalysen – som hade blivit introducerad i Sverige före det för-

sta världskriget – slog igenom på allvar under tjugotalet.t Nu översattes

flera av Freuds texter till svenska och hans idéer förmedlades bland annat

av den socialistiskt inriktade tidskriften Clarté samt av författaren och

kritikern Karin Boye.y Psykoanalysen och dess betoning av det under-

medvetna, det irrationella och människans drifter spelade en avgörande

roll i mellankrigstidens paradigmskifte, i det Karin Boye kallade för kam-

pen mellan en ny och en gammal ”kulturvärld” eller mellan ”livsfräm-

jande skaparkrafter” och ”livshämmande och förtorkande” kulturmak-

ter.u Psykoanalysen blev också viktig för de manliga primitivisterna –

dvs. författarna i och kring antologin 5 unga (alt. Fem unga. Unglitterär

antologi, 1929) – vars ”chefstrateg”, Artur Lundkvist, aktivt deltog i Pah-

lenfejden och i debatten kring psykoanalys. Trettiotalet innebar också att

modernismen etablerades i Sverige, en modernism som i sin tidiga skep-

nad – vid sidan om att vara formmässigt experimenterade – ofta utgick

från en livstro utstakad av Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche och Erik

Blomberg. Till de författare som satte livet i centrum kan vi räkna bl.a.

de manliga primitivisterna och kvinnliga författare såsom Karin Boye,

Moa Martinson och Agnes von Krusenstjerna.i
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9 Hultén 1977, 12 och Svanberg 1989, 46.
10 Hultén 1977, 13 och Svanberg 1989, 351–354.

För mellankrigstidens radikaler – liksom även på sin tid för det

moderna genombrottets radikaler – blev sexualiteten en brännande fråga

och just på denna punkt kolliderade den nya litteratursynen med den

gamla. Den öppning som efterkrigstidens värdekris innebar ersattes på

trettiotalet av nya oroväckande politiska tendenser. Tjugotalets ekono-

miska tillväxt ledde till en överspekulation i aktier och år 1929 var kra-

schen på Wall Street ett faktum. Kraschen innebar att en våg av konkur-

ser, arbetslöshet och inflation spred sig över den amerikanska kontinen-

ten och Europa. I början av trettiotalet nåddes även Sverige av den inter-

nationella depressionen med utbredd arbetslöshet som följd.o Samtidigt

befann sig Sverige liksom många andra europeiska stater i en befolk-

ningskris och dessa två kriser tillsammans skapade i Sverige, liksom på

många andra håll i Europa, en gynnsam jordmån för reaktionära och auk-

toritativa idéer att slå rot i. Redan under tjugotalet hade auktoritära dik-

taturvälden bildats runt om i världen, men med nazismens intåg i

Tyskland var öppenhetens tid i Europa definitivt förbi. År 1933 tillträd-

de Adolf Hitler som rikskansler i Tyskland och hans konservativa och

människofientliga politik spred sig snabbt till de andra europeiska län-

derna – även till Sverige. Vid tiden för Pahlenfejden var många av

Nazitysklands ideal kring sedlighet, könsroller, moderskap och rasfrågor

i omlopp i Sverige och dessa satte sina spår i debatten. Förespråkare för

den nationalsocialistiska falangen deltog flitigt i Pahlenfejden och yrka-

de på bokbål enligt tyskt mönster för att få bukt med den osedliga litte-

raturen. Censurinstanser planerades, namnlistor cirkulerade och den

nystartade Populär tidskrift för sexuell upplysning åtalades år 1933 som sed-

lighetssårande.qp Kulturreaktionen var ett faktum.

– 85 –

kulturkrisen och könsmoralen



11 Holmberg 1987, 71.
12 Motsättningen mellan de radikala och de traditionella kultursynerna utspelades främst på

dagstidningarnas kultursidor och i de många nystartade kulturtidskrifterna. Trettiotalet
och dess kulturradikalism var en fruktbar tid för tidskriftsutgivningen och många nya
radikala och konservativa kulturtidskrifter såg dagens ljus bl.a. kontakt (1931), Fönstret
(1930–36), Spektrum (1931–33), Fronten (1931–32), Populär tidskrift för sexuell upplysning
(1932–36) och Karavan (1934–36). Om kulturtidskrifter på 30-talet se Hultén 1977.

13 Domellöf 2001, 42
14 Se bl.a. Witt-Brattström 1999 [1988] och Domellöf 2001, 54–58 

Pressen
Precis som romantikerna var de unga modernisterna medvetna om sin epok-
bildarkapacitet, de hade en mäktig och högröstad fiende i en äldre kultur och
de var medvetna om att tidskriften var ett användbart vapen när det gällde att
tränga in i offentligheten.qq

Trettiotalets Sverige präglades dels av ett paradigmskifte i synen på män-

niskan, kvinnan och begäret, dels av en nykonservatism gällande sexuali-

tet, moderskap och kvinnlighet. Litteraturkritiken speglade denna kon-

flikt: å ena sidan fanns den borgerliga falangen som under tjugotalet

hade haft Fredrik Böök som tongivande gestalt, å andra sidan den vän-

sterorienterade och psykoanalytiska kritikerkåren.qw Karakteristiskt för

den Böökska litteratursynen var indelningen i ”frisk” och ”sjuk” littera-

tur. Verkets psykologiska sanningshalt (här = moral) grundade sig på en

bedömning av författarens personlighetsvärde och viktigt var att littera-

turen tjänade en psykologisk vardagsrealism. Kritiken var överordnad

verket/författaren och kritikern fungerade både som domare och åklaga-

re i den litteraturkritiska rättegången.qe Många feministiska forskare har

påpekat att denna litteraturkritiska rättegång styrdes av könsanalogier

och att den kvinnliga författarens text blev läst som en kvinna och dömd

utgående från gängse syner på kvinnlighet.qr Detta är speciellt uppenbart

i debatten kring Agnes von Krusenstjernas Pahlensvit.

Den litteratursyn som Fredrik Böök stått för under tjugotalet – och
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15 Domellöf 2001, 42–46.
16 Se t.ex. ”Diktning och moral” av Lundkvist 1935, 125–144.
17 Boye 1992a [1932], 37 f.

som många konservativa ännu på trettiotalet utgick ifrån – ifrågasattes

dels av modernisternas förespråkare, dels av de vänsterradikala. Även om

de vänsterradikala förhöll sig kritiska till modernisternas formexperiment

förenades de med dem i kravet på att litteraturen skulle ge uttryck för en

”ny” realism som satte människan i centrum och som inte drog sig från

att kritisera den rådande ordningen.qt Sanningskravet blev ett rättesnöre

för många modernister och de försvarade diktarens rätt att säga sanning-

en om människan och att inte rygga tillbaka för det man inte vågat se eller

gestalta tidigare.qy Detta sanningsanspråk kolliderade dock med den kon-

servativa falangens krav på moraliskt uppbygglig litteratur. Karin Boye

konkretiserar denna motsättning i essän ”Rädslan och livet” där hon gör

en indelning i fruktbar och ofruktbar litteratur:

Fruktbarhet kommer ur tillit. Den som vågar se och uppleva också vad han
förut inte har sett och upplevt, han är den fruktbare. Ofruktbarhet kommer ur
rädsla. Rädsla är början till den levande döden. [– – –] Den som upplever ome-
delbart, den fruktbare, vet sig stå i förbindelse med en verklighet, som han
inte känner till botten, men som han vinner och gör till sin bara genom att
öppna famnen och villigt ta emot. För att själv vara fruktbar, måste han ha till-
it till sin egen okända grund.qu

Acceptera!
Det finns en del nyckelhändelser som brukar anges som koordinater för

trettiotalets kulturradikalism och en av dessa är Stockholmsutställningen

år 1930. Stockholmsutställningen med sina utställningshallar, restaurang-

er, planetarium och nöjesfält kan ses som en manifestation av modernitet

och – framför allt – av funktionalism. Bertil Nolin ser utställningen som

en ”utopisk modell av det nya samhälle som arkitekter, sociologer och
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18 Nolin 1993, 79.
19 acceptera 1931, 198.
20 Nolin 1993, 81.

ingenjörer, ’den nya saklighetens’ företrädare nu ville bygga, ett nytt sam-

hälle präglat av förnuft, rationalitet och planmässighet”.qi Ett år efter

Stockholmsutställningen trycktes utställningens programskrift acceptera

(1931) och i den uttrycktes den nya saklighetens linje på följande sätt:

Vi har inte behov av en gammal kulturs urvuxna former för att uppehålla vår
självaktning [– – –] Den som icke vill acceptera han avstår från medarbete i
kulturens utveckling. Han skall sjunka undan i en betydelselös pose av bitter
heroism eller världsvis skepticism.qo

Kodordet för trettiotalet blev alltså ”acceptera” och i detta möttes före-

språkarna för en traditionell kultursyn och för en ny kultur. Det handla-

de alltså om att acceptera det faktum att den industritillverkade varan

trängde ut den traditionella hantverksprodukten, men samtidigt handla-

de det också om ett slags kollektivism eftersom den masstillverkade pro-

dukten kunde nå flera människor. Centralt i denna diskurs var betonan-

det av nyttan, men även produktens skönhet gavs ett värde. De nya mass-

tillverkade produkterna (bilar, tåg, flygplan och teknisk apparatur) skul-

le vara vackra och de skulle formges. Här kommer ”den nya sakligheten”

in – ett begrepp som från 30-talets början användes flitigt i modernitets-

diskussionerna. ”Den nya sakligheten” fick även sitt manifest skrivet av

Artur Lundkvist i Fronten (nr 1, 1931). Bertil Nolin betecknar begreppet

som en tankestruktur som ”sammanfattar en ny mentalitet som kom att

prägla inte bara bildkonsten och litteraturen utan också film, teater, arki-

tektur, socialpolitik – ja, hela den så kallade folkhemsutopin som man

började förverkliga omkring 1932”.wp Mellankrigstidens kulturradikalism

sammanföll med de svenska socialdemokraternas mål att skapa ett

modernt välfärdssamhälle, det som kom att gå under begreppet ”folk-
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22 Lennerhed 2002, 80.

hemmet”.wq Bakom folkhemsbygget stod förutom politiker även sociolo-

ger, läkare, psykologer och arkitekter. Det amerikanska begreppet ”soci-

al ingenjör” är betecknande för denna riktning. Tron på vetenskapens

(framför allt samhällsvetenskaperna och vetenskaperna om ”männis-

kan”) förmåga att lösa de samhälleliga problemen var vid denna tid

stor.ww Den nya konsten och folkhemsideologin formades under inflytan-

det från modernitetens uttrycksformer – storstaden och industrin (inte

minst elektriciteten) – och dess krav på rationalism och funktionalism.

Trettiotalets acceptans och den nya saklighet som de nya vetenskapli-

ga rönen (bl.a. psykologiska, sociologiska och sexologiska) förde med sig

präglade inte enbart konstsynen och samhällsarrangemangen, utan även

synen på sexualiteten och kroppsligheten. Ett exempel på denna nya sak-

lighet är rfsu (Riksförbundet för sexuell upplysning) som grundades år

1933 för att råda bot på den okunskap som rådde bland unga gällande sex-

ualitet. I sin bok Sex i folkhemmet. rfsus tidiga historia (2002) noterar Lena

Lennerhed att syftet med rfsus sexualupplysningskrav inte var att släppa

lös de ungas sexualitet utan snarare att förebygga oönskade graviditeter och

sexuella problem. rfsu stötte dock på ett stort motstånd som kan förkla-

ras med en konflikt mellan två olika diskurser eller två olika sätt att se på

samhälle, människa och sexualitet. På den ena sidan fanns de kristna som

ville se äktenskapet och familjen som samhällets grundenhet och som ett

av Gud instiftat sakrament. För dem var sexualiteten en djurisk drift som

endast kunde tyglas genom moraliska föreskrifter. Den enda moraliskt för-

svarbara utlösningen för denna drift var reproduktion inom äktenskapet.

På den andra sidan stod rfsu som företrädde ett modernt och sekularise-

rat vetenskapligt synsätt i vilket sexualiteten frikopplades från äktenskapet.

rfsu och dess anhängare (bl.a. många kvinnliga läkare samt kvinnorna

bakom Fogelstad och Tidevarvet) betraktade driften som en naturlig och
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sund aspekt av livet, men de förespråkade ändå inte fri kärlek. I stället för

familjen lyfte de fram det moderna paret som hölls samman av gemen-

samma intressen och ett gott sexliv. En sund och god inställning till sexu-

aliteten skulle garanteras genom sexualupplysning och på så sätt skulle

könssjukdomar och oönskade graviditeter kunna förebyggas.we

Men de två ovan nämnda diskurserna räcker inte till för att beskriva

Pahlenfejden. Ännu viktigare för en förståelse av fejden och mottagandet

av Pahlensviten är å ena sidan diskursen om fri kärlek (som Lennerhed i

förbigående nämner) som bland annat företräddes av de manliga primi-

tivistiska författarna och å andra sidan diskursen om kärlekens frihet och

den nya sedligheten som Ellen Key introducerade vid seklets början. Bägge

liknar den vetenskapliga diskursen i det att de riktar kritik mot en förle-

gad kristen moral och ser driften som en naturlig och sund aspekt av

livet. ”Livet” är ett centralt motto för bägge synsätt, men medan primi-

tivisternas synsätt fråntar individen ansvar handlar den Keyska synen om

en kärlek som är skapande och moraliskt förpliktigande. Keys tankar om

en ny sedlighet och hennes Nietzscheanskt inspirerade tro på Eros är cen-

trala för min förståelse av Pahlensviten. Detta kapitel består av tre delar.

Fokus ligger på trettiotalets sexualsyner och debatter, men jämförande

paralleller dras även till slutet av 1800-talet. I den första delen fokuserar

jag framför allt det medicinska, det psykoanalytiska och samhälleliga

intresset i sexualfrågor. Till denna del kopplas bland annat frågor kring

sexualupplysning, reproduktivitet och befolkningsfrågan. Här diskuterar

jag även hur trettiotalets sexualpolitik har satt sina spår i receptionen av

Pahlensviten och i trettiotalets konstsyn. I den andra delen fokuserar jag

den manliga primitivismen och dess syn på kvinnan. Den sista delen är

en genomgång av Ellen Keys syn på den nya sedligheten som ett slags

motdiskurs till den vetenskapliga och den primitivistiska synen. 
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Fjelkestam 2002.
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3.1 Sexualpolitik och befolkningsfrågan

Trettiotalet har av många feministiska forskare setts som de svenska

kvinnornas genombrottsdecennium: juridiskt, socialt, politiskt och litte-

rärt.wr Det var nu de nya medborgerliga rättigheterna skulle förverkligas

och det moderna samhället skulle skapas. Kvinnornas ökade självbe-

stämmande och befolkningskrisen vid trettiotalets början förde dock

med sig en reaktion. Det uppstod en diskussion om kvinnans produkti-

vitet respektive reproduktivitet och i den betonades bl.a. vikten av äkten-

skap, moderskap och starka familjeband. Diskussionen anknöt inte

endast till den nationella befolkningsfrågan, utan den speglade även den

fascistiska ideologi som började få fotfäste runt om i Europa. En aktuell

fråga var därför även eugeniken (rashygienen). För kvinnornas del innebar

moderskapsideologin ett olösligt problem – å ena sidan uppmuntrades

kvinnorna att axla sitt ansvar som medborgare i samhället och bli yrkes-

arbetande, å andra sidan gjordes moderskapet till en samhällelig plikt.wt

Konflikten mellan dessa två kvinnoideal, som Ellen Key redan trettio år

tidigare kallar konflikten mellan ”själsliv och släktliv”wy, kom att utgöra

innehållet för många av de romaner som kvinnorna skrev på trettiota-

let.wu Men det var inte endast författarna som intresserade sig för kon-

flikten mellan släktliv och själsliv, utan även kvinnliga läkare och femi-

nister engagerade sig för hur kvinnan skulle kunna kombinera kärlek och

moderskap med ett aktivt liv utanför hemmet. En väg till det var sexuell

upplysning och planerat föräldraskap.

Trettiotalet innebar att sexualupplysningen i Sverige etablerades och
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institutionaliserades.wi År 1932 trycktes det första numret av Populär tid-

skrift för sexuell upplysning. Ett år senare bildade Elise ”Ottar” Ottesen-

Jensen förbundet rfsu tillsammans med de läkare som hon träffat

genom tidskriften. Populär tidskrift var ett skandinaviskt samarbetsprojekt

och motsvarande tidskrifter kom ut i Norge (1932) och i Danmark

(1933). Liksom den tidiga Clarté utgick Populär tidskrift från en socialistisk

ideologi och i den ingick även ett psykoanalytiskt perspektiv (med arti-

klar om både Sigmund Freud och Wilhelm Reich).wo I tidskriften med-

verkade bland annat Ottesen-Jensen och ett stort antal manliga läkare.

Syftet med tidskriften var att upplysa det svenska folket om den moder-

na sexualforskningens resultat gällande bl.a. fysiologi, preventivmedel,

graviditet, förlossning, abort, impotens, könssjukdomar och homosexua-

litet. Men tidskriften fick som sagt inte ett odelat positivt mottagande.

År 1933 åtalades två av dess artiklar för att vara sedlighetssårande. Dessa

var ”Det sexuella samlivets teknik” av Karl Evang och ”Homosexuali-

teten” av Torgeir Kasa och Gunnar Inghe. I åtalet mot artiklarna och i

den övriga kritiken av tidskriften diskuteras om tidskriften är pornogra-

fisk, om den är skadlig för ungdomen och om den rentav är ”osvensk”.ep

Åtalet mot tidskriften ledde till en större samhällelig debatt kring sedlighet

och sexualfrågor. Denna debatt sammanföll delvis med debatten kring

Pahlensviten och resulterade i namninsamlingen mot den ”moralupplö-

sande pornografiska propagandan”.eq
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1995, 115.

35 Lennerhed 2002, 21.

”Var kommer jag ifrån, mamma?”
Den nya saklighet kring sexualfrågor som trettiotalet förde med sig var inte

ett nytt fenomen – redan på 1890-talet hade bl.a. kvinnoläkaren Karolina

Widerström propagerat för sexualundervisning i skolorna – men det nya

var att man organiserade sig kring sexualfrågorna och krävde reformer och

lagändringar.ew I centrum för den tidiga sexualupplysningen – som startat

med Widerström och som ett flertal kvinnliga läkare fortsatte med – stod

de unga flickorna. De antogs vara mer utsatta än pojkar och arbetet hand-

lade framför allt om att förebygga oönskade graviditeter och könssjukdo-

mar.ee Argumenten för barnbegränsning var många och ett av de viktigas-

te var det medicinska. Illegala aborter och graviditet var ännu under 1900-

talets första decennier en allvarlig dödsrisk.er För att råda bot på den gene-

rella okunskap som rådde gällande sexualfrågor öppnades kliniker för sex-

uell upplysning runtom i Europa och så också i Sverige. Mellan åren 1925

och 1928 förestod läkaren och den frisinnade feministen Ada Nilsson en

”rådfrågningsbyrå för föräldrar” där hon gav kostnadsfri upplysning om

preventivmedel, barn- och mödravård.et Nilssons klinik kan ses som en

föregångare till rfsus byrå som grundades 1933. 

rfsus verksamhet var utåtriktad och vid sidan om inrättandet av

rådgivningsbyråer bedrev förbundet en omfattande upplysningsverk-

samhet. Man arrangerade offentliga möten, sålde preventivmedel och

höll kurser. Ett annat effektivt sätt att sprida kunskap om sexualfrågor

var utgivningen av böcker och tidskrifter. Redan under 1900-talets för-

sta årtionden hade många kvinnliga läkare börjat skriva handböcker för

sexualundervisning i skolan och sexualupplysande häften som riktade sig
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till barn och ungdom (bl.a. Julia Kinberg, Alma Sundquist, Siri Wikan-

der-Brunander, Ada Nilsson och Andrea Svedberg). På ett möte för

kvinnliga läkares internationella sammanslutning i Göteborg 1929 utlys-

tes en tävling i Sverige gällande sexualupplysande skrifter för barn under

skolåldern. Av alla inkomna bidrag valdes tre stycken som trycktes upp i

billiga häften: Gerda Kjellbergs Varifrån kommer jag, mamma?, Rut

Grubbs Vad skola vi säga våra barn om släktlivet? och Tora Skredsviks

Mamma, hur kommer de små barnen till? Tyngdpunkten i dessa häften låg –

såsom titlarna antyder – på fortplantningen och syftet var att upplysa

barnen om sin härkomst. Kjellberg (1931) tacklar frågan till exempel

genom att gå en omväg via floran och faunan till människans celler, ägg-

celler, sädesceller, reglering och sädesvätska. I denna presentation läggs

vikt vid skillnader mellan olika djurarters och människans fortplantning

men också vid ”pappans” roll – om fiskarna konstateras bl.a. att fadern

är den som främst sköter om ungarna. Begäret efter att få barn/ungar

beskrivs som en naturlag, som ett slags ”motor” i livet. ”Tänk på tåget,

som susar fram på banan, båtarna i sjön och flygmaskinen i luften!”ey

Kjellbergs häfte är intressant i sin tidsbundenhet – dels företräder det

en ytterst biologistisk och fysiologisk syn på sexualiteten, dels dras paral-

leller mellan människan och maskinen. Genom parallellen mellan

maskin och människa liknar Kjellbergs syn det dynamiska draget i pri-

mitivismen som framför allt företräddes av Artur Lundkvist, men samti-

digt saknas ett psykoanalytiskt perspektiv helt och i stället betonas sexu-

alitetens fysiska aspekt. Kärleken mellan man och kvinna ges en mycket

biologistisk förklaring – kärleksdriften behövs för att ett barn skall

komma till världen. Samlaget beskrivs som en lek och paralleller dras till

fiskarnas och hundarnas lek: ”Har du sett hur hundarna leker och hop-

par upp på varandra? Det är därför, att de försöker komma åt att få in sin
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sädesvätska i tikens kropp”.eu Denna fysiologiska, medicinska förklaring

av sexualiteten, ett arv från det sena 1800-talets sakligt vetenskapliga

syn, går även igen i Pahlensviten där den unga flickan Stanny likställer

människans kärlek med hundarnas driftsliv: 

Nu fick terriern fatt i hyndan. [– – –] Och medan hon stod stilla och såg långt
bort med en smältande glans av månsken och lust i sina ögon, tog han henne
med framtassarna uppe på hennes hals och bakbenen brett utspärrade, ned-
borrade i sanden. [– – –]
– Tror du… att… att det går till så, mumlade Angela.
Hennes axlar skakade.
Stanny lade beskyddande sin arm omkring henne.
– Det var kärleken, sade hon lågt. (FvP II:184 f)

Ovanstående beskrivning av kärleken citerades ofta i Pahlenfejden och

dess fysiologiska detaljer väckte avsmak hos många i Krusenstjernas sam-

tid. En fråga som ofta ventilerades i Pahlenfejden var om en författare

har rätt att skriva om det sexuella och om Krusenstjerna har gjort detta

med en känsla för takt och utan sensationalism. Frekvent förekomman-

de ord i debattinläggen var ungdom och pornografi. Dels oroade man sig

för den effekt texten kunde ha på ungdomen och dels diskuterade man

om Krusenstjernas text skulle betraktas som pornografi eller som ”san-

ningen” om människan.ei Liknande reaktioner stötte även rfsu på i

samband med sina krav på sexualupplysning i skolorna. rfsu argumen-

terade för öppenhet och saklighet i sexualfrågor, medan motståndarna

oroade sig för att upplysningen skulle väcka en björn som sov.eo Stannys

syn på kärleken speglar enbart en av många kärleksdiskurser som pre-

senteras i Pahlensviten. I likhet med det sena adertonhundratalets kvinn-
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liga författare sätter Krusenstjerna ”problem under debatt”. Dessa pro-

blem är – med Karin Boyes ord – familjeinstitutionens upplösning och

”hela det moralsystem, som kristalliserats ut kring den”.rp

Kampen om barnbegränsning
Den centrala frågan för såväl de tidiga sexualreformatörerna som rfsus

aktivister var frågan om preventivmedel. Argumenten för preventivme-

del lånade man från den nymalthusianska rörelsen som uppstod i

Storbritannien på 1800-talet. En central tanke för nymalthusianerna var

att befolkningsökningen var större än tillgången på mat. Till detta argu-

ment om överbefolkning fogades ett medicinskt som utgick från ett sam-

band mellan sjuklighet och sexuell frustration. Fadern bakom denna idé

var läkaren George Drysdale, som i sin bästsäljande bok Samhällslärans

grunddrag (1854, på svenska 1878) förklarade den utbredda kvinnosjuk-

ligheten på 1800-talet med det kvinnliga könsorganets bristande använd-

ning.rq En del svenska läkare (bl.a. Anton Nyström och Anna Fischer-

Dünkelmann) och de manliga åttiotalsradikalerna tog intryck av

Drysdales tanke om ett samband mellan sjuklighet och sexuell inaktivi-

tet/frustration. De försvarade användningen av preventivmedel genom

att hänvisa till dels kvinnans hälsa (och till det hot mot kvinnans liv och

hälsa som otaliga barnsängar innebar), dels kvinnans rädsla att förlora

mannen om hon avstår från det sexuella. För de flesta svenska kvinno-

sakskvinnor fungerade dock Drysdales teorier som ett rött skynke. Den

borgerliga kvinnorörelsen i slutet av 1800-talet (med Sofie Adlersparre i

spetsen) menade att sexuell liberalism skulle beröva kvinnan hennes

enda chans till att säga nej till samlag. Man menade att fri kärlek tvärtom

skulle leda till alltfler utomäktenskapliga barn, en ökad spridning av

könssjukdomar och till ett ökat utnyttjande av kvinnor.rw I stället för sex-
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43 Lindén 2002, 227. Denna debatt utspelades även, såsom konstaterats, mellan kvinnor –
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44 Lennerhed 2002, 23 f, 49–54. Enligt Lennerhed övergavs detta synsätt mot slutet av tret-
tiotalet och de dåliga arvsanlagen (t.ex. sjuklighet) frikopplades (officiellt) från ras.
Lenerhed 2002, 24. Steriliseringarna fortsatte dock långt in på sjuttiotalet och mellan
åren 1935 och 1975 steriliserades 62 000 människor i Sverige varav en övervägande majo-
ritet var kvinnor och förståndshandikappade. Johannisson 1995, 204 och Lennerhed
2002, 113.

uell liberalism introducerade den borgerliga kvinnorörelsen kravet på

sedlig jämlikhet och på att mannens sexualmoral skulle reformeras utgå-

ende från kvinnans avhållsamhet och kyskhet som norm.re

Under nittonhundratalets första sekel inträffade en dramatisk nativi-

tetssänkning i hela Västeuropa. I Sverige minskade antalet barnfödslar

från fem till två barn per kvinna som en följd av en aktiv barnbegräns-

ning. Denna barnbegränsning praktiserades framför allt av medelklassen

medan arbetarklassen alltjämt födde många barn. Denna obalans mellan

en barnbegränsande medelklass och en barnalstrande arbetarklass gav

upphov till en diskussion kring degeneration och många oroade sig för att

sjuka och ”undermåliga” skulle utgöra en majoritet av befolkningen.

Rashygienen som på 1800-talet växte fram i Europa och usa fick fotfäste

i Sverige och år 1922 öppnades ett rasbiologiskt institut. Ett led i denna

rashygieniska politik var att man uppmuntrade kvinnor med ”goda” arvs-

anlag att föda fler barn, medan man ville hindra kvinnor med ”dåliga”

arvsanlag från att föda barn överhuvudtaget. I rashygienens namn intro-

ducerades sterilisering och år 1934 stiftades den första steriliseringslagen i

Sverige. Vad som ansågs vara dåliga arvsanlag varierade över tid. Den tra-

ditionella rashygienen var rasistisk och såg representanter för ”den nor-

diska rasen” som högrestående än t.ex. judar, samer, romer och färgade.rr

Rashygienen var mycket på tapeten i det mellankrigstida Sverige och fick

sina anhängare även bland sexualreformatorer och feminister. Sexual-
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reformatorn Ottesen-Jensen var en av dem som aktivt förespråkade ras-

hygien och hon gick även så långt att hon förespråkade aktiv dödshjälp för

att sålla bort det fula och det sjukliga.rt Även många feminister stödde

eugeniken såsom bl.a. kvinnorna i Frisinnade kvinnors riksförbund (frk)

och kvinnorna bakom tidskriften Tidevarvet (bl.a. Ada Nilsson, Alma

Sundquist, Gerda Kjellberg m.fl.).ry Pahlensviten kan även ses som ett

inlägg i denna diskussion kring ras, kön och arvsanlag.

Trettiotalet var på många sätt en omvälvande tid när det gäller repro-

duktionsfrågor – inte minst för kvinnorna. År 1932, då Sverige befann sig

i såväl en ekonomisk kris som en befolkningskris, tog socialdemokrater-

na makten och inledde ett omfattande reformprojekt. Parallellt med

socialdemokraternas folkhemsbygge pågick kvinnornas strävan efter att

förverkliga sina nyvunna medborgerliga rättigheter. Dessa två stundvis

motsatta rörelser skapade en olöslig konflikt för den gifta kvinnan: å ena

sidan förstärktes och rentav uppmuntrades hennes roll på arbetsmarkna-

den och i samhällsbygget, å andra sidan blev moderskapsideologin star-

kare. Just denna konflikt och den ekonomiska krisen gjorde att antalet

kvinnliga förvärvsarbetare minskade – en riktning som är unik i svensk

historia.ru Frågan om reproduktionen dominerade trettiotalets första

hälft och de första åren av rfsus verksamhet. Vid sidan om upplysning

om preventivmedel förespråkade rfsu även det frivilliga föräldraskapet

(dvs. rätten till att både undvika oönskad graviditet genom preventiv-

medel och i vissa fall abort, och till att föda barn utanför äktenskapet).ri

rfsus linje delades även av makarna Myrdal som år 1934 gav ut sin upp-

märksammade bok Kris i befolkningsfrågan. I sin bok argumenterar förfat-

tarna för att nativiteten skulle kunna höjas genom olika socialpolitiska
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reformer såsom stöd till mödrar och barn, sexualupplysning och genom

ett slopande av preventivmedelslagen. De kritiserar såväl det gamla sam-

hällets dubbelmoral som nymalthusianernas individualistiska sexuallibe-

ralism. De knyter liksom Ottesen-Jensen kvantitetsfrågan till en fråga

om kvalitet och deras försvar av familjeplanering (preventivmedel och

sterilisering) styrs av ett rashygieniskt inslag och en tro på att man

genom dessa åtgärder skall kunna förbättra ”människomaterialet”.ro

Margareta Lindholm konstaterar i sin bok Elin Wägner och Alva Myr-

dal. En dialog om kvinnorna och samhället att befolkningskrisen på trettio-

talet ledde till att kvinnan fokuserades som könsvarelse. Vikten av att

kvinnan föder barn motiverades inte enbart med biologiska argument –

att det är ”naturligt” att kvinnan är mor – utan även med att knyta bar-

nafödandet till samhällsintresset.tp En annan sida av denna moderskaps-

ideologi var betonandet av kvinnan som uppfostrarinna och som den

som ansvarar för kvaliteten på avkomman – en syn som sammanfaller

med Ellen Keys tankar kring moderskapet. Birgitta Svanberg skriver i sin

avhandling att den svenska moderskapsideologin på trettiotalet – med

dess inriktning på rashygien och det samhälleliga intresset – bär vissa lik-

heter med Blut und boden-ideologin som växte fram i Nazityskland. För

den nazistiska ideologin var könsrollerna komplementära och kvinnan

underordnad mannen. Hennes roll var att underkasta sig mannens vilja

samt att ge staten friska och rasrena söner. Denna slags syn på kvinnlig

underkastelse tog många feminister dock avstånd från (bl.a. kvinnorna

bakom Fogelstad) och de betonade i stället kvinnans rätt till egna val.tq

Dessa frågor blir speciellt intressanta då vi kommer in på romansviten

som på många sätt är en uppgörelse med denna ideologi. 
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3.2 Från ny livskänsla till livsdyrkan

Genom de Fem ungas framträdande i antologin 1929 kom modernistisk form-
givning, freudianism, ”livsdyrkan” och arbetardiktning att förknippas med
varandra i den svenska litteraturdiskussionen. I Finland frodades modernis-
men bland akademiker; inte heller i Sverige hade tjugotalsmodernismen
burits upp av arbetardiktare. Med Artur Lundkvist, Harry Martinson och
deras kamrater var läget förändrat. Från olika håll, från olika yrken kom fem
unga män instormande på parnassen, med det slutande tjugotalets optimism i
blodet och revoltkänslor i hjärtat…tw

Trettiotalet framstod i många litteraturhistoriska verk länge som de unga

autodidaktiska männens decennium. Med trettiotalets modernism för-

knippade man tidigare de manliga primitivisterna – männen bakom den

litterära antologin 5 ungate (Erik Asklund, Josef Kjellgren, Artur Lundkvist,

Harry Martinson och Gustav Sandgren) – och deras manliga proletära för-

fattarkollegor.tr Denna maskulinisering av trettiotalet har blivit kritiserad

av feministiska litteraturvetare som under de senaste tjugo åren har vänt

sig mot å ena sidan litteraturhistorieskrivningens osynliggörande av de

kvinnliga aktörerna på trettiotalet och å andra sidan de manliga primiti-

visternas mytologisering och av-individualisering av kvinnan.tt Ebba

Witt-Brattström konstaterar i sin avhandling om Moa Martinson att det är

”beaktansvärt att författare som gjorde anspråk på att vara tidens röst och
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bejakare av det moderna livet, gärna undvek att i sina böcker behandla den

nya formella kvinnofrihet som, förberedd under tjugotalet, hade blivit ett

faktum just under trettiotalet.”ty I stället för att spegla den nya tiden och

den Nya kvinnan genomsyras de primitivistiska författarnas texter av en

längtan och en nostalgi efter en svunnen tid och en svunnen kvinnlighet.

Deras texter präglas av drömmen om den sexuellt tillgängliga kvinnan, om

naturkvinnan bortom modernitetens, kulturens och traditionens begrän-

sande normer. I det följande skall jag beskriva vad denna dröm handlar om

och på vilka sätt de manliga primitivisternas bild skiljer sig från deras

kvinnliga kollegors. Agnes von Krusenstjernas och de kvinnliga författar-

nas primitivism blir mer ingående behandlad i kapitel 3.3 då jag introduce-

rar Ellen Keys livstro som ett alternativ till den manliga primitivismens

driftsmystik.

Driftsmystiken
Författarna bakom 5 unga var en löst sammansatt grupp som på Artur
Lundkvists initiativ växte fram under sommaren 1928. Redan hösten
1928 hade gruppen, som då även utgjordes av Olle Wedholm, satt
ihop en antologi som skickades till Bonniers. Antologin gick under
namnet Sex unga och den blev refuserad. Refuseringen dämpade dock
inte gruppens protestanda och Asklund, Kjellgren och Lundkvist fick
i stället sina dikter tryckta i den finlandssvenska modernistiska tid-
skriften Quosego (nr 3, 1928). Tanken på en antologi levde kvar och i
augusti skickas ett nytt manuskript till Bonniers, nu utan Wedholms
alster, och denna gång blev manuskriptet antaget och utgivet under
namnet 5 unga.tu Gruppens litterära förebilder utgjordes av utländska
diktare som stod i opposition mot det borgerliga samhällets konven-
tioner. Man läste bland annat finlandssvensk modernism och speci-
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ellt den Nietzscheanska dynamiska expressionismen förkroppsligad
av Elmer Diktonius och Edith Södergran. Man sökte även stöd hos
amerikanska modernister, franska surrealister samt ryska futurister
och man kryddade sina texter med en sexualmystik i D. H. Lawrence 
och Freuds anda. Trots gruppens heterogena sammansättning och
avsaknaden av ett gemensamt manifest, förenades man ändå i ett
livsbejakande uppror mot tidens förstelnade ideal och former.ti De
flesta forskare är eniga om att Artur Lundkvist inte bara fungerade
som den sammanhållande länken i gruppen 5 unga utan också som
dess chefstrateg.to I otaliga artiklar, recensioner och böcker formule-
rade Lundkvist konturerna för den modernistiska fronten, för den lit-
teratursyn som i den samtida debatten och i den senare litteraturhis-
torieskrivningen skulle kallas för primitivism. I detta kapitel tolkar
jag den manliga primitivismen framför allt utgående från Lundkvists
litteraturkritiska produktion. Mitt syfte är inte att ge någon heltäck-
ande bild av Lundkvists primitivistiska livssyn utan snarare lyfta fram
några aspekter som är intressanta i relation till Krusenstjernas livstro.

Artur Lundkvist diskuterar i sin essä i Dikten, diktaren och samhället

(1935) hur begreppet ”primitivism” har använts av den unga litteratu-

rens motståndare som en beskyllning för kulturfientlighet. Primitivism

bör enligt Lundkvist inte ses som ”ett steg bakåt utan som ett steg fram-

åt, inte bort från kulturen utan fram mot en kultur som i högre grad än

den nuvarande förtjänade namnet”.yp Primitivism handlar alltså om en

ny kultursyn med en starkare förbindelse mellan kultur och natur. Men

för att undvika alla missförstånd som förknippats med begreppet föreslår

Lundkvist att man, när man avser den nya litteraturinriktningen, i stäl-

let talar om ”kampen mellan en ny och en gammal kultursyn”.yq Också
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Lundkvists uttolkare Kjell Espmark problematiserar begreppet ”primiti-

vism” och menar att begreppet utan attribut är alltför vagt.yw Han före-

slår att vi i stället skall dra en gränslinje mellan en kronologisk och en kul-

turell primitivism. Med den kronologiska primitivismen avses ”ett svar

på frågan om det godas och värdefullas fördelning i mänsklighetens eller

världens historia” och med den kulturella avses ett ”missnöje med civili-

sationen eller något påfallande och karakteristiskt drag i den och [den]

hänvisar till ett enklare liv av skiftande innebörd”.ye Espmark visar i sin

avhandling hur den kronologiska primitivismen i Lundkvists fall är en

Nietzscheanskt inspirerad kombination av en tro på en svunnen guldål-

der (Nietzsches dionysiska antik), en besvikelse över ett nu som är fjätt-

rat av kulturens döda former och en framtidsutopi om ett nytt komman-

de livsbejakande släkte. Trots den tillbakablickande nostalgin finner vi

alltså hos Lundkvist en tilltro till att framtiden kommer att erbjuda

något som det förflutna inte förmådde.yr

Lundkvists kulturprimitivism handlar om en kritik av kulturen, men

är i sig inte kulturfientlig. I Atlantvind (1932) vänder sig Lundkvist inte

mot all kultur, utan ”mot en civilisation, som hotar leda till sterilisering

genom förträngning av drifterna”.yt Lundkvists primitivism handlar inte

om en återgång till naturen och en ”onyanserad, primitiv livsföring”

utan om ”en återgång till de väsentliga förutsättningarna för individuell

och kollektiv lycka”.yy Espmark kallar Lundkvists primitivism för en

etisk primitivism som riktar sig mot den samtida sexualmoralen och som

förespråkar ett animaliskt evangelium med ”hänvisningar till det instink-

– 103 –

från ny livskänsla till livsdyrkan



67 Espmark 1964, 146 f.
68 Lundkvist 1932b, 194.
69 Witt-Brattström 1999 [1988], 192 ff.
70 Freud 1969 [1930], 34.

tiva och spontana, i mer eller mindre tydlig aversion mot intellekt, med-

vetenhet och bildning”.yu Här är det viktigt att notera att Lundkvists tal

om den individuella och kollektiva lyckan enbart gäller för naturkvinnan

som förkroppsligar det ”instinktiva och spontana” i motsats till ”intel-

lekt, medvetenhet och bildning”. Även om (de manliga) primitivisterna

tog avstånd från det borgerliga samhället, dess stelnade kultur och sexu-

almoral, betyder det inte att deras kritik skulle innebära en öppning för

ett nytt tänkande kring kön. Om något innebar primitivisternas kultur-

syn ett dualistiskt tänkande där kvinnan representerade oreflekterad

natur och passivitet. 

Lundkvist bygger sin kritik av den kastrerande och livsfientliga kul-

turen på psykoanalysen och framför allt på Freuds tankar kring kultur

och sublimering. Han skriver:

Den västerländska civilisationens överdrivna sublimeringar har lett till en kom-
plexbetonad impotens och denna hämning av de skapande drifterna torde
endast kunna finna sin utlösning i en syntetisk förening med de primitiva
instinkterna, den folkliga proletära ursprungligheten.yi

I Lundkvists animaliska evangelium och i hans längtan efter ett tillstånd

bortom ”den västerländska civilisationens överdrivna sublimeringar” spå-

ras intresset för Freud och inte minst för hans verk Vi vantrivs i kulturen

(1930, sv.1932). Men samtidigt är den också, såsom Ebba Witt-Brattström

påpekar, en bakframläsning av Freud.yo Till skillnad från Lundkvist mena-

de Freud att kulturen och dess driftsublimeringar (t.ex. i form av vetenskap

och konst) är nödvändiga för människan, att de fungerar som människans

skydd mot naturen och att de reglerar människornas inbördes relationer.up
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En motivering till nödvändigheten av denna sublimering är existensen av

en aggressionsdrift som bottnar i människans primärt fientliga inställning

till den andre:

Kulturen måste uppbjuda alla sina resurser för att sätta skrankor för männis-
kornas aggressionsdrifter och genom psykiska reaktionsbildningar under-
trycka deras yttringar. Därifrån härrör alltså de olika metoder, som ska bringa
människorna till identifieringar och målhämmade erotiska relationer, därifrån
kommer sexuallivets inskränkning och därifrån också idealbudet att älska sin
nästa som sig själv, vilket har sitt bästa försvar däri, att ingenting annat står i
större motsats till den ursprungliga människonaturen.uq

Kulturen är alltså människans skydd mot den andre och genom kulturen

inskränks inte enbart sexualdriften utan framför allt dess destruktiva

motpart; dödsdriften. Freud skriver att kulturmänniskan har ”bytt en

smula lyckomöjlighet mot en smula trygghet”, men påminner samtidigt

om ”att det inom urfamiljen bara var hövdingen, som åtnjöt denna

driftslivets frihet” medan de andra ”levde i slavisk underkastelse”.uw

Freuds kommentar är intressant eftersom den visar att Lundkvists dröm

om ett könsliv bortom kulturen inte innebär frihet för alla utan tvärt-

emot bidrar till att fördjupa maktobalansen. Freuds synsätt liknar den

rädsla som kvinnorörelsen på 1800-talet kände inför en liberal sexual-

moral. Också Ellen Keys skrifter speglar denna oro även om hennes krav

på sedlighet inte utgår från en kristen avhållsamhet utan från tron på en

jämlik och skapande kärlek.

En ny livskänsla
Både i det samtida mottagandet av primitivisternas texter och i den sena-

re forskningen har man ofta dragit paralleller mellan trettiotalets ”livs-
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dyrkan” och tjugotalets ”livstro/känsla”.ue Litteraturhistorikern E. N.

Tigerstedt konstaterar att det är svårt att dra en stark gräns mellan tju-

gotalets och trettiotalets litteratur, eftersom det finns så stora likheter

mellan dem. De likheter han syftar på är å ena sidan proletärlitteraturens

intåg och å andra sidan ”livstron” som ett litterärt tema. Tjugotalets livs-

tro bygger, enligt Tigerstedt, på en reaktion mot första världskrigets

fasor i förening med en ”mer eller mindre missförstådd freudianism och

marxism” och den kulminerar på trettiotalet i ”den sexualromantik,

maskinromantik och ’primitivism’ som fingo sina förnämsta represen-

tanter i författargruppen ’Fem unga’”.ur Tigerstedts läsning av tjugo- och

trettiotalets livstro vs livsdyrkan är ganska typisk för den tidiga littera-

turhistorieskrivningen. Å ena sidan såg man trettiotalets livsdyrkan

endast som tjugotalets livstro/livskänsla i kombination med driften och

maskinromantiken, å andra sidan kritiserade man båda för att vara verk-

lighetsfrånvända. 

I den svenska litteraturhistorien brukar man, då man talar om tjugo-

talets livstro eller livskänsla, ofta hänvisa till Erik Blomberg och hans

essä ”En ny livskänsla” som publicerades år 1924 i den litterära kalen-

dern Svea.ut Blomberg inleder sin essä med att karakterisera den stäm-

ning som rådde i det efterkrigstida Europa, i en värld som kriget slagit

till spillror och som hade blivit förvandlad till kaos. Det var en kluven

situation: å ena sidan kände man rädsla och oro, å andra sidan var man

förhoppningsfull inför den nya tid som stundade:

De [ungdomen som vuxit till män och kvinnor under kriget] finna livet efter
den 1 augusti 1914 blodigare, brutalare, men också uppriktigare än livet dess-
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förinnan. De andas lättare, ty världskrigets åska har dock rensat luften. [– – –]
Ungdomen behöver idealitet likaväl som luft och rörelse, men tidens ideal
voro förgiftade i sina källor och förljugna. Därför kände många av oss yngre
nästan som en befrielse, när handgranater och maskingevär slogo sönder
gudastoderna av guld och elfenben, så att hela innehållet av gammalt grus och
murket trä strömmade ut över marken.uy

Blomberg utgår från den rådande kulturkrisen och menar att kriget, för-

utom det materiella, även krossat ”tidens ideal”. Med tidens ideal åsyfta-

de han de patriarkaliska och kristna idealen, det kristna gudsbegreppet

samt den platonska och kristna dualismen. Erfarenheterna av kriget leder

till en uppgörelse med en dualism som ställer Gud över människa, män-

niska över natur samt subjekt över objekt. ”Vi kunna ej längre leva med

fötterna på jorden och huvudet bland molnen. Vi måste helt och hållet

göra jorden till vårt hem”, skriver Blomberg.uu Han uppmanar samtiden

att axla sitt ansvar, att söka efter sanningen och att efter egen bästa för-

måga handla för eget och andras bästa. Upplevelsen av krigets fasor inne-

bar att sanningskravet blev kravet framom andra och att varje handling

blev betydelsefull. Det är mot denna fond som Blomberg menar att en ny

livskänsla växer sig fram, en livskänsla ”som vill förena det splittrade och

brustna” och för vilken livet blir det värdefullaste.ui ”Mänskligt liv – det är

krigets stora erfarenhet just för dem som tvingats att sköta dödens hant-

verk. Livet och människorna bli oändligt dyrbara i skuggan av döden. 

[ – – –] Och samtidigt skapar den stegrade vördnaden för livet ett innerli-

gare behov att förstå och uppgå i allt liv.” uo Att främja livet skall, enligt

Blomberg, bli människans budord och moral. Och hon skall i stället för att
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citera romantikens budord ”Tillbaka till naturen!”, ropa ”Tillbaka till

människan!”.ip

Många forskare har poängterat att det är missvisande att samman-

blanda Blombergs livskänsla med primitivisternas sexualromantik eller

med den livstro som Ellen Key förkunnade. Kjell Espmark menar att det

som skiljer Blombergs livskänsla från Artur Lundkvists livsdyrkan är att

Blomberg betonar det sociala medan den livsdyrkan Lundkvist företräder

är ”dynamisk och sensuell”.iq Blomberg var en övertygad socialist och en

av landets ledande socialistiska kritiker. Han engagerade sig i slutet av tju-

gotalet i den vänsterradikala tidskriften Clarté och blev kritiker på Social-

Demokraten år 1930. I Den svenska litteraturen kopplar Anders Palm Blom-

bergs socialism med hans tolkning av psykoanalysen. 

Även om Marx och Freud hörde till hans ”mästare” intog Blomberg ofta en
tredje ståndpunkt och värjde sig mot vulgärmarxisternas förenklingar och psy-
koanalysens överdrifter. Mer än någon annan i svensk kulturdebatt bidrog
Blomberg till att ge marxismen förankring i modern personlighetspsykologi
och att sätta in psykoanalysen i ett politiskt perspektiv.iw

I ”En ny livskänsla” skriver Blomberg att ”[m]odern biologi och psyko-

logi ha klargjort, att varje individ måste tillfredsställa vissa ej enbart pri-

mitiva drifter och behov för att kunna leva vidare, för att uppnå person-

lig lycka och aktivitet, ja, för att bli helt värdefull för andra, för samhäl-

let och utvecklingen”.ie Han betonar alltså – i dialog med Freud och i

opposition med den kristna synen – drifternas betydelse för människan

och menar att människan inte kan bli lycklig genom att avstå från sina

drifter eller genom det motsatta: att förhäva sig själv. I stället uppmanar
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han människan, liksom Freud gjorde, att ”erkänna” sina egoistiska drif-

ter och ”sublimera” dem, dvs. att ”göra dem socialt verksamma och vär-

defulla”.ir Blombergs tolkning av Freud överrensstämde med Ellen Keys

livstro men den stod i opposition mot den av Artur Lundkvist anförda

läsningen. Medan primitivisterna ignorerade Freuds tanke om sublime-

ring av driften, tillförde Blomberg den en socialistisk dimension.

Blomberg kritiserade själv upprepade gånger sammanblandningen

av hans sociala livskänsla med primitivisternas sexualromantik.it I slutet

av trettiotalet gav han på nytt ut en redigerad version av essän ”En ny

livskänsla” i boken Efter stormen – före stormen. Kulturkritik 1924–1938.

Syftet med återutgivningen var att korrigera ovan nämnda missförstånd:

Då jag låtit trycka om En ny livskänsla, fjorton år sedan den skrevs och trots
att jag nu skulle ha skrivit den på ett helt annat sätt, beror det bl.a. på att inne-
hållet så ofta från olika håll förvanskats. ”En ny livskänsla” har ingenting
gemensamt med den naiva ”livstro”, som man velat göra den till, och lika litet
med den litterära primitivismens sexualövertro, som jag från början tagit
avstånd ifrån. [– – –] Till min övertygelse är jag socialist, men icke någon par-
timan. Jag har sökt kunskap hos många mästare, däribland både Marx och
Freud, men utan att försvära mig till någon filosofisk lära eller politisk dok-
trin.iy

Blombergforskaren Margareta Zetterström menar att Blombergs kritik

av primitivisterna varken handlar om moralism eller prydhet. Bevis för

hans sexuella öppenhet hittar hon i hans ställningstaganden i

Pahlenfejden.iu I två artiklar i Social-Demokraten (24. och 28.4.1935) dis-

kuterar Blomberg det erotiska motivets funktion och berättigande i
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Bröllop på Ekered. Han försvarar diktens roll som livets spegel och konsta-

terar att litteraturen liksom vetenskapen bör belysa livet, orientera läsa-

ren i verkligheten och fördjupa hennes känsloliv. Det undermedvetnas

”sumpmarker” är enligt honom en del av livet och om man inte tar itu

med dem förpestas luften. Därför har rensandet av kärr ”alltid hört till

jordens kultivering, även om det kommit upp en massa ruttenhet med

bottenslammet”.ii Blomberg menar alltså att litteraturen även bör spe-

gla livets skuggsida, men att detta alltid bör ske med kulturens utveckling

i åtanke. Med andra ord bör litteraturen bli medveten om de undermed-

vetna drifterna för att kunna sublimera dem. Och han varnar för primi-

tivismens driftskult, för att göra sexualiteten och skildrandet av den till

ett självändamål. 

Blomberg läser Pahlensviten som en sedesskildring vars syfte är att

belysa ”en döende kulturs sterilisering och förvridning av de naturliga

drifterna”.io Krusenstjernas skildring av driften fyller alltså den av

honom avsedda funktionen. Men han ser ändå två svagheter i romansvi-

ten: å ena sidan dess ensidigt negativa skildring av männen och å andra

sidan dess fokus på enbart sedernas fall och inte på dess sociala orsaker.

Däremot ger han Krusenstjerna fulla poäng för hennes bild av kvinnor-

nas ”driftsliv” och han menar att hennes diktning ”trots sin erotiska

ensidighet [tillhör] det yppersta av modern kvinnoskildring”.op

”Körtelfunktionalismen”
De manliga primitivisternas driftskult som under sin samtid kritiserades

för sin sexuella öppenhet har, som jag konstaterat tidigare, i senare forsk-

ning och litteraturhistoriska verk haft en mycket framträdande plats som

en förnyare av litteraturen. På åttiotalet mötte denna kanoniserade tolk-
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ning av primitivismen på ett motstånd från feministiska litteraturvetares

läger. I sin avhandling om Moa Martinson tolkar Witt-Brattström primi-

tivisternas revolt som en sexualpolitik förklädd som klasskamp, som ett

uppror mot den borgerliga kultur som ”möjliggjort kvinnornas emanci-

pation och därigenom satt frågetecken vid mannens självskrivna överhög-

het.”oq I stället för att se primitivisternas litterära produktion som en

revolt mot kulturen läser hon litteraturen som en hämnd på kulturkvin-

nan, på samtidens emanciperade kvinna. Hon tolkar bland annat de pri-

mitivistiska romanerna som ”mansromaner” om män som lämnar hustru,

sambo och älskarinna (kulturkvinnan) för den jordnära kvinnan (natur-

kvinnan).ow Parafraserande sitt forskningsobjekt Moa Martinson avfärdar

Witt-Brattström den manliga primitivismen som ”körtelfunktionalism”oe

och hon syftar med denna beteckning på det falliska draget i sexualroman-

tiken. Hon hänvisar till Lundkvists paroll om modernismen som en ”revolt

mot en civilisation, som hotar leda till sterilisering genom förträngning av

drifterna” och till de manliga primitivisternas förkärlek för en (fallisk) sex-

uell metaforik för att beteckna skapelseprocessen.or Witt-Brattströms och

Martinsons tolkning av den manliga svenska primitivismen påminner om

den kritik Simone de Beauvoir riktade mot D. H. Lawrence, den svenska

primitivismens förebild. I Det andra könet beskriver Beauvoir den sexuella

akten à la Lawrence som en ”underbar fullbordan av den ene genom den

andra, utan vare sig införlivande eller kapitulation från någon av parter-

– 111 –

från ny livskänsla till livsdyrkan



95 Beauvoir 2002 [1949], 269.
96 Ibid., 272.
97 Ibid., 272.
98 Lundkvist 1966 [1928], 27.
99 Beauvoir 2002 [1949], 273.
100 Witt-Brattström 1999 [1988], 182.

na”.ot Men, skriver hon, även om Lawrence förespråkar ömsesidigheten i

det sexuella mötet handlar det långt ifrån om jämlikhet, utan om att ersät-

ta ”kulten av Modersgudinnan med en fallisk kult”.oy Det är mannen som,

enligt Lawrences sätt att se, för livet framåt. Det är han som förkroppsligar

den ”aggressiva” falliska strömmen och som tar steget in i framtiden. I

Beauvoirs tolkning av Lawrence står mannen för transcendensen och det

är genom honom som sexualiteten kan överskridas, medan kvinnan är låst

i immanensen – i den passiva mottagarens roll. Mannen står därför mellan

kvinnan och livet, och det är endast genom honom som kvinnan kan nå

livet.ou

Beauvoirs termer kommer väl till pass i min läsning av de manliga

primitivisternas, speciellt Artur Lundkvists, texter i vilka kvinnan står

för en passiv och alltid mottagande princip. I nedanstående utdrag ur

Lundkvists dikt ”Ord om kvinnan” framstår denna dikotomi med all

önskvärd tydlighet. Här är kvinnan inte enbart inskriven i immanensen

utan hon vill det också själv:

Kvinnan vill det eviga och uråldriga och vissa, inte det nya och äventyrliga.
Kvinnan är som åker om våren: mull som längtar att bli besådd.

Kvinnan äger intet varför.
Kvinnan älskar fjättrar, både sina egna och andras. Från kvinnan utgår navel-
strängen.oi

Liksom D. H. Lawrence, som enligt Beauvoir hatade moderna kvin-
nor ”som gör anspråk på ett medvetande”oo, tar de svenska primiti-
visterna i Witt-Brattströms tolkning hämnd på ”kulturkvinnan”qpp.
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Det som gör kulturkvinnan eller den emanciperade ”Nya kvinnan”
farlig är att hon vägrar underordna sig immanensens stillastående
tröghet och att hon tar steget ut i transcendensen.

Witt-Brattström noterar att ”[d]et som för Freud var civilisatio-
nens nödvändiga pris, nämligen en inbyggd motsättning mellan kul-
tur och (mänsklig) natur ville de unga autodidakterna inte acceptera.
[– – –] Den enda framkomliga vägen för svenskt litterärt vidkom-
mande blir den komplexfria, ’naturliga’ potensen.”qpq Och den natur-
liga potensen – eller libido i Freudianska termer – uppfattades av de
manliga primitivisterna som manlig och kulturen sågs som ett hot
mot denna drift. Naturkvinnan, eller den allgoda, namnlösa kvinnan,
var ett led i det primitivistiska manlighetsprojektet som gick ut på att
återförenas med naturen eller snarare: att bota impotensen. I sin essä
”Drömmen om badstranden” kallar Eva Adolfsson de manliga primi-
tivisters mytologisering av kvinnan för drömmen om kvinnan. Enligt
henne är den manliga primitivistens kvinna en anonym naturkvinna
och en metafor för det elementära – det jordiskt konkreta. I primiti-
visternas texter ses denna kvinna som natur och hon framställs ofta
som ett landskap.qpw Ett tydligt exempel på denna ekvation av kvin-
nan och landskapet är nedanstående dikt av Artur Lundkvist
(”Kvinna” i Vit man, 1932):

Du är icke Anna eller Greta,
du är icke en, utan tusende.
Vi upplever dig som land
och strand och hav, som kosmos.
Dina lår är bevuxna av gyllene gräs,
i dina lemmar upprinner röda källor.
Dina modersbröst är berg,
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uppfyllda av flytande guld.
Du är enkel som en handfull mull –

du är mysteriet.
Du släcker icke törsten –

du gör oss till obotliga drinkare.
Ur dina tunga bröst dricker vi döden –

flytande guld, evig lycka!qpe

Men kvinnan är inte enbart ett landskap, hon är även en symbol för den

livgivande modern och en metafor för sexualiteten. Hon är den åker man-

nen sår, hon är som ”mull som längtar att bli besådd”.qpr Hon är imma-

nensen och genom henne kommer mannen/primitivisten i kontakt med

det primitiva, det preoidipala och det ”naturliga”. Den ideala naturkvin-

nan – oförstörd av emancipationens vindar och budskapet om den Nya

kvinnan – förkroppsligar därför det som finns bortom kulturens och civi-

lisationens tvångströja. Här hittas en nostalgisk Rousseausk längtan efter

det förflutna, efter det enkla livet och den oförstörda jorden. Kvinnan och

den primitiva andre är i primitivisternas diktning sinnebilden, eller när-

mast medlet för att tillfredsställa denna längtan.qpt Det är inte underligt

att denna primitivism – som ju inte lämnar något rum för den skapande

och den Nya kvinnan – kändes främmande och rentav hotfull för många

kvinnliga författare på trettiotalet. Men det betyder inte att primitivismen

inte skulle vara intressant ur ett kvinnolitterärt perspektiv.qpy Bibi Jonsson

konstaterar tvärtom att man inte kan bortse från kvinnornas medverkan

i trettiotalets primitivistiska projekt eftersom många kvinnliga författares

romangestalter får ge uttryck för sexualromantiska åsikter. Men, poäng-

terar Jonsson, när de kvinnliga författarna gestaltar den primitivistiska
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läran sker det dock med en ironisk distans.qpu Det här är framför allt fallet

i Krusenstjernas Pahlensvit som i min läsning både kommenterar och

parodierar primitivisternas kvinnobild.qpi

Krusenstjernas primitivism
Krusenstjernas kvinnor är alla ett med sin drift, till skillnad från Moa
Martinsons, som kämpar en inre kamp för att komma till rätta med den allt
annat än enkla känslan. Det gör Moa Martinsons kvinnor mer sammansatta,
och kanske därför så moderna. För kvinnor som i likhet med Moa Martinsons
måste betala för ett snedsteg med ett helt livs armod får sexualiteten en ödes-
diger betydelse.qpo

I många litteraturhistoriska och litteraturvetenskapliga texter kopplas

Krusenstjernas texter samman med den manliga primitivismen och de

manliga primitivisterna gick aktivt till försvar för Krusenstjerna i debat-

ten. Men trots att såväl forskningen som primitivisterna själva ofta har

sett Krusenstjerna som primitivismens kvinnliga företrädare avfärdar lit-

teraturforskaren Ebba Witt-Brattström Krusenstjernas roll som en skil-

drare av kvinnors sexualitet ganska lättvindigt. Hon uppfattar

Pahlensviten närmast som en ”typologi över diverse yttringar av kvinnlig

sexualdrift” och Pahlensvitens kvinnogestalter som tomma karaktärer

identiska med sitt begär.qqp Mot Krusenstjernas romanvärld ställer Witt-

Brattström Moa Martinsons arbetarklassvärld och dess arbetande kvin-

nor som, enligt henne, har ett komplexfyllt förhållande till sitt begär. I

Witt-Brattströms läsning blir således klass en avgörande faktor och det

fysiska arbetet det som gör kvinnan modern och hennes relation till sex-

ualiteten komplexfylld. 
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Ebba Witt-Brattströms ordval – ”typologi” och dess synonymer –

speglar de sexualdiskurser som var i omlopp på trettiotalet och som även

präglade Pahlenfejden. I många debattinlägg uppfattades romansviten

som en typologi eller provkarta över en kvinnlig sexualdrift och inte

minst, över en patologisk sådan.qqq

Genom att flytta handlingen till huvudstaden har hon skaffat sig tillfälle att
skildra alla slag av normal och onormal sexualitet. Hon har gjort det med näst-
an vetenskaplig noggrannhet och med fullständigheten av en katalogisering,
kanske också av ett tvång, som måste finna utlopp.qqw

Ordvalet för osökt tankarna till en av det sena 1800-talets sexologer,

Richard von Krafft-Ebing, och till hans huvudverk Psychopathia Sexualis

(1886) som är ett slags förteckning över olika perversioner. Verket torde

ha varit relativt känt för den initierade läsaren i trettiotalets Sverige –

inte minst för att det åberopades både av Nils Santesson i den skandal-

omsusade rättegången mot honom år 1907 och av Martin Koch i hans

skildring av homosexuella i boken Guds vackra värld (1916).qqe Krafft-

Ebing utgår i sitt verk från att homosexualitet är en medfödd men inte

naturlig egenskap. Den enda naturliga driften, enligt honom, är fort-

plantningsdriften. Homosexualitet kallar han för sexuelle entartung – en

degeneration från människoarten och han delar in kvinnlig homosexua-

litet i fyra grupper beroende på arten av medfödd inversion.qqr Även om
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han senare kom att revidera sina teorier om homosexualitet som degene-

ration och perversion, var det ändå hans syn på homosexualitet i Psycho-

pathia Sexualis som nådde Sverige i seklets början. Arvet efter Krafft-

Ebing och andra tidiga sexologer och läkare gör sig tydligt påmint i

Pahlenfejden och många kritiker stannar vid romanens skildring av drif-

ten och ser den antingen enbart såsom en förteckning över perversioner

eller i bästa fall som en kritik av civilisationens förträngning av drifterna

eller av överklassens degeneration.

Jag tar avstånd från Witt-Brattströms förenklade tolkning av Kru-

senstjernas kvinnobild och frågar mig vad som händer om man – i stället

för att se Krusenstjernas romansvit som en litterär typologisering över

kvinnligt (ofta perverst) begär – läser romansviten som en studie i kvin-

nans subjektstillblivelse genom begäret. Min utgångspunkt är att

Pahlensviten i högsta grad handlar om kvinnors komplexfyllda relation

till sin egen kroppslighet, nakenhet och till sitt eget begär. Just på denna

punkt är det intressant att jämföra Krusenstjernas kvinnobild med den

manliga primitivismens. Eva Adolfsson gör i ”Drömmen om badstran-

den” en utmärkt jämförande läsning av primitivismen hos Agnes von

Krusenstjerna och Moa Martinson. Den har influerat såväl Svanbergs

som Witt-Brattströms avhandlingar och den har även inspirerat mig i

mitt arbete. Adolfsson inleder sin essä med att beskriva de manliga pri-

mitivisternas dröm om ”en kärlekshungrig kvinna förbunden med natu-

rens livgivande krafter”qqt, för att sedan ur ett könsperspektiv analysera

Martinsons och Krusenstjernas utanförskap och särställning i det litterä-

ra trettiotalet. Den förenande länken blir bad- och vattenmotivet – ett

motiv som enligt Ingvar Holm (i hans bok om Harry Martinson) är ett

emblem för 30-talsradikalerna och som i Krusenstjernas och Martinsons

prosa får helt nya dimensioner.
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Ingvar Holms genomgång av de tidstypiska badbilderna har en påfallande
brist: den omfattar enbart verk av manliga konstnärer och författare. Men
motivet finns också hos kvinnliga författare. Och hos dem förändras dess inne-
börder – kanske just som ett resultat av kvinnors (medvetna eller omedvetna)
strävan att ”dekonstruera och rekonstruera” den manliga litteraturens kvin-
nobilder.qqy

I stället för den manliga litteraturens moderliga och sexuellt frikostiga

kvinnor berikas den svenska litteraturen genom kvinnornas intåg med

mer komplexfyllda kvinnoporträtt. Ett av dessa är porträttet av Angela

och hennes kluvenhet mellan en längtan efter att ge sig hän och en räd-

sla för sexualitet och moderskap. Krusenstjernas dekonstruktion av den

primitivistiska kvinnobilden sker inte enbart i problematiseringen av

kvinnornas sexuella tillblivelse utan även i skildrandet av kvinnokrop-

pen. Liksom sina manliga kollegor använder sig Krusenstjerna av dubbel-

projektion av kvinnokropp och landskap – men på ett annat sätt.qqu Ett

exempel på Krusenstjernas omskrivning av primitivisternas dubbelpro-

jektion hittar vi i en scen i Av samma blod (del VII). Gusten och Stellan

har blivit avvisade av sina fruar och portförbjudna på Eka, och de befin-

ner sig tillsammans med sina homosexuella vänner på en öde landsväg

mitt i natten. Ett kvinnoskrik (som senare visar sig komma från Adèle)

får dem att suggerera fram en väldig kvinnas kropp:

De sågo den [en väldig kvinnas kropp] i sin uppjagade fantasi. Fastän de ing-
enting sade, visste de att var och en av de andra hade för sina uppspärrade
ögon denna onyttiga kvinnokropp. Från hennes buktande lår och från det sko-
giga mörka skötet steg en dunst som gav dem kväljningar. Hennes bröst voro
som höga berg med spetsiga toppar. Hennes mage var svälld som en kupol. Ur
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detta ludna sköte hade de första gången tittat ut på världen med ögon ännu
skumma av blodet och köttet inne i denna stora buk. Vid dessa spetsiga bröst
hade de fått sin första näring. Men sedan hade de förnekat henne. [– – –] Och
för dem hade natten nu blivit det värsta av allt: en rasande kvinna som ville åt
dem. (FvP VII:360 f)

Birgitta Svanberg kallar denna scen ”magnifik” och konstaterar att:

”[b]orta är sexualromantikernas kärlekshungriga och givmilda naturva-

relse, den ljuva huldran som skakar ut sitt blonda hår och öppnar famnen

till älskog”.qqi Hon läser scenen i psykoanalytiska termer och hon menar

att denna scen för in ”den arkaiska modern” i sexualdebatten. Svanberg

tolkar kvinnan, med stöd av Melanie Kleins matriarkatsteorier, som en

preoidipal och omnipotent mor. Enligt Klein pekar matriarkatsbegrep-

pet på en psykologisk realitet, inte en historisk, och detta innebär att

varje människa bär bilden av en mor i sitt undermedvetna – en mor som

är samtidigt varm/beskyddande och övergivande/förintande. Svanberg

ser därför Krusenstjernas ovan nämnda kvinnogestalt som ett uttryck för

mannens hemliga bindning till modersgestalten och för hans oövervun-

na kvinnoskräck.qqo Svanbergs tolkning är övertygande, men själv vill jag

se citatet framför allt som ett led i Krusenstjernas kritik av den manliga

primitivismens kvinnobild. De homosexuella männens rädsla för den

omnipotenta och begärande kvinnokroppen är en grotesk parodi på den

rädsla som männen (oberoende av sexuell läggning) i Pahlensviten kän-

ner inför den moderna, Nya kvinnan och ett självständigt kvinnligt

begär.

Rädslan för den kvinnliga begärande kroppen är ett återkommande

tema i Pahlensviten. Samma rädsla som de homosexuella männen sugge-

rerar fram då de hör Adèles skrik upplever även Gotthard och Josef i
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mötet med den begärande Adèle.qwp I männens beskrivning av den sexu-

ellt aktiva kvinnan (förutom Adèle även t.ex. Fru Landborg och Bell von

Wenden), används ofta ord som ”orm”, ”häxa” eller ”medusa”.qwq För

Josef framstår Adèle som hänsynslös i sitt begär (se t.ex. FvP III: 193 f),

som en biblisk orm som lockar honom i synd (FvP III: 265). Han känner

sig förföljd av hennes begär och även Gotthard uppfattar henne som en

slukande häxa:

Hon var omåttlig. Han tyckte att han sögs in i hennes magra kropp och ej
längre fann någon väg ut. Hon hade tiggt hans ungdom. Men hon skänkte i
gengåva sitt hat, sin leda. [– – –] han gick sin väg tom och virrig. Hans ben
ville knappast bära honom. (FvP VI:291 f)

I alla dessa skildringar av Adèle används ord såsom ”glupsk”, ”suga” och

”omåttlig” – ord som pekar på en gränslös konsumtion och kvinnlighet.

I skildringarna av de homosexuella männens och av Gotthards, Josefs och

Tages rädsla hittar vi en tydlig parallell till representationen av kvinnan

vid sekelskiftet 1900. Med urbaniseringen och industrialiseringen under

1800-talet växte ett nytt slags konsumtionskultur fram i Västvärlden, en

kultur som präglades av varuhus, mode och industriproducerade pro-

dukter. Denna kultur kopplades inte sällan, enligt Rita Felski, samman

med kvinnlighet och den här feminiseringen av moderniteten skapade

ett behov av en polarisering mellan å ena sidan den ”manliga moderni-

teten” med tyngdpunkt på kontroll, logik och dynamik och å andra sidan

den ”kvinnliga moderniteten” präglad av förförelse, brist på kontroll och

passivitet. Klichén om den passivt konsumerande kvinnan som förförs av

reklamen och varuhusets lockelse uppstod. Men samtidigt som kvinnan

uppfattades som passiv, sågs hennes begär – i motsats till den manliga
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modernitetens kontrollerade – som gränslöst. Med romaner såsom Emile

Zolas Au Bonheur des dames (1883) och Nana (1880) skapades bilden av en

kvinnlig konsument bortom all kontroll med ett bottenlöst begär efter

varor, mat, män. Den moderna borgerliga kvinnans konsumtionslust

sexualiserades. Nu skapades även representationen av kvinnan som slu-

kar och identifierar sig med sentimentala romaner – med Gustave Flau-

berts roman Madame Bovary (1857) som utgångspunkt. Läsandet blev en

form av ätande och den kvinnliga läsaren beskrevs som en frossare.qww

Konsumtionsbegäret gör, skriver Felski, kvinnan till ett subjekt för sitt

begär, ett begär som – draget till sin spets – inte kan tillfredsställas. Det

viktiga är inte begärets objekt, utan själva begäret och därför är objektet

även utbytbart. Överfört på mänskliga relationer, såsom i Zolas roman

Nana, är det uppenbart varför denna nya kvinnliga konsumtionskultur

ter sig skrämmande för sekelskiftets (manliga) författare.qwe Nana – hen-

nes omättlighet gällande sex och pengar samt hennes uppenbara ointres-

se för de män som flockas kring henne eller för de ting hon slösar sina

pengar på – illustrerar väl sekelskiftskulturens rädsla för kvinnan i

moderniteten. Samma rädsla finner vi representerad även i Pahlensviten

i form av männens reaktioner på kvinnors aktiva begär. Genom att kvin-

nor, såsom Adèle, använder män för att tillfredsställa sitt eget begär för-

passas männen till en passiv och feminiserad position. På samma sätt

som kvinnorna i Pahlensviten är utbytbara objekt för männen, blir även

Gotthard ett ställföreträdande objekt för Adèle. 

Bilden av den kvinnliga konsumenten eller läsaren återspeglar ett

slags kastrationsångest – en rädsla för ett maktövertagande eller ett över-

skridande av gränser. Porträttet av Adèle kan ses som en denna rädsla

förkroppsligad. Enligt Eva Adolfsson är Adèle berättelsens oroliga ande,
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en bärare av det Gilbert & Gubar kallar ”kreativ vrede” och ”ett uttryck

för den inre nödvändigheten att på nytt och på nytt bryta upp bilden av

kvinnan som ängel”.qwr Men samtidigt innebär detta brott sanktioner

från samhällets sida och enligt Svanberg blir Adèle-gestalten den mått-

stock med vilken kvinnans värde mäts:

I sin föresats att utforska kvinnlighetens och sexualitetens villkor visar hon
[Krusenstjerna] i Adèles öde fram manssamhällets sexuella värdeskala. Det är
männens begär som talar om för kvinnan om hon är värd att älskas. Adèles
tomma och meningslösa tillvaro demonstrerar grymheten i att bli berövad sitt
människovärde i och med att man ratas som könsobjekt.qwt

Adèle-gestalten kan ses som en uppgörelse med den traditionella kvin-

norollen och hon är på många sätt en av romansvitens mest sammansat-

ta och komplexa kvinnotyper. Som gestalt är hon inte alls, såsom Witt-

Brattström hävdat ”ett med sin drift” utan hon kämpar, liksom Moa

Martinsons kvinnliga huvudpersoner ”en inre kamp för att komma till

rätta med den allt annat än enkla känslan”.qwy Men rädslan inför den

begärande kvinnan kopplas inte endast till romansvitens ”häxgestalter”

såsom Adèle, Bell och Fru Landborg, utan även till de kvinnogestalter

som förknippas med häxans motpol, till de madonnalika. I den erotiska

föreningen mellan Tage och Petra i Angelas rum känner Tage sig ”svag”

och ”rädd” inför den begärande Petra – ”så stor, så överväldigande, så

olik den fina, spensliga Petra han tänkt på och mindes” (FvP IV:311 f).

Petra som den gränslösa och begärande omkullkastar det traditionella

könsmanuskriptet och hon intar den aktivas position, den manliga begä-

rande rollen. Genom denna omkullkastning förlorar Tage temporärt sin
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förmåga och för att återfå sin virilitet och sin styrka fantiserar han att

Petra är Angela, dvs. en yngre och mer oskuldsfull kopia av Petra. Denna

längtan efter en kvinnlig oskuld och passivitet är ett återkommande tema

i Pahlensviten och den gestaltas ofta genom männens dröm om att låta

den yngre kvinnan ta den äldre kvinnans plats. Det mest uppenbara

exemplet på kvinnans utbytbarhet är Thomas Mellers återkomst från

Eldslandet och hans val av Angela framom sin ungdoms trolovade, Petra

(se kapitel 5). 

De homosexuella männens och Tages rädsla för den nakna och gräns-

lösa kvinnliga kroppen får en ytterligare betydelse om man läser den i rela-

tion till andra scener med nakna kvinnor. Motivet med kvinnokroppen

som skrämmande hittas bl.a. i Den blå rullgardinen i scenen där barnet

Angela ser sin lärare Elsa naken – en scen som även Adolfsson hänvisar till.

Angela flämtade av häpnad, och hon blev rädd, som om hon fått syn på ett vid-
under. Hon hade icke sett någon vuxen människa naken förut. Detta stora,
breda, vita var icke längre Elsa, som nyss suttit på stenen bredvid henne. Det
var något annat, något tungt och hemskt, som trampade ned och knäckte de
vackra blommorna och det vajande gräset. De breda skuldrorna, höfterna så
feta och vaggande, den stora baken, de grova låren… Lukten, som kom med
vinden, förde med sig en frän dunst till Angelas näsborrar. Under kläderna,
som suttit så ordentligt hopfästa, under banden och strumporna, lurade detta
stora djur, som man icke visade, icke ens tänkte på. (FvP I:85 f)

Badscenen med Elsa och Angela är ganska typisk för Pahlensviten i det att

den utgår från kristendomens nedvärdering av det kroppsliga, från mot-

sättningen påklädd–avklädd samt från sexualitetens havs- och vattenmeta-

forik. Här blir Angela för första gången medveten om den hemlighet som

kläderna döljer och hon drar sig rädd undan. Scenen kan läsas som hennes

första konfrontation med en vuxen kroppslighet – ett möte som hon ännu

inte är färdig för. Men samtidigt är det inte bara kroppsligheten som
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skrämmer henne, utan själva kvinnligheten sådan som den är – avklädd –

bortom klädernas hölje. Kläderna framstår här som en symbol för kultu-

rens och traditionens normativa könsroll. Att bli kvinna och sann sig själv

som människa handlar hos Krusenstjerna om att acceptera människan i sin

driftsmässiga totalitet. Det är att våga klä sig naken och att (våga) se den

andras nakenhet och kunna mötas bortom kulturens sociala restriktioner.

Rädslan för den nakna och omnipotenta kvinnan handlar – i Pahlensviten

som en helhet – om en rädsla och ovilja att se (den vuxna) kvinnan i sin

totalitet som ett begärande subjekt. Tage, Gotthard och de homosexuella

männen blir på sätt och vis en spegling av samtidens rädsla för kvinnoem-

ancipationens framgångar och en symbol för samhällets patriarkala utra-

derande av den kvinnliga erfarenheten. 

Den parodiska skildringen av männens rädsla för den gränsöverskri-

dande kvinnliga kroppen handlar inte enbart om en rädsla för ett aktivt

kvinnligt begär utan även om konflikten mellan en skapande, jämlik och

utvecklande kärlek och en icke-skapande, ojämlik och steril erotik.

Denna ovilja att tilldela kvinnan en begärande subjektsposition jämställd

med mannen företräds inte endast av de homosexuella männen utan

även av de flesta andra män i sviten – av bl.a. Thomas Meller, Jacob

Levin, Osborn Macson och Bernhard Landborg.qwu I Pahlensviten blir

konsekvensen av mannens oförmåga till ett skapande, jämlikt erotiskt

möte att kvinnorna antingen underkastar sig mannen eller väljer en aktiv

subjektsposition på bekostnad av eller bortom mannen. I del II diskute-

rar jag med utgångspunkt i Doras berättelse vad underkastelsen under

mannen innebär för kvinnan i Pahlensviten. Jag ställer Doras val mot

Adèles vars subjektstillblivelse handlar om att hon använder den manli-

ga kroppen för sina egna syften samtidigt som hon vägrar underkasta sig

den eventuella konsekvens som en kroppslig förening mellan man och

– 124 –

i – kampen om tolkningsföreträde



kvinna kan innebära, dvs. moderskap. Båda strategierna visar sig vara

ofruktbara. Mot dessa strategier ställs den kvinnliga subjektstillblivelsen

bortom mannen och samhället. I Pahlensvitens bild av det destruktiva

manlighetsidealet kan man klart utläsa ett slags parodierande av bl.a. pri-

mitivismens förtingligande av kvinnan. Som en feministisk konsekvens

av detta låter författaren Angela finna lyckan hos en annan kvinna

(Agda) och genom henne känna en ”kroppens och själens frihet” (FvP

VII:257) hon aldrig upplevt med en man. Angela, Adèle och Dora käm-

par på var sitt håll med att komma tillrätta med sin uppgift som männis-

kor och som begärande kvinnor, och medan Adèle går under inlåst i en

gammal kvinnoroll segrar Angela som en representant för en ny tid och

en ny kvinnlighet. 

För att förstå vad Krusenstjerna gör med det kvinnliga begäret 

i Pahlensviten räcker det inte att vi läser sviten i relation till den manliga

primitivismen eller 1800-talets sexologiska teorier kring perversioner och

kvinnligt begär, utan vi måste söka samtida kvinnliga och feministiska

intertexter. En av de svenska feministiska författare som var aktuell för

många kvinnliga intellektuella på trettiotalet och som även Krusenstjerna,

som nämnt, brevväxlade med var Ellen Key – en av sekelskiftets mest

omstridda feminister. Keys tankar kring kärlek och erotik öppnar för en

ny läsning av Pahlensvitens bild av kvinnligt begär och av dess matriarka-

la och utopiska dimensioner. I det följande skall jag, utgående från deras

relevans för en läsning av Pahlensviten, presentera Ellen Keys eros- och

livstro och hennes teorier kring en ”ny sedlighet”.
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128 För en diskussion om primitivisternas och Blombergs relation till Keys livstro, se Sanner
2003, 163–166.

129 Ett exempel på detta, och som även gjorde Key känd för en bredare offentlighet, var hen-
nes protestföredrag mot inskränkningar av tryck- och yttrandefrihet i samband med
tryckfrihetsdomarna (mot Hjalmar Branting och Axel Danielsson) och nedläggningen av
den radikala tidskriften Framåt. Föredragen trycktes i Aftonbladet i mars 1889 och de gav
upphov till en stor debatt. Se t.ex. Sundström 1993, 559. 

3.3 En feministisk livstro

Ellen Keys livstro bygger, i likhet med Erik Blombergs livskänsla och pri-

mitivisternas livsdyrkan, på en tro på livet här och nu samt på en uppgö-

relse med kristendomen och det platonskt-kristna dualistiska tänkandet.

Även om Keys livstro uppvisar flera likheter med Blombergs och primi-

tivisternas livskänsla respektive livsdyrkan skiljer den sig från dem på

kärlekens och sedlighetens område. Liksom Blomberg förespråkar Key

monismen, en kroppens och själens enhet, men till skillnad från honom

som förespråkar sublimering, betonar hon den erotiska kärlekens bety-

delse.qwi Liksom primitivisterna betonar hon den sinnliga kärleken, Eros,

men hennes definition av Eros skiljer sig, som vi skall se, på flera avgö-

rande punkter från primitivisternas tro på den fria, opersonliga erotiska

kärleken. I det följande skall jag beskriva hur Keys livstro ser ut och hur

den kan vara ett användbart redskap för en förståelse av livs- och eros-

tron i Pahlensviten.

Kvinnlig strindbergianism
Under åttiotalet ingick Ellen Key i åttiotalsradikalernas kretsar och

publicerade sig i radikala tidskrifter såsom Framåt, Verdandi, Ur dagens

krönika och Revy i litterära och sociala frågor. Liksom många andra åttio-

talsradikaler strävade hon efter att sätta problem under debatt.qwo Trots

att många av hennes tankar (bl.a. hennes evolutionsperspektiv, hennes

kritik av kristendomen och hennes liberala sexualsyn) påminde om de
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130 Bl.a. Mathilda Malling (skrev under pseudonymen Stella Kleve), Anne Charlotte Leffler
och Victoria Benedictsson (skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren).

131 Citat ur Sophie Adlersparres recension ”Göteborgs qvinnoförening och dess tidskrift
’Framåt’”, Dagny, oktober 1886. Citerad i Lindén 2002, 223. För en utförligare diskus-
sion om kvinnorörelsens förhållningssätt till Key och de andra radikala författarna, se
Manns 1994 och 1997; Lindén 2002, 215–262. Intressant är även att notera att kritiker
och läsare fyrtio år senare drar liknande paralleller mellan Strindbergs och
Krusenstjernas sexualmoral, dock med skillnaden att Strindbergs anseende som litterärt
geni nu överträffar hans rykte som osedlighetens profet, medan Krusenstjernas bedrifter
av bl.a. hennes motståndare Ivar Harrie avfärdas som ”Strindberg minus geniet”. Ord och
Bild, mars 1934. Den som däremot vill lyfta fram Krusenstjerna som en kvinnlig inkarna-
tion av Strindbergs geni är David Sprengel 1935.

132 Sundström 1993, 560.

manliga åttiotalsradikalernas, skilde de sig ändå på en punkt: i synen på

erotik och kön. Det faktum att Key – liksom även många andra radikala

kvinnliga författareqep – fokuserade kvinnans sexualitet och en ny kär-

leksmoral i stället för att enbart fokusera kvinnans sociala villkor, gjorde

att många företrädare för den borgerliga feminismen buntade ihop henne

med de manliga naturalisterna. I en recension karakteriserar Fredrika

Bremer Förbundets (FBF) ordförande Sophie Adlersparre de kvinnliga

åttiotalsradikalernas sexual- och kärlekssyn som ”ett uttryck af en qvin-

lig strindbergianism af det mest förnedrande slag”.qeq

Även om Key liksom de manliga radikalerna kritiserade den kristna

sedlighetssynen, tog hon dock avstånd från den fria kärlek som de före-

språkade. I sina skrifter från 1880- och 90-talet tar Key avstånd från den

”monomani” som hon anser vara kännetecknande för såväl de (naturalis-

tiska) anhängarna av ”fri kärlek” som sedlighetsivrarna inom den borger-

liga kvinnorörelsen. Christina Sundström noterar att den tredje ståndpunkt

som Key intar i sedlighetsdebatten kan jämföras med den konfliktfyllda

mellanposition som Key har i den svenska kvinnorörelsen, både när det

gäller hennes syn på ”kvinnan” och hennes fokusering på kvinnlig sexua-

litet, kärlek och moderlighet.qew I artikeln ”Om reaktionen mot qvinno-

frågan” från 1886 redogör Key för sin kritik av den borgerliga feminismen
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133 Key genom Lindén 2002, 228–230.
134 Key 1903, 53.
135 Lindén 2002, 245–257; Manns 1997, 134–138; Sundström 1993, 560.
136 Boëthius 1989, 33 f, 134 och Lindén 2002, 267.

och hon lyfter samtidigt fram sitt evolutionistiska, ickekristna och socia-

listiska perspektiv. Enligt Key bör kvinnofrågan utvecklas på två punkter:

den bör utsträckas till att omfatta arbetarna och till att beakta de nya

vetenskapliga rönen – inte minst synen på det kroppsliga samt de nya evo-

lutionsteorierna.qee Key menar att kvinnorörelsen är oförmögen att ta

ställning till det kroppsliga, det sexuella och kärleken och i sitt kärlekse-

pos Lifslinjer I (1903) beklagar hon att hennes föregångare Fredrika

Bremers ”stora strid för kvinnans människovärde och medborgarrätt”

inte nådde till kvinnofrågans hjärtpunkt. Med kvinnofrågans hjärtpunkt

avser Key kärleken, Eros, och hon poängterar att det i stället fick bli en

man – Carl Love Jonas Almqvist – som fick vittna ”att det lagliga luther-

ska äktenskapet lika mycket kränkte kvinnans rätt som kärlekens”.qer

Under 1890-talet bröt ett flertal debatter ut som fördjupade konflik-

ten mellan Key och den borgerliga kvinnorörelsen. Mest känd av dem är

debatten kring Ellen Keys skrift Missbrukad kvinnokraft (1896). Denna

debatt har sin bakgrund i två föredrag, ”Missbrukad kvinnokraft” och

”Naturenliga arbetsområden för kvinnor”, som Key höll åren 1895–1896

och som gavs ut i bokform år 1896. I dessa föredrag utvecklade Key sin

kritik av kvinnorörelsens ”överdrifter” gällande sedlighetsfrågan samt

sin liberala kärleksuppfattning, sin sekulariserade livshållning och sin

syn på moderligheten. Utgivningen av föredragen ledde till en protest-

storm inom den svenska kvinnorörelsen och Keys skrifter angreps av

såväl konservativa som radikala feminister i Sverige och i Finland.qet I

Lifslinjer I återkom Ellen Key till sin liberala och sekulariserade kärleks-

uppfattning men denna gång var det det konservativa kulturlivet i stort

som reagerade och Key fick rykte om sig som ”osedlighetens apostel”.qey
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137 Lifslinjer I fick senare undertiteln ”Kärleken och äktenskapet” i samband med att den
översattes till franska (1907) och engelska (1909). I texter om Keys författarskap används
både Lifslinjer I och Kärleken och äktenskapet för att beteckna samma verk. Här har jag
dock valt att enbart använda Lifslinjer I.

138 Sanner 2003, 20 och Sundström 1993, 562.
139 I Lifslinjer I riktar Key skarp kritik mot den rådande äktenskapslagen som gjorde kvin-

nan underställd mannen i äktenskapet och presenterar sitt förslag på en ny äktenskapslag
som skulle göra kvinnan och mannen jämställda inom äktenskapet. Enligt detta lagför-
slag skulle äktenskapet frikopplas från kyrkan, skilsmässor tillåtas, kvinnan ges barnen
vid en eventuell skilsmässa och termen ”oäkta barn” avskaffas. I Keys förslag ingår även
en lagstadgad moderskapspenning vilket skulle göra hustrun oberoende av makens
inkomster. Key 1903, 321–369.

140 Key 1903, 323, 369.
141 Ibid., 266.

Den nya sedligheten
Ellen Keys kontroversiella tankar om sedlighet och kärlekens frihet – vilka

bland annat sätter sina spår i sedlighetsdebatten vid 1800-talets slut –

finns samlade i verket Lifslinjer I.qeu Många av hennes tankar kring Eros

och sedlighet, som redan är närvarande i hennes tidiga texter från 1880-

och 1890-talet, vidareutvecklas här och därför kan Lifslinjer I ses som en

syntes av hennes tidigare skrifter på området och de pekar även framåt

mot de senare delarna Lifslinjer II–III (1905 och 1906).qei Det är viktigt att

notera att Key – samtidigt som hon presenterar sin abstrakta syn på en ny

moral som är förankrad i liv och natur – även kommer med konkreta för-

slag om hur kvinnans villkor som mor och arbetande kvinna skall kunna

förbättras.qeo Bakom alla dessa förslag ligger tanken på att kärlek mellan

könen aldrig kan bygga på ett ekonomiskt beroendeförhållande (kvinnans

beroende av mannens inkomster) och att endast de som älskar varandra

skall vara makar (oberoende av om de är formellt gifta eller inte).qrp Key

menar att kärlek inom äktenskapet inte är möjlig så länge som äktenska-

pet bygger på ekonomisk ojämlikhet eftersom ”kvinnan af den äkta man-

nen aldrig kan vänta sig de fina beteenden, dem älskaren måste visa, enär

denna endast af nåd undfår hvad mannen tar som sin rätt”.qrq Så länge
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142 Lindén 2002, 207, 209.
143 Sanner 2003, 30.
144 Lindén 2002, 209. Se även Ambjörnsson 1974; Sanner 2003; Määttä 1997. Määttä disku-

terar Keys evolutionism i relation till den samtida författaren Charlotte Perkins Gilmans
evolutionsperspektiv.

145 Aspelin genom Sanner 2003, 30.

som kvinnan inom äktenskapet är ekonomiskt beroende av mannen är

hennes position i förhållande till mannen, enligt Key, inte bättre än den

prostituerades. När Key skriver om kärleken är det främst kärleken mel-

lan mannen och kvinnan som avses. Få exempel på kärleken mellan kvin-

nor kan hittas i Lifslinjer I, men däremot hittas ett resonemang kring

kvinnlig vänskap som fördjupas i Kvinnorörelsen (1909). 

I Lifslinjer I tar Key avstånd från den luthersk-kristna äktenskaps-

moralen och hon introducerar termen den nya sedligheten för att beteck-

na en moral som tar kärleken, livet och människornas samhörighet på

allvar. Det är just i hennes kristendomskritik, i hennes tro på att det är

livet självt som är livets mening och i hennes målsättning att sätta män-

niskan och hennes utvecklingsmöjligheter i centrum som vi finner Keys

koppling till evolutionsläran.qrw Evolutionismen är en av byggstenarna i

Ellen Keys livstro, monismen är en annan. Med monism avses en strä-

van att betrakta det andliga och det materiella i tillvaron som två

aspekter av samma fråga. Tillvaron definieras således som en helhet

bestående av motsatser i ett dialektiskt förhållande som strävar efter

högre stadier.qre Den evolutionslära som Key talar om är ”en kristen-

domskritik som [sätter] människan och hennes utvecklingsmöjligheter

i centrum” och ”en människosyn där det kroppsligt jordiska står i cen-

trum för rörelse och förändring”.qrr Inga Sanner kallar denna för en

romantiskt färgad evolutionism och hänvisar till Gunnar Aspelins tolk-

ning av den Keyska evolutionismen som Hegeliansk.qrt Kärleken ses i

detta perspektiv som en immanent kraft i historien, ett slags inom-

mänskligt världsförnuft som överträffar de enskilda människornas och
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146 Key 1903, 4.
147 Sanner 2003, 24. 
148 Lindén 2002, 265.
149 Platon (427–347 f.Kr.) 1993, 53–59.
150 Lindén 2002, 264.
151 Ibid., 264.

de särskilda folkens.qry Keys evolutionistiska tanke är således tudelad –

å ena sidan ser hon historien som en självgående process (ledd av

världsförnuftet), men å andra sidan betonar hon människans möjlighe-

ter till påverkan. Här är det speciellt ungdomen som hon ställer sin för-

hoppning till.qru

För Key är den erotiska sinnligheten den bärande kraften i allt ska-

pande och en nödvändighet för människans och mänsklighetens utveck-

ling. Claudia Lindén ser Keys kärlekstro som ett slag mot 1800-talets

kristna asketiska kroppsförståelse och – i Nietzsches efterföljd – som ett

försök till en antik dygdelära. I stället för att prioritera det bortomjor-

diska förespråkar Key (liksom även primitivisterna och Krusenstjerna)

ett liv här och nu – ett jordiskt liv, i vilket kärleken och Eros intar en cen-

tral position.qri Enligt Lindén anknyter Keys kärlekslära till den grekis-

ka Eros såsom han framställs i Platons dialog Gästabudet. I dialogen defi-

nierar Diotima (citerad av Sokrates) Eros som en mäktig och stor

gudomlighet (daimon) som står mellan gudarna och människorna. Eros,

som gudomlighet, står alltså i en mellanposition – mellan skönheten och

fulheten, godheten och ondskan, visheten och dumheten, odödligheten

och dödligheten.qro Enligt Lindén är det just Diotimas Eros som Key

anknyter till, till ”kärleksbegreppets glidning mellan det gudomliga och

det oförnuftiga, mellan det andliga och det fysiska”.qtp

I Eros finns potentialen att överskrida motsatserna mellan andlig samhörig-
het och sinnlig lust, mellan kärleken till en annan varelse och kärleken till ver-
ket. Eros är den alstrande, den födande, den skapande både i barnet och i kon-
sten.qtq
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152 Platon (427–347 f.Kr.) 1993, 59.
153 Ibid., 58.
154 Ibid., 61.
155 Nietzsche 2000 [1886/1872], 16 f. 
156 Nietzsche 2000 [1886/1872], 22–26.

Som gudomlighet är Eros varken god eller ond, skön eller ful, utan kär-

leken innebär en strävan efter godheten och skönheten eller snarare: en

strävan efter ”att alstra och föda i det sköna”.qtw Diotimas kärleksbegrepp

är skapande och hon menar att alla ”människor blir havande både

kroppsligt och själsligt, och när de når en viss ålder vill vår natur föda.

Men [kärleken] kan inte föda i det fula, blott i det sköna”.qte Syftet är att

uppnå odödlighet genom alstrandet av antingen barn och/eller

”[f]örstånd och övrig dygd”.qtr Denna gränsöverskridande och skapande

aspekt av Eros finns även i Ellen Keys texter. En annan möjlig intertext

till Ellen Keys krav på den gränsöverskridande kärleken finner vi i

Nietzsches tankar om de två livsprinciperna – det dionysiska och det apol-

liniska – i Tragedins födelse (1886/1872) och även i Så talade Zarathustra

(1883–1891). I Tragedins födelse introducerar Nietzsche en motlära till

kristendomens ”livsfientliga” moral. Denna motlära kallar han diony-

sisk.qtt Det dionysiska liknar han vid lusten, ruset och glömskan av det

egna jaget samt vid en förtrollning som inte enbart knyter band mellan

människor utan även mellan naturen och dess förlorade ”son”, männis-

kan. Genom den dionysiska läran raseras gränserna mellan natur och

kultur, mellan tanke och kropp. Tanken om det dionysiska härleder

Nietzsche ur den grekiska gudavärlden och mot Dionysos och det diony-

siskas nedbrytande och vilda krafter ställer han guden Apollo och det

apolliniskas harmoniska och förnuftsmässiga krafter. Nietzsche exempli-

fierar det apolliniska med den avbildande konsten (”drömkonsten”) och

den dionysiska med den icke-avbildande konsten (”ruskonsten”).qty Han

ser dessa två krafter som nödvändiga förutsättningar för konstens ut-

veckling och jämför den med fortplantningen som också är beroende av
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158 Lindén 2002, 26. Se även Sanner 2003, 22.
159 Key 1903, 37.

två principer – den manliga och kvinnliga – ”vilka för en ständig kamp

och bara periodiskt försonas”.qtu På samma sätt som Nietzsche tar av-

stånd från en livsfientlig kristen tro (som endast är moralisk till sin

karaktär) och förespråkar ett samarbete mellan de två livsprinciperna –

det apolliniska och det dionysiska – innebär även Keys livstro ett över-

skridande av motsatser. Den Keyska kärleken innebär, enligt Lindén, ett

möte i vilket klyftan mellan manlighet och kvinnlighet, det apolliniska

och det dionysiska, kultur och natur kan överbryggas och i vilket ”både

kroppens och andens behov [kan] sammansmältas, ett möte som också är

skapande därför att de två tillsammans kan utvecklas mot något stör-

re.”qti Den sedliga, sanna kärleken i Keysk mening innebär alltså alltid, i

likhet med Diotimas Eros, fruktbarhet – antingen kroppslig eller andlig:

Kärleken har – som redan är framhållet – nu blifvit en stor andlig makt, en
form af snille jämförlig med hvarje annan skaparkraft på kulturens områden
och dess alstrande är där lika betydelsefullt, som på det s.k. naturliga området.
[– – –] Den måste ge lifvet, om ej nya väsen, dock nya värden; den måste beri-
ka de älskande själfva och genom dem mänskligheten.qto

Ett viktigt villkor för kärleken är att den skall vara skapande – produktiv

eller reproduktiv – och att den skall berika såväl de älskande som mänsk-

ligheten. Här gäller alltså både individualistiska njutningsbetonade

aspekter som kollektivt ansvar. För Key är fruktbarheten eller snarare

livsstegringen det enda moraliska rättesnöret för kärleken, men hennes

betonande av Eros skall inte förväxlas med fri kärlek. I likhet med primi-

tivisterna betonar Key betydelsen av sinnlig kärlek, men – till skillnad

från dem – kritiserar hon den fria kärleken som utgår från en sinnlig och

opersonlig kärlek som inte är förenad med det andliga, som inte är per-
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160 Key var inte ensam i sin kritik av äktenskapet och den fria kärleken, denna kritik delade
hon med många andra europeiska feminister. I sin bok Den sexuella krisen (1908) talar
Grete Meisel-Hess om tre grundläggande former för könsförhållanden – äktenskapet,
prostitutionen och ”den fria kärleken” – som fördärvar den mänskliga själen och förne-
kar möjligheten till en djup mänsklig gemenskap. Meisel-Hess tankar övertogs av bl.a.
Alexandra Kollontay. Se Liljeström 1995, 155 ff.

161 Sanner 2003, 23.
162 Key 1903, 28 och 109.
163 Ibid., 34.
164 Ibid., 99.
165 Ibid., 23 f.

sonlighetsutvecklande och som inte strävar efter det kollektiva.qyp Här är

det skäl att betona Keys tidigare socialistiska engagemang. Sanner påpe-

kar att Key betonar en syntes mellan individens och kollektivets intres-

sen.qyq Key ser den erotiska ”frihet[en] från ansvar, från hänsyn, från fara,

från kostnad” som ett manligt privilegium och hon konstaterar att det är

kvinnan som blir tvungen att ge mest och som samtidigt hela tiden måste

vara rädd för att få ett utomäktenskapligt barn.qyw Hon uppfattar den fria

kärleken som osedlig, som en ”oafbruten blodförgiftning af mänsklighe-

tens organism”.qye Här kommer Keys distinktion mellan ny och gammal

sedlighet till pass. Ur den nya sedlighetens synpunkt är en relation endast

sedlig om den, vid sidan om ”släktdriften”, även innehåller en vilja till ett

samliv ”med delad lust och möda, delade sorger och omsorger”.qyr Den

sedliga kärleken förutsätter alltså såväl en livsbejakande erotik som ett

delat ansvar. Denna syn på erotiken går även igen i Pahlensviten i vilken

Eros framstår som en synnerligen viktig och positiv kraft samtidigt som

texten fördömer all erotik som inte är jämlik och skapande. På samma

sätt som Key problematiserar de manliga åttiotalsradikalernas syn på fri

kärlek, visar Krusenstjerna i sin romansvit hur den sexualradikalism som

primitivisterna stod för bygger på ett objektifierande av kvinnan och ett

frånsägande av allt ansvar. 
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Att vilja livet
[M]änniskoutvecklingen går mot en allt rikare och kraftigare formbildning.
Och ej endast inom könslivet, nej, inom hvarje område för skapandet, är sinn-
ligheten den närande och bärande jordmånen, framför allt den erotiska sinn-
ligheten. Hvarje försök att skilja sedlighet från sinnlighet skall icke stegra
utvecklingen, endast försena den, efter som könskänslans omflyttande i en
annan jordmån än sinnlighetens under våra telluriska villkor tillsvidare är en
omöjlighet!qyt

Ellen Key opponerar sig å ena sidan mot den kristna sedlighetens krav på

könslig renhet och endast andlighet och å andra sidan mot den fria kär-

lekens enbart kroppsliga könslighet. Enligt Key leder ingendera av dessa

ensidiga fokuseringar till en fruktbar utveckling och hon introducerar i

stället en ny sedlighet som är både sinnlig och andlig. I opposition mot

den kristna askes- och engiftestanken skriver hon att driften inte kan

tyglas genom en hämning utan endast styras genom en ”lustens utlös-

ning i andra banor” och genom starkare lidelser.qyy För de fall då den ero-

tiska sinnligheten bör kontrolleras introducerar Key sekundära hjälpme-

del och hon ger som exempel på dessa kysk uppfostran, ädel idrott, dans

och lek, andligt arbete, konst samt undvikande av rusmedel.qyu Liksom

Blomberg, förespråkar alltså Key i vissa fall sekundära hjälpmedel för att

förädla könslivet, men hon poängterar ändå att driftsublimeringen aldrig

får bli ett självändamål:

Men all denna själftukt, alla dessa hjälpmedel från skönhetens och arbetets
värld, hela denna kroppsliga utbildning till styrka och sundhet äro linjer utan
medelpunkt så länge de ej alla leda mot kärleken – kärleken, hvilken vissa sed-
lighetsförkunnare vilja lämna alldeles utanför frågan, såsom äfven den en fara
och frestelse!qyi
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170 Ibid., 26.
171 Ibid., 12 f.

Det är kärleken (Eros), enheten och livet som bör vara målet för all sub-

limeringssträvan och därför tar Key avstånd från askesen – den kristna

”sedlighet” som sker på det skapande livets och kärlekens bekostnad.

Hon nämner två olika grupper av människor som söker sig till askesen:

den ena gruppen (främst kvinnliga) skyr Eros för att ”han aldrig visat

dem någon nåd” och den andra gruppen (främst manliga) förbannar

Eros för att ”han aldrig lämnar dem i ro”.qyo I sin diskussion om askesen

hittar vi Keys ovan nämnda ”sedlighetsdebattens tredje ståndpunkt”, det

vill säga hennes kritik av å ena sidan anhängare av sedlig kärlek och å

andra sidan förespråkare för fri kärlek. För såväl de ”renhetsrabiata” som

de ”njutningsrasande” gäller att de inte kan se kärleken som skapande

och att de uppfattar den som ett antingen-eller; antingen begär eller vän-

skap.qup Den kristna sedligheten (könslig renhet) och den fria kärleken

(frihet från ansvar) såsom beskrivna ovan blir således två sidor av samma

mynt och framstår båda som osedliga ur livsstegringens synpunkt. 

På samma sätt som Key angriper kärlekens frihet som primitivister-

na senare kom att hylla, angriper hon även den kristna könsmoralen som

ringaktar det sinnliga och hon betraktar även den som osedlig:

Enligt livstrons sedlighetsbegrepp har sålunda lutherdomens äktenskapslära –
liksom kristenhetens öfver hufvud – utmynnat i osedlighet, emedan den lika
litet värnar släktets rätt till de yppersta lifsvillkor, som den medger den enskil-
des rätt att förverkliga sin kärlek enligt sin personliga sedlighets kraf. Det
lutherska äktenskapets mål var att med eller utan kärlek para man och kvinna
såsom inbördes sedlighetsmedel, såsom barnuppfödare åt samhället, och där-
jämte att fasthålla mannen som familjeförsörjare. Genom att hänsynslöst full-
följa detta mål har kyrkan lyckats indämma men ej rena sinnligheten, utveck-
la ansvarskänslan men ej kärleken. quq
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Det hon speciellt vänder sig mot gällande den kristna äktenskapsläran är

dess engiftesprincip – dvs. att mannen och kvinnan under sin livstid endast

skall ha en enda partner (av det motsatta könet) samt att de skall sträva

efter fullständig återhållsamhet utanför äktenskapet.quw Denna syn på

äktenskapet ser Key som problematisk på två sätt: dels anser hon att

engiftet aldrig har varit en verklighet för de kristna, dels menar hon att

anhängarna av engiftet bortser från kärleken. På samma sätt som Luther

en gång argumenterade för äktenskapet och mot celibatet som institu-

tion argumenterar nu Key för kärleken och mot äktenskapet som insti-

tution:

Ty lika litet som kyskhetslöftet i och för sig medför verklig renhet, lika litet
medför trohetslöftet verklig trohet. Denna kan endast uppstå när kärlek och
äktenskap bli entydiga begrepp.que

Enligt Key finns det endast ett villkor för äktenskapet (eller den oäkten-

skapliga samvaron) och det är att relationen måste bygga på kärlek. Men

den Keyska sedliga kärleken bör varken förväxlas med den kristna eller

den primitivistiska. För Key är kärleken sedlig endast om den syftar till

livsstegring, enhet och om den är skapande. Key ger kärleken en närmast

religiös betydelse, en betydelse som hon preciserar i sitt förord till över-

sättningen av Elisabeth Dauthendeys roman Ny kärlek. En bok för nya

andar (1902) på följande sätt:

[F]örst när kärleken fått religionens förbindande helgd, fördjupande innerlig-
het och frigörande makt blir mannens och kvinnans enhet lifvets nya guds-
tjänst, under hvilken de ädlaste mänskliga krafter kunna utvecklas, personlig-
hetens som släktens yppersta möjligheter blifva verkligheter. qur
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175 För en diskussion om detta, se t.ex. Lindén 2002.
176 Key 1903, 31.
177 Om modernitetens nya urbana kvinnotyper, t.ex. jazzflicka, Garçonne och Flapper, se

Fjelkestam 2002.

I ovanstående citat kallar Key den stora kärleken för livets gudstjänst som

såväl utvecklar människans ädlaste krafter som förverkligar släktens och

personlighetens innersta möjligheter. Kärleken bör alltså vara skapande

men även utvecklande. Men såsom konstaterats tidigare och tvärtemot

vad man velat göra gällande för Key, avser hon med en skapande kärlek

såväl en ny och utvecklad form av moderskapet/föräldraskapet som en

utvecklande och produktiv barnlös kärlek.qut Den sedliga, skapande kärle-

ken har den människa som genom sin kärlek ”hör sinande källor sjunga,

safven stiga i nakna grenar, lifvets skapande krafter förnyas”, som ”blir

mer färdig till storsinne och sanning, till mildhet och ädelmod” och som

”i sin kärlek finner styrka lika väl som rus, näring lika väl som fest”.quy

Den sedliga kärleken vill livet och den utvecklar människan och gör henne

ädlare, sannare och mildare. Genom att ställa livsstegringen som villkor

för den nya sedligheten betonar Key kärlekens kreativa potential. 

Två milstolpar
Keys kärlekslära, såsom den framstår i Lifslinjer I och i hennes tidigare

texter, bildar tillsammans med Krusenstjernas Pahlensvit två milstolpar i

den svenska sedlighetsdebattens historia. Medan Ellen Keys tidigaste tex-

ter härstammar från 1880-talet och det moderna genombrottet, skrevs

Krusenstjernas Pahlensvit under trettiotalet, under det moderna genom-

brottets andra fas. Mellan dessa milstolpar skedde stora omvälvningar i

den europeiska och den svenska historien; det första världskriget utkäm-

pades och moderniseringsprocessen som inletts på 1800-talet fick ny fart

vid 1900-talets början med allt vad det innebar av elektricitet, automo-

biler, urban kultur och jazzflickor.quu Även den feministiska kampen,
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21 f.
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som inletts på 1800-talet, skördade sina frukter på tjugotalet i form av

bland annat kvinnlig rösträtt och valbarhet år 1921 och behörighetslagen

år 1925 (som gav kvinnor tillträde till högre statliga tjänster). Men även

om det svenska samhället under åren mellan dessa två genombrottsår-

tionden präglades av stora politiska och privata omstruktureringar finns

det slående många likheter mellan dessa två årtionden och de blir fram-

för allt tydliga ur ett feministiskt perspektiv. 

Sverige präglades under bägge årtionden av debatter kring sedlighet,

sexualitet och kärlek och av en omdefiniering av kvinnans och mannens

roll.qui I dessa förhandlingar deltog dels feminister och kvinnliga förfat-

tare, dels manliga kulturradikaler. Även i bokutgivningen hittas likheter:

både 1880-talet och 1930-talet kan ses som kvinnornas litterära genom-

brottsårtionden.quo I många av de böcker som skrevs under dessa två årti-

onden diskuteras kvinnornas situation och genom kvinnokampens nya

landvinningar framföddes nya kvinnoideal och kvinnorepresentationer.

Viktorianismens bleka ängel fick i kvinnornas romaner under slutet av

1800-talet ge plats för en ny kvinnotyp som redan under 1890-talet i

Europa börjar kallas för ”Den Nya kvinnan”, ”Das Neue Weib” eller

”The New Woman”.qip Den här tidiga Nya kvinnan som i Sverige fram-

för allt betraktades utgående från sin yrkes- och medborgarroll utmana-

des av trettiotalets Nya kvinna på det erotiska planet. Med sig i bagaget

hade hon erfarenheterna från kriget, de nyförvärvade kvinnliga rättighe-

terna, lönearbetet och inte minst: psykoanalysens och Ellen Keys förny-

ade syn på kön och sexualitet.qiq

De olika ”nya” kvinnoidealen gav också upphov till olika slag av

kvinnoemancipation som ändå i botten hade vissa likheter. Kampen för
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186 Ibid., 90–109.
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kvinnlig rösträtt präglade kvinnorörelsens arbete fram till rösträttens

införande år 1921. På 1920-talet inleddes en ny form av feministisk akti-

vism då många av de forna rösträttskämparna organiserade sig och bland

annat grundade den radikala tidskriften Tidevarvet (1923–36) och den

kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad (1925–56).qiw Kärntruppen

bakom skolan och tidskriften var läkaren Ada Nilsson, pedagogen Hono-

rine Hermelin, författaren Elin Wägner, socialpolitikern Kerstin Hessel-

gren och godsägaren Elisabeth Tamm.qie För dessa kvinnor var rösträt-

ten inte ett slutmål utan snarare en dörr, en inledning till förverkligan-

det av jämställdheten och den omvälvning som denna förändring antogs

leda till. Kvinnorna bakom tidskriften och skolan kände starkt att de

befann sig i övergången till ”en ny era”qir och ett viktigt syfte med

Fogelstad var att ge kvinnor redskap att bli aktiva politiska och medbor-

gerliga subjekt i denna nya tid.qit De ville utveckla innebörden av

”kvinnligt medborgarskap” och demokrati samt göra politik på ett nytt

sätt, ett sätt som både inkluderade freds- och miljöarbete.qiy Längst i

denna ekologiska, pacifistiska feminism gick författaren Elin Wägner

som i sina essäer drar paralleller mellan ett exploaterande av jorden och

kvinnan till förtrycket av ”negern”.qiu Här hittas en antirasistisk och

postkolonial medvetenhet som först i slutet av nittonhundratalet börjar

sätta sina spår i det nordiska feministiska tänkandet. Det är intressant att
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relatera Wägners koppling mellan ras och kön till Pahlensviten som i min

tolkning problematiserar just vit maskulinitet.

Bron mellan Keys tänkande, Krusenstjernas romansvit och Fogel-
stadskvinnornas politiska engagemang ligger i deras kritik av dels en
patriarkal ensidig dominans som förtrycker samspelet mellan de två
livsprinciperna, dels en tro på en moral grundad på ett samarbete
mellan jämställda parter. Både Krusenstjerna, Key och Fogelstads-
kvinnorna satte sin tilltro till den kvinnliga gemenskapen och den
kvinnliga särartens världsförbättrande egenskaper. Fogelstads-
kvinnorna kan ses som den bro som förbinder Krusenstjernas roman-
svit med det moderna genombrottet och framför allt med Ellen Key
och med hennes tankar om en ny sedlighet och ny moderlighet. 
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II 

Manlighet i kris



1 Mitt kapitel om Dora bygger på två tidigare utgivna artiklar. Se Paqvalén, 2004a och
2004b.

2 Jfr även Svanberg 1989, 220 och Williams 2002, 98.
3 Rubin 1975, 159. Rubins sex/gender-system har blivit kritiserat av en ny generation av

feminister som med Judith Butler i spetsen bl.a. har betonat att även ”det biologiska
könet” är socialt och kulturellt producerat. Se Butler 1990, 74 f och t.ex. Rosenberg 2005,
21 ff.

4 Se bl.a. Liljeström 1990, 18–19, 25–26; Gemzöe 2002, 76–94; Hirdman 2004, 113–133.

4. Fallet Dora

jag har valt att inleda denna analysdel (kapitel 4 och 5) om manlig-

hetens och maskulinitetens konstruktioner med ett kapitel om karaktä-

ren Doraq, eftersom hennes berättelse kan sägas illustrera det kvinnoöde

som Angela på olika sätt utmanar och bryter sig ut ur. I min analys av

Pahlensvitens Dora gör jag en jämförande läsning av Freuds berömda

fallstudie av patienten Dora. I Pahlensviten kan Dora ses som ett fält för

olika stridande manlighetsdiskurser. Hennes öde styrs av patriarkala

maktrelationer som bygger på ett utbyte av kvinnor och på föreställ-

ningen om naturgivna och statiska könsidentiteter.w

I sin i dag klassiska essä ”The Traffic in Women: Notes on the

Political Economy of Sex” (1975) undersöker antropologen Gayle Rubin

de sociala relationer som förvandlar ”kvinnan” till en ”förtryckt kvinna”.

Enligt Rubin har varje kultur ett system som skapar sexuella hierarkier

och som förser det biologiska könet med olika kulturellt bestämda roller.

Detta system kallar hon ”the sex/gendersystem”e (på svenska även kallat

genussystemet eller könssystemetr) och som exempel på detta ger hon släkt-

skapssystemet. Rubins resonemang bygger på antropologen Claude Lévi-

Strauss teori om hur släktskap och kvinnoförtryck strukturerar ”enkla”

samhällen, dess familjebildningar och sexualitet. Enligt honom styrs

släktskapssystemet av ett utbyte av gåvor och av incesttabut. Kvinnan har
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5 Lévi-Strauss, The Elementary Structures of Kinship (1949). Lévi-Strauss genom Rubin 1975,
171–174. Se även Svanberg 1989, 339 om Frideborg som ett bytesobjekt mellan männen i
sviten.

6 Rubin 1975, 177.
7 Ibid., 177 f, 191 f.
8 Domellöf 2001, 145.
9 Rubin 1975, 179. Liknande begrepp som Rubins ”obligatory heterosexuality” hittas även

hos Adrianne Rich, ”compulsory heterosexuality” (1980), Monique Wittig, ”heterosexual
contract” (1980) och Judith Butler, ”heterosexual matrix” (1990). Om dessa termer, se
t.ex. Pulkkinen 2000, 51.

10 Jag använder mig av den engelska översättningen Deceit, Desire and the novel. Self and Other
in Literary Structure, Girard 1984 [1961].

av tradition ingen aktiv roll i denna utväxling av varor utan fungerar

tvärtom ofta som ett objekt mellan två män (som t.ex. älskarinna, bli-

vande hustru, prostituerad eller slav).t Rubin preciserar att det inte

enbart är ”kvinnan” som cirkulerar – genom henne sker även ett utbyte

av sexuell tillgänglighet, arv, familjetillhörighet, status, människor och

rättigheter.y Gåvoutbytet bekräftar männens sociala band till varandra

samtidigt som det även delar in könen i två grupper: aktörer (män) och

objekt (kvinnor). Genom denna indelning garanteras mannen en makt

över kvinnan som hon varken har över sig själv, mannen eller andra kvin-

nor.u Denna makt innebär även ett språkligt övertag och gör enligt

Gunilla Domellöf mannen till norm för det allmänmänskliga med tolk-

ningsföreträde över kvinnan.i Men samtidigt som könssystemet definie-

rar männens inbördes relationer och garanterar dem en överordnad roll

i relation till kvinnan bygger systemet också på en obligatorisk heterosexu-

alitet.o

Rubins (och Lévi-Strauss) tanke om hur könssystemet reglerar mäns

förhållande till varandra är speciellt viktig för min analys av Dora.

Genom utbytet av Dora förhandlar männen i sviten om makt, social sta-

tus och framför allt, om vit maskulinitet. En annan central text i detta

sammanhang är litteraturvetaren René Girards bok Mensonge romantique

et vérité romanesque (1961).qp I sitt verk analyserar Girard det triangulära
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11 Girard 1984 [1961], 1–5.
12 Ibid., 10–14, 17.
13 Moi 1999 [1980], 323.
14 Jfr Luce Irigaray om manliga hom(m)osexuella relationer, se Moi 1999 [1980], 325.

begärets funktion i olika litterära klassiker. Han definierar det triangulä-

ra begäret som mimetiskt, dvs. subjektet imiterar den s.k. ”medlarens”

(eng. mediator) eller rivalens begär.qq Medlaren/rivalen behöver således

inte vara en annan karaktär inne i romanen utan kan vara en text, ett

ideal eller en fantiserad rival. Men även om Girard håller alla positioner

(rivalens, subjektets och objektets position) öppna för vemsomhelst och

vadsomhelst är det triangeln med två (aktiva) män och en (passiv) kvin-

na som han framför allt analyserar. I denna triangel blir männen varan-

dras rivaler och denna rivalitet är, enligt Girard, minst lika viktig som

männens relation till kärleksobjektet. Rivalen är både subjektets ideal

och källan till och hindret för hans begär. Eftersom subjektet (i hemlig-

het) beundrar sin rival och kopierar hans begär är det, enligt Girard, riva-

len och hans status som styr subjektets val av kärleksobjekt.qw Litteratur-

vetaren Toril Moi har kritiserat Girards teori om det mimetiska begäret

för att det exkluderar ett kvinnligt begär. Även om Girards modell läm-

par sig utmärkt för en analys av det manliga begäret inom patriarkatet

menar hon att just frånvaron av ett kvinnligt begär visar Girards oför-

måga att ens uppfatta existensen av ett självständigt kvinnligt begär.qe

Jag skall återkomma till det kvinnliga begäret i kapitel 6, här skall jag

framför allt ta fasta på hur de erotiska trianglarna kan användas för att

demaskera ett manligt begär i ett patriarkalt samhälle.

I sin bok Between Men (1985) om det homosociala begäret i engelsk

litteratur tar litteraturvetaren Eve Kosofsky Sedgwick fasta på Girards

tanke om triangulärt begär och dess betydelse för manlig homosociali-

tet.qr Hon konstaterar att det ”i varje mansdominerat samhälle finns en

speciell relation mellan manligt homosocialt (inklusive homosexuellt)
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15 Sedgwick 1985, 25, min översättning. Orginalet: ”in any male-dominated society, there is
a special relationship between male homosocial (including homosexual) desire and the
structures for maintaining and transmitting patriarchal power”.

16 Sedgwick 1985, 50 f. Jfr även Rubin 1975. 
17 Ibid., 83–86.
18 Jfr Svanberg 1989, 220.

begär och strukturer för att bevara och förmedla patriarkal makt”.qt De

heterosexuella begärstrianglarna handlar enligt henne framför allt om

mäns homosociala relationer och är ett sätt att förhandla om maskulini-

tet.qy Men samtidigt som den erotiska triangeln bygger på det homoso-

ciala begäret styrs det även av en homofobi, av en s.k. ”homosexuell

panik”. Kategorin ”homosexuell” blir således inte enbart en beteckning

för en sexuell minoritet utan framför allt ett redskap för att strukturera

och kontrollera manlig homosocialitet.qu På så sätt bygger den erotiska

triangeln samtidigt på ett homosocialt begär som gör att män dras till

varandra och på en homofobisk rädsla som skapar en absolut gräns mel-

lan män.

I det här kapitlet skall jag visa hur Krusenstjerna med Doras berät-

telse demaskerar en patriarkal diskurs och blottar den manliga byteseko-

nomin.qi I min analys av Dora utgår jag från tre begärstrianglar. I alla

dessa trianglar fungerar Dora som en anonym representant för sitt kön

genom vilken de manliga parternas (makt)relation etableras och för-

handlas. Doras historia är strukturerad kring hennes tre graviditeter och

rörelsen går från liv till död. Den första triangeln ingås när Dora fött sitt

första barn, den andra i samband med hennes andra förlossning, i vilken

barnet dör, och den tredje i samband med hennes tredje graviditet som

avbryts genom en abort. Den första och andra triangeln består av Dora,

hennes make, Osborn Macson, och läkaren Jacob Levin. I den första tri-

angeln är Levin i den utomstående betraktarens position. Han är föräl-

skad i Dora och hans relation till henne och Macson är yrkesmässig.

Läkaren Levin ger Macson hans manliga avkomma i utbyte mot ett
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arvode. I den andra triangeln har Dora blivit Levins älskarinna. Levin

och Macson är nu varandras rivaler och den ekonomiska transaktionen

är omvänd: i utbyte mot Dora måste Levin betala Macson. I den tredje

triangeln har scenen utvidgats till att även omfatta Hans, Jacob Levins

svåger, som genom ett samlag med Dora blir ”räddad” från att begå själv-

mord. I denna triangel tar Jacob Macsons plats och kräver Hans på de

pengar som Dora kostat honom. 

I fallet Dora är det framför allt hennes läkare och älskare, Jacob

Levin, som gör sig till en uttolkare av hennes person och som sätter ord

på hennes upplevelser och verklighet. Levin är en central gestalt i detta

kapitel: dels fungerar han som uttolkare av Doras person, dels utgör han

ett hörn i alla de trianglar Dora ingår i. Även om min grundläggande frå-

geställning är på vilket sätt Doras kvinnovärde styrs av en patriarkal

bytesekonomi, handlar detta kapitel i högsta grad om hur Jacob Levin

genom Dora försöker förhandla om manlig maskulinitet och makt. Detta

kapitel består av två delar. I den första delen analyserar jag Levins bild av

Dora genom att jämföra den med Sigmund Freuds berömda fallstudie av

Dora. Jag är speciellt intresserad av hur den Levinska diskursen kan sägas

sammanfalla med den psykoanalytiska och den biologistiska synen på

kvinnan vid seklets början – två diskursen som gjorde kvinnan till ett

objekt och mannen till en uttolkare. I den andra delen går jag i närkamp

med de tre trianglar som Dora och Levin ingår i.
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4.1 Freuds blick
Det är knappast ett sammanträffande att Dora bär samma namn som den

kvinnliga patienten i Freuds fallstudie. Även om fallstudien inte var över-

satt till svenska då romansviten skrevs var psykoanalys och Freuds teori-

er kring drift och hysteri i högsta grad ett diskussionsämne i trettiotalets

Sverige. År 1924 publicerades Vardagslivets psykopatologi, den första sven-

ska översättningen av Freud, och när de sista delarna av Pahlensviten

trycktes hade ytterligare tre verk av Freud kommit ut på svenska:

Drömtydning (1927), En illusion och dess framtid (1928) och Vi vantrivs i 

kulturen (1932). Frantz Luttenberger urskiljer tre faser i Freuds intåg i

Sverige: en förberedelsefas, en spridningsfas och en tillämpningsfas. Den

första fasen, som sträcker sig fram till första världskrigets utbrott, kän-

netecknas av ett vagt och sakta växande intresse för Freud med spridda

hänvisningar till Freuds arbeten. I spridningsfasen (fram till 20-talets

mitt) agerar ett litet antal debattörer som förmedlare av Freuds idéer.

Dessa idéer börjar sedan tillämpas i olika former under tjugotalets sena-

re hälft.qo En av tjugotalets viktigaste förmedlare och tillämpare av psy-

koanalytiska idéer var tidskriften Clarté, som grundades 1924, och inte

minst dess kvinnliga skribent Karin Boye.wp Psykoanalysen slog också

igenom inom litteraturen och en litterär riktning som tog avstamp i psy-

koanalysen var primitivismen vars modernistiska program introducera-

des bland annat genom utgivningen av antologin 5 unga år 1929 (se kapi-

tel 3.2). I nummer 1 av Fronten år 1931 formulerar Artur Lundkvist sin

syn på psykoanalysens möjligheter för litteraturen på följande sätt:

Psykoanalysen skall inte demonstreras med resonemang utan användas som
det ypperliga verktyg den är när det gäller att genombryta konventionernas
skal och genomsöka människans inre, upptäcka drivkrafternas och impulser-
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nas invecklade sammanhang. Diktaren har att söka kontakt med de djupare
skikten i det mänskliga själslivet och måste därför skriva ur sitt blod, ur sina
dunkla, famlande instinkter.wq

Agnes von Krusenstjernas författarskap ansluter sig i ansatsen och inne-

hållet till den manliga primitivismen. Att redogöra för i vilken mån hon

själv var insatt i psykoanalysen eller om hon läst enskilda verk av Freud

ligger inte i denna avhandlings intresse, men däremot kan en läsning av

hennes romansvit i relation till samtidens primitivistiska och psykoana-

lytiska idéströmningar öppna för nya tolkningar. I min avhandling foku-

serar jag främst två olika aspekter i anslutning till psykoanalysen. Å ena

sidan är jag intresserad av att undersöka vilken betydelse psykoanalysens

uppgörelse med en statisk och idealistisk syn på människan hade för

kvinnlig författare. Å andra sidan vill jag i detta kapitel, genom en paral-

lell mellan Dora-karaktären och Freuds Dora-fallstudie, analysera hur

Krusenstjerna problematiserar den diskursiva makt och det tolkningsfö-

reträde över kvinnans bestämmelse som den medicinska vetenskapen

hade. Mot överskridningar av förväntat könsbeteende står en patriarkal

ideologi, med allt vad den innebär av homosocialitet och triangulärt

begär, och en kristen köns- och äktenskapsmoral. I detta kapitel öppnar

parallellen till Freuds fallstudie för en förståelse av Jacob Levins roll som

diskursiv uttolkare av Doras karaktär. Även om andra röster kommer till

tals och andra karaktärer betraktar Dora är det ändå Levins perspektiv

som är den genomgående röda tråd jag analyserar. 

”Brottstycke ur en hysterianalys” är Freuds längsta text om en kvinn-

lig patient och också den första fallstudien där man kan känna igen ett psy-

koanalytiskt förlopp. Fallstudien bygger på en tre månader lång (avbruten)

behandling av Dora (i verkligheten Ida Bauer som var dotter till en för-
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mögen fabrikör). När Dora kom till Freud var hon 18 år gammal och dit

skickad av sin far för att bli botad från sina vanföreställningar och sin ner-

vösa hosta. Själv var hon övertygad om att en nära vän till fadern, herr K,

hade försökt förföra henne. Freud trodde, till skillnad från fadern, på Doras

berättelse men han tolkade Doras äckel inför herr K:s förförelseförsök som

ett uttryck för hysteri och som bortträngda sexuella känslor. Hans behand-

ling av Dora gick därför ut på att försöka övertyga henne om att hon dels

var djupt förälskad i herr K, dels var incestuöst förälskad i sin far. Intressant

blir studien för vår del om vi analyserar de bakomliggande motiven till

faderns önskan om en behandling av Dora samt Freuds sätt att förhålla sig

till henne. Ur fallstudien framgår att faderns motiv inte alls handlade om

att hjälpa Dora, utan snarare om att garantera att han skulle kunna fort-

sätta sin affär med herr K:s hustru. Dora hade nämligen önskat att fadern

skulle bryta med familjen K. Enligt Freud anar Dora orsakssambandet och

ser sig själv som ett objekt i en relationstriangel. ”När hon var i förbittrad

sinnesstämning, trängde sig den uppfattningen på henne, att hon blivit

utlämnad till herr K. som pris för att han tolererade relationen mellan hen-

nes far och sin fru, och bakom ömheten mot fadern kunde man ana ilskan

över att utnyttjas på detta sätt”.ww Freud avfärdar ändå Doras insikt genom

att konstatera att ”[e]tt formellt avtal, där hon behandlades som bytesob-

jekt, hade de båda männen naturligtvis aldrig slutit; åtminstone skulle

fadern förfärad ha ryggat tillbaka inför en sådan fräck anklagelse”.we

Eftersom byteshandeln inte kan betraktas som officiell eller ens utta-

lad söker Freud svaret på annat håll: i Doras egen person. Han antyder att

hennes ilska snarare handlar om att hon inte kunde förlåta fadern för hans

känslor för fru K. Han konstaterar att hennes känslor snarare påminner

om en svartsjuk kvinnas och drar slutsatsen att hon efter scenen vid sjön

(då herr K hade försökt förföra henne) hade förträngt sina känslor för herr
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K och ersatt dem med sina tidigare känslor för fadern. Freud sammanfat-

tar sin analys av Doras fixering vid faderns och fru K:s affär med att kon-

statera att den inte enbart handlar om att undertrycka en tidigare medve-

ten kärlek till herr K (och till fadern) utan även en omedveten kärlek till

fru K. Doras kommentarer om att hon inte unnar fru K att äga fadern ser

Freud som en svartsjukeimpuls (lik en mans) och som typiska för en hys-

terisk flickas ”omedvetna kärleksliv”.wr I stället för att ta hennes känslor

på allvar ser han dem som symptom på en hysterisk kvinnas omedvetna

känslor. Freud utnyttjar alltså sin maktposition som läkare och avfärdar

såväl Doras olustkänslor inför herr K:s förförelseförsök och hennes miss-

nöje över faderns äktenskapsbrott som hennes ovilja att vara ett bytesob-

jekt mellan herr K och fadern. Dora reagerar på Freuds behandling genom

att avbryta terapin – en handling som den feministiska teoretikern Rosi

Braidotti tolkar som ett uppror och som ett tecken på att hon har blivit

medveten om sin funktion som ett bytesobjekt mellan Freud, hennes far

och herr K.wt Också Krusenstjernas Dora bryter sig ut ur triangeln då hon

inser motiven bakom Levins så kallade kärlek.

Fallstudiens Dora är ett objekt, inte enbart som ett bytesobjekt mel-

lan fadern och herr K, utan även i relation till Freud. Hon, liksom många

senare patienter, utgör stoffet för Freuds forskning och det är han som i

egenskap av analytiker besitter tolkningsföreträde till hennes historia. I

sitt förord diskuterar Freud de frågor kring etik som fallstudien kan

väcka. Vi får bland annat veta att Dora är omedveten om fallstudiens

utgivning. Freud motiverar sitt handlande med att konstatera att patien-

ter inte skulle berätta något om de visste att deras bekännelser skulle

tryckas och att de knappast, om man bad dem, skulle gå med på en utgiv-

ning. Freud menar dock att vetenskapen går före den enskilda patientens

– 152 –

ii – manlighet i kris



26 Freud 2002 [1905], 67.
27 Ibid., 129.
28 Ibid., 72

önskemål och att det är läkarens plikt att offentliggöra det han tror sig

veta om hysterins orsak och struktur. Dora visste alltså inte om studiens

utgivning och Freud tecknade ned sjukdomshistorien först efter att

behandlingen avbrutits. Han konstaterar att studien inte är helt verklig-

hetstrogen men att ”[i]ngenting väsentligt har ändrats i den utom kan-

ske på vissa ställen när det gäller klargöranden vars ordningsföljd ändrats

för att belysa sammanhanget”.wy Inte ens det faktum att analysen avbryts

mitt i tycks vara ett problem. Freud försvarar sina kompletteringar och

sina gissningar med att materialet för dem finns att finna ”i andra,

grundligt analyserade fall”.wu Det är alltså genom jämförelsen med andra

fall och genom sitt tolkningsföreträde som psykoanalytiker som han ger

sig rätten att tolka det som aldrig sagts. Genom att ge Dora diagnosen

hysteri får Freud tolkningsföreträde inte enbart till den faktiska berättel-

se som berättas utan även till den som inte berättas under behandlingen,

dvs. det medvetet eller omedvetet bortträngda. Han omyndigförklarar

den hysteriska kvinnan genom att ta ifrån henne kontrollen över sin egen

berättelse och genom att ogiltligförklara hennes version av den: 

I verkligheten är patienter oförmögna att lämna sådana [släta och exakta]
berättelser om sig själva. De kan visserligen informera läkaren nöjaktigt och
sammanhängande om vissa perioder av sitt liv, men sedan kommer det en
annan period där deras upplysningar blir ytliga och lämnar luckor och gåtor
efter sig, och det händer också att man står inför riktigt dunkla tidsperioder
som inte lyses upp av någon som helst användbar information.wi

Freud menar att patientens oförmåga att avge den fullständiga berättel-

sen har tre orsaker. För det första förtiger hon medvetet en del upplys-

ningar för att hon ännu inte övervunnit sin blygsel och sina skamkäns-

– 153 –

freuds blick



29 Johannisson 1995, 175.
30 Freud 2002 [1905], 66.

lor. För det andra är hon stundvis omedvetet ouppriktig och för det tre-

dje finns det saker som hon verkligen glömt. Målet med Freuds behand-

ling är därför att hela patientens minnesdefekter och ersätta symptomen

med medvetet tänkande. Eftersom hysterikan, i detta fall Dora, är oför-

mögen att medvetet eller omedvetet fylla i minnesluckorna gör sig Freud

till hennes uttolkare. Fallstudien Dora har stundvis formen av en rätte-

gång och i beskrivningen av förloppet använder Freud ofta verbet ”att

erkänna” för att beskriva den handling han önskar av Dora. Ur ovanstå-

ende framgår att Freud, i relation till Dora, gör sig till en talesman för en

positivistisk vetenskaplig diskurs med syfte att definiera kvinnan och

hennes bestämmelse. I stället för att lyssna på Doras ångest, definierar

Freud henne som en hysterika som varken förmår ge uttryck för sina

känslor/tankar eller bli herre över sina egna drifter.

I likhet med det tidiga nittonhundratalets psykoanalytiker, har kvin-

noläkaren Jacob Levin i Krusenstjernas berättelse om Dora inte bara

makt över kvinnans välbefinnande, utan även makt över definitionen av

kvinnan. Också han gör sig till en uttolkare av kvinnans karaktär, något

som illustreras av det faktum att det är han som oftast berättar Doras his-

toria och som utgör ett hörn i alla de tre trianglar som formar hennes

berättelse. I Fröknarna von Pahlen, speciellt i svitens andra del (Kvinno-

gatan) möts en positivistisk syn på kvinnan som ett avelsdjur med en psy-

koanalytisk diskurs som ser kvinnan som underordnad driften. I båda fal-

len dras paralleller mellan kvinnans psyke/karaktär och hennes könsor-

gan, en hållning som idéhistorikern Karin Johannisson menar att är

typiskt för sekelskiftets gynekologiska diskurs.wo Parallellen mellan gyne-

kologin och psykoanalysen hittas även hos Freud själv som säger att han

”tar helt enkelt gynekologens rättigheter i anspråk” för sig.ep Idé-

historikern Ulrika Nilsson menar att Freuds uttalande kan förstås som
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ett föregripande av den kritik som han kunde tänkas möta då en ung

ogift kvinna diskuterade sina könsliga funktioner med honom.eq Nilsson

har en poäng, men samtidigt kan Freuds uttalande även ses som en hän-

visning till den kamp om tolkningsföreträdet om den kvinnliga sexuali-

teten som utspelade sig mellan psykoanalysen och gynekologin vid

seklets början. I Pahlensviten tar gynekologen Levin avstånd från den

psykoanalytiska moderna diskursen, men skickar ändå kvinnorna till

”psykofjanten” om de kommer till honom med sin ångest (FvP II:49).

Levin jämför ångesten med ett missfall som värker sig fram, försvinner

men som lämnar ett tomrum efter sig. Enligt honom är moderskapet

kvinnans fysiologiska öde och misslyckas kvinnan i detta är hon ”en snö-

ping, en stackare, som stod utanför livet” (FvP II:21). All annan ”själv-

realisation” för kvinnans del är ett avsteg från detta öde och kan enligt

honom betraktas som ett misslyckande. Levin står för en institutionali-

serad reproduktion som, enligt den amerikanska poeten och essäisten

Adrianne Rich, strävar efter att ställa kvinnan, hennes sexualitet och

hennes potential som barnaföderska under mannens kontroll.ew

Levins ovilja att möta kvinnan som ett subjekt med en egen vilja och

egna känslor blir speciellt tydlig i mötet med den gravida Adèle. Bilden av

Adèle som en onatur som vill vällust men inte livet skapas framför allt av

männen i sviten: av bl.a. Tord, Jacob och Gotthard.ee Bakom denna bild

anas en annan Adèle som är låst i en trång kvinnoroll med få möjligheter

till självförverkligande och kärlek. Även om Adèle inte vill ha barn får hen-

nes oförmåga att få barn henne att känna sig otillräcklig. I den andra delen

av sviten söker Adèle upp Levin för att få hjälp med sin graviditet men blir

i stället skickad till hans förlossningshem för att föda fram ett dött barn.

Just här, i beskrivningen av Adèles utsatta position i Levins mottagnings-
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rum eller på förlossningshemmet samt i skildringen av hennes insikt om

att hon endast skall ”föda döden” anas människan bakom bilden av den

onda och destruktiva Adèle. (FvP II:16–31) Adèles ointresse för sitt barn

förklaras i en inre monolog av att hon kände ”en våldsam vrede över att

hon nu väntade ett barn, utan att ha känt kärlekens vällust”. (FvPII:21)

Det dödfödda barnet får henne ändå att fråga sig om hon är ”så ond att ett

litet barn icke kunde trivas hos henne” (FvP II:30) och när Angela kommer

på besök får hon lust att kasta sig i denna ”jungfruliga” flickas famn och att

ur hennes bröst ”dricka sig otörstig ur en kristallklar källas vatten, som

skulle skölja bort all den orenhet och all den styggelse som hon själv vadat

i” (FvP II:44). Levin ställer sig helt oförstående inför Adéles ångest och på

samma sätt avfärdar han även Doras rädsla och ovilja inför ett nytt barn i

samband med hennes andra graviditet. När Adèle efter missfallet söker upp

Levin för att be honom sterilisera henne uppfattar han henne som ett hot

mot sin verksamhet: en kvinna med en ”oblyg blick” som ber honom

skydda henne mot nya förlossningar (FvP II:51). 

Jacob Levin ser alltid en kvinnas möjligheter som föderska och han

beklagar sig om hon inte haft en möjlighet att utnyttja denna tillgång. En-

ligt honom är kvinnorna en del av det väldiga världsmaskineriet som ”los-

sade varje bråkdel av sekund ett nytt barn från sin jättenavel och slungade

ut det genom en kvidande kvinnas underliv” och han konstaterar beun-

drande att ”[s]å hastigt arbetade inte ens den finaste motor” (FvP II:21).

Mannen är i denna produktionsmodell endast ett medel ”för att sätta

maskineriet igång” (FvP II:46). Mot fadern ställs förlossningsläkaren som

liknas vid en Gud med makt att bestämma över liv och död. Denna makt

möjliggörs i Levins fall bland annat av de tekniska framstegen som han är

snabb att anamma. Han representerar den moderna tidens läkare, en läka-

re-grosshandlare som inte längre hycklar med barmhärtighet utan som är

snabb och affärsmässig. Tiden är motorernas och industrins – rastlös och

hänsynslös – och Jacob Levin ”icke bara följde med, utan låg före i takten”
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(FvP II:11). Enligt Gunilla Domellöf inkarnerar Levin ”det moderna pro-

jektet med dess optimism och utvecklingstro” och har ”en stark tro på den

tekniska utvecklingen och den målinriktade rationaliteten med dess krav

på planering och effektivisering”.er Levins framåtanda symboliseras av det

faktum att han och hans kompanjon, Sam Vårdman, är de enda läkarna i

staden som vågar sig på att själva hantera den nya tidens snabba fortskaff-

ningsmedel: bilen. Och bilen manövrerar han med samma lätthet som han

styr en kvinnas lemmar. Bilen och den gravida kvinnan är de medel med

vilka han skall tillkämpa sig en strålande framtid. Den friska kvinnokrop-

pen är en resurs inte bara för samhället, utan också för Levin personligen.

Kvinnan är det kapital med vilket Levin skall skapa sitt imperium: ”ett

förstklassigt förlossningshem med storartad modern inredning” (FvP

II:10). Kvinnokroppen skall ge Levin odödlighet. Denna koppling mellan

en kontroll över maskinen och över kvinnokroppen för osökt tankarna till

Krusenstjernas egen samtid och många av hennes manliga kollegors för-

mänskligande av maskinen. En av dem är Artur Lundkvist, som bland

annat i sin dikt ”Arbetare” i Naket Liv görs maskinen till en älskarinna:

Bland fabriker och maskiner, lever vi, formas vi;
fabriker, maskiner får själ av vår själ, av dagarnas långa arbets-
timmar, av våra tankar och drömmar, vår sorg och glädje,

blir kamrater, 
blir hängivna älskarinnor som sjunger av lust när de 

känner vår kraft,
blickar förälskat på oss, skrattar mot oss och vrider sig 

lockande – et

Maskinen, fabriken blir i Lundkvists tolkning en kvinna som reagerar på

mannens/arbetarens väsen. Den/hon får själ av hans själ, hans sorg,
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drömmar och glädje. Enligt Ebba Witt-Brattström är denna maskinro-

mantik en hyllning till den manliga potensen som en aktiv, dynamisk

princip (till skillnad från den kvinnliga, mottagande och passiva princi-

pen) och symbolerna fogar sig därefter. Hon kallar denna ”falliska” sym-

bollära för en ”vulgärfreudiansk handbok i samlevnad”.ey Denna sam-

manslagning av aktivitet och fallos finns hos den tidiga Freud i Drei

Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905), där han definierar libido, eller

driften, som manlig. Denna definition bygger på de tre innebörder som

Freud, i en fotnot till texten, ger begreppen manligt och kvinnligt. Enligt

Freud används begreppen ”dels i betydelsen aktivitet/passivitet, dels i bio-

logisk och dels i sociologisk mening”.eu

Den första av dessa tre betydelser är den väsentliga och den mest användbara
inom psykoanalysen. Denna mening är det som avses, när libidon i texten ovan
betecknas som manlig [oavsett om den förekommer hos en man eller kvinna],
ty driften är alltid aktiv, även när den har ett passivt mål. Den andra, biologis-
ka, betydelsen av manligt och kvinnligt är den som kan definieras tydligast.
Manligt och kvinnligt karakteriseras här av förekomsten av sädesceller respek-
tive äggceller och av de funktioner som utgår från dessa. Aktiviteten och dess
åtföljande karakteristiska, kraftigare muskelutveckling, aggressivitet, större
intensitet i libidon, är i regel förenade med den biologiska manligheten, men
inte undantagslöst, då det finns djurarter, där dessa egenskaper tvärtom är till-
delade honan. Den tredje, sociologiska betydelsen får sin innebörd av observa-
tionen av faktiskt existerande manliga och kvinnliga individer. Denna visar att
det hos människan inte finns ren manlighet eller kvinnlighet, vare sig i psyko-
logisk eller biologisk mening. Varje individ uppvisar tvärtom en inblandning av
biologiska drag från det andra könet i sin biologiska könskaraktär och en kom-
bination av aktivitet och passivitet, oavsett om dessa psykiska karaktärsdrag
hänger ihop med det biologiska eller inte.ei
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Det finns flera intressanta aspekter i ovanstående citat som dels pekar

framåt mot senare tiders konstruktivistiska syn på kön och sexualitet,

dels belyser den ambivalens som finns hos Freud själv gällande biologisk

determinism å ena sidan och social/psykologisk konstruktivism å andra

sidan. Denna ambivalens i vilken kvinnan oftast tolkas i biologiska ter-

mer har, enligt Rosi Braidotti, oftast kritiserats av feminister och omskri-

vits till det ironiska slagordet ”biology is destiny”. Trots att Freud genom

sin introduktion av det omedvetna sökte kritisera biologisk determinism

klarade han dock inte själv av att bryta den binära oppositionen manligt–

kvinnligt, aktivt–passivt och ande–kropp.eo I detta sammanhang är det

ändå intressant att notera att libido som en manlig princip i Freuds tolk-

ning är en språklig konstruktion och att libidinal aktivitet hos det biolo-

giskt kvinnliga könet inte är uteslutet, tvärtom. Just Freuds tredelade

modell samt hans betonande av att båda könen består av såväl manliga

som kvinnliga drag visar att det är socialiseringen, inte biologin, som

enligt Freud gör kvinnan till en passiv princip. 

För Levin liksom många andra män är kvinnokroppen/maskinen ett

medel genom vilket han skall manifestera sin manlighet i relation till

andra män. Genom kvinnokroppen och genom den effektiva förloss-

ningstekniken skall han bli odödlig. Gunilla Domellöf ser Levin som en

”företrädare för den medicinska institution och biologiska diskurs inom

vilken kvinnan definieras”.rp Denna institution bärs upp av en pedago-

gisk institution och en social diskurs som ser till att kvinnan uppfostras i

enlighet med en biologisk definition av kvinnan (som mor). I Domellöfs

läsning utgörs denna institution och diskurs av fröknarna Strussenhielm,

föreståndarna på hushållsskolan Prästkragen där Angela tillbringar en tid

efter att hon gått ut läroverket. Domellöf menar att Krusenstjerna, i sin

framställning av hushållsskolan och av fröknarna Strussenhielm, pekar
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41 Domellöf 2001, 152 ff.
42 Jfr även Svanberg 1989, 220 ff. 

på och ifrågasätter ”könsordningen som biologiskt bestämd och oförän-

derlig”. Mot denna syn på kön menar hon att Krusenstjerna ställer en ny

psykoanalytiskt inspirerad teori som utgår från att såväl sexualiteten som

det omedvetna är konstruktioner.rq

4.2 Triangulärt begär

Dora är sällan sitt eget livs subjekt utan framställs främst som ett för-

handlingsobjekt för Macson, Levin och Hans. Hennes objektstatus för-

stärks ytterligare genom att hon sällan själv kommer till tals utan nästan

uteslutande blir betraktad och beskriven – ofta genom en jämförelse med

andra kvinnor. Det är viktigt att notera vems perspektiv som råder, vem

Dora jämförs med samt när i Doras berättelse detta sker. I samband med

de tre trianglarna är det ofta Jacob Levins perspektiv som läsaren blir ser-

verad och det är främst tre kvinnor – Petra, Angela och Adèle – som Dora

jämförs med. I jämförelsen med Dora fungerar dessa tre kvinnor anting-

en som positiva eller negativa speglar i vilka Doras karaktär framträder.

I dessa speglar prövas Doras kvinnlighet och/eller moderlighet. Medan

jämförelsen med Petra främst belyser den sensuella och sexuella aspekten

av Dora (kvinnan bortom moderskapet), lyfter jämförelser med Angela

och Adèle snarare fram Doras utveckling från att ha varit den exempla-

riska förstföderskan till att bli en könsvarelse som inte önskar kärlekens

frukter.rw I det följande skall jag visa hur Dora fungerar som ett bytesob-

jekt genom vilket männen i sviten – Levin, Macson och Hans – förhand-

lar om makt, manlighet och en samhällelig position. Jag skall också visa

hur bilden av Dora förändras i utvecklingen av de olika erotiska triang-
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43 Se t.ex. FvP I:121; FvP II:13 f; FvP IV:340, 346 ff; FvP VI:94, 136 f, 399, 401 ff, 410.
44 Dyer 1997, 19, 52–57. Se även Gilman 1991, 169–193.
45 Gilman 1991, 173 f. Se även Mosse 1985, 134 f.
46 Dyer 1997, 19. Se även Hall 1999, 77–137 och Me ja muut. Kulttuuri, identiteetti ja toiseus

(1994).

larna. Men lika mycket som detta kapitel beskriver Doras historia hand-

lar det även om Jacobs strävan efter manlighet och makt. 

Trianglarna som Dora och Jacob ingår i handlar inte enbart om kön,

utan i högsta grad om kön (och sexualitet) i relation till ras/etnicitet. I

Pahlensviten – och framför allt i trianglarna med Dora, Osborn Macson

och Hans – beskrivs Jacob Levin ofta av sig själv och andra genom sitt

judiska påbrå (se även kapitel 2.2). Han blir företrädaren för en främ-

mande ras – en ras som beskrivs med ord som ”mörk” och ”österländsk”

och som kopplas till olika rasistiska stereotypier.re I sin bok White note-

rar Richard Dyer att juden – liksom även t.ex. irländaren, mexikanen och

den ”blandrasiga” (”people of mixed race”) – ofta intar en mellanposi-

tion mellan konstruktionerna svart och vit och definieras som mer eller

mindre vit beroende på plats och historisk tidpunkt.rr Men det finns

också tider då juden har uppfattats som ”svart”. Enligt Sander Gilman (i

The Jew’s body) uppfattade många rasforskare under mitten av 1800-talet

juden som ”svart” och de hänvisade både till hudfärg och fysionomi (t.ex.

näsa och mun). Som en representant för den ”svarta rasen” kom juden

att beteckna orenhet och degeneration.rt Vilken laddning och betydelse

olika ansiktsdrag ges samt vem som uppfattas ”vit” eller ”svart” handlar

således i högsta grad om politik och är knutna till tid och rum. Det hand-

lar om sätt att dra gränser mellan jaget och den andra.ry Dessa raskon-

struktioner är strategiska, de är sätt att skapa över- och underordningar.

Just denna gränsdragning fick en ny aktualitet under trettiotalet bl.a.

med intresset för rasläran och nazismens utbredning i Europa (se kapitel

3.1). Diskussionerna kring ras är närvarande i mellankrigstidens Sverige

och bilden av Jacob Levin kan sägas spegla dessa. I min analys av Jacob
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Levin talar jag om vithet för att markera den (svenska, kristna) kultur

som Levin, som en judisk man, känner sig exkluderad från. Relationen

med Dora och rivaliteten med Macson handlar således inte enbart om en

kamp om makt, utan i högsta grad om kampen om en vit maskulinitet

och om de fördelar som denna maskulinitet för med sig.

Triangel I: Macson–Dora–Levin
Första gången han [Levin] sett Dora var, när hon väntade en liten, och sedan
hade han varit med vid förlossningen. Han hade redan då beundrat henne,
därför att hon var så hjältemodig. Det hade varit en mycket svår barnsäng. 
[– – –] Det var kanske då han hade börjat älska henne. Ingen, inte ens hennes
man, Osborn Macson, kände så väl som han hennes kropp. Den hade synts
honom skön också i det tillstånd, vari den just då befunnit sig. Väl avvägd,
späd, men ändå stark, med denna vithet som påminde honom om sprött,
utsökt porslin. [– – –] Ibland mitt i plågorna hade hon lett, ett litet underbart,
tåligt leende, som nästan kunde få en att gråta. (FvP II:253 f)

I den första triangeln har Dora Macson och Jacob Levin blivit bekanta

med varandra i rollerna som blivande mor och kvinnoläkare. Jacob ser

henne första gången när hon kommer till honom som gravid och den

andra gången när hon skall föda. I ovanstående citat beskrivs Doras för-

lossning ur Levins perspektiv. Han konstaterar att han hade beundrat

henne eftersom hon varit så ”hjältemodig” under den svåra förlossning-

en och att han kanske redan då blivit förälskad i henne. Han beskriver

Doras kropp som ”[v]äl avvägd, späd, men ändå stark, med denna vithet

som påminde honom om sprött, utsökt porslin”. Det är den blivande

(vita) modern han förälskar sig i; förstföderskan som tappert under stor

smärta pressar fram en son och som efter förlossningen av tacksamhet

kysser honom, läkaren. Det är den exemplariska föderskan som trots den

stora smärtan ändå kan le ”ett litet underbart, tåligt leende”. Dora för-

kroppsligar i denna inledande scen kvinnans bestämmelse som mor – en
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ren och självutplånande moder i livets tjänst. Mot henne ställs Adèle som

inte bara får missfall och som ”tydligen alls icke sörjde över sitt barn”

(FvP II:40), utan som vill bli steriliserad. I Levins bild av Dora och Adèle

aktualiseras motsättningen självutplåning–självhävdelse. Medan Levin

ser självutplåning som en självklar egenskap för den exemplariska mo-

dern, fördömer han den kvinna som liksom Adéle önskar att kontrollera

sitt (biologiska) öde. 

I denna första triangel är Levins kärlek till Dora endast platonisk och

deras relation styrs av deras roller som läkare och patient. När Levin träf-

far Dora efter förlossningen blomstrar hon inför honom som en ung

mor. Han känner hennes man löjtnant Macson flyktigt och det smärtar

honom att se henne ”blicka upp till sin man med en liten ödmjuk hus-

trublick” (FvP II:254). Senare, då paret Macsons son är ett år gammalt,

har barnet samma ”översittarmin” som sin far och Levin tycker att sonen

borde ha liknat honom i stället. Det var ju han som hade satt barnet till

världen och som dessutom älskade modern. I transaktionen mellan

fadern och förlossningsläkaren formas ett band av ömsesidigt beroende.

I Levins tolkning är fadern endast ett medel som sätter igång ”födslo-

maskinen” medan läkaren på ett symboliskt plan är barnets far, eftersom

han är den som förlöser och som bestämmer om barnet skall leva eller

dö. Levin drar paralleller mellan kvinnan och maskinen, och ser båda

som ett medel som skall föra honom in i framtiden. Men även om kvin-

nan – här förkroppsligad av Dora – är hans nyckel till framgång är han

ändå som läkare utesluten ur skapelsemysteriets kärleksakt. När bytet av

varor (pengar och barn) har skett står han utanför kärnfamiljen igen –

tills kvinnan åter blir gravid. Levin beskriver bittert läkarens roll på föl-

jande sätt:

En man som sprang omkring i andras hem och vårdade sig om männens sköna
fruar utan att någonsin få njuta frukterna av sitt nit. Han gjorde dem färdiga
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till kärleksakten, liksom han reparerade dem, då de gått varma, och dörren
stängdes i lås bakom honom, när allt var som det skulle. (FvP II:257)

Citatet är intressant inte enbart för att det beskriver Levins underord-

ning i relation till de äkta makarna utan även för den parallell han drar

mellan kvinnan och maskinen. Ett år efter förlossningen, under en supé

i vilken alla tre deltar, bekräftas Levins utanförposition av att han inte

automatiskt får sitta bredvid Dora. Men som läkare får han ändå ett till-

fälle att ”vårda sig om” Macsons fru och ”reparera” henne. Dora simule-

rar ett illamående under supén och Jacob Levin kommer till hennes und-

sättning och för ut henne ur salen. Samtidigt som han iscensätter sin

läkarroll fråntar han även Macson hans företräde som äkta make:

Löjtnant Macson kom utspringande, dörren slog hårt igen efter honom, så att
Dora ryckte till. Litet bredbent stannade han framför dem, flåsande häftigt:
– Jag hann ju inte med, sade han hastigt, liksom stött över att Jacob Levin tagit
hand om hans hustru. Hur är det? (FvP II:258 f)

Macson låter ändå Jacob föra hem Dora eftersom han, trots allt, hellre

stannar kvar på festen än går hem och axlar sitt ansvar och sitt företräde

som hennes make. ”Nu stod han vacklande och överdrivet vänligt vin-

kande i dörren, när hon och Jacob gingo nedför trappan” (FvP II:259).

Det är till läkaren Levin som Macson ger sin fru, inte till mannen Levin.

I egenskap av läkare är Levin bättre förtrogen med Doras kropp än hen-

nes man, men i egenskap av man har Levin ingen tillgång till henne. 

På vägen hem från festen ser Dora och Jacob en sjöman med armen

om en flicka. Dora utbrister att hon får kväljningar av att se på dem.

Medan Jacob tycker att paret är ”nätta” hänvisar Dora till kärlekens kon-

sekvenser. ”Och sedan om några månader är hon så lagom glad åt den

här natten, som skall bringa henne så mycket ont” (FvP II:261). I denna
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dialog mellan Dora och Jacob pekar Dora på den romantiska kärlekside-

ologins och den fria kärlekens slagsida: det ofrivilliga moderskapet.

Genom moderskapet blir kvinnan fastförankrad i immanensen och

asymmetrin mellan mannen och kvinnan aktualiseras:

Äro inte vi kvinnor förbannade? Ödet är ständigt över oss. Det sår och plan-
terar. Ibland veta vi det inte ens. Och därför skola vi lida. Mannen går glatt
från en kvinna till en annan. Somliga av oss fly också ur famn i famn, förkol-
na omsider och trampas ned. Men de flesta av oss sitta så tungt fast. Vi svälla
av barn och föda dem så ångestfullt. Till sist förlora vi vår själ. (FvP II:263)

Doras starka reaktion på kärleksparet förklaras av att hon tror att hon är

gravid på nytt. Tanken på ett nytt barn gör henne inte glad eftersom hon

tror att hennes make har ett förhållande med en minderårig flicka och en

ny graviditet skulle göra det omöjligt för henne att skiljas från honom.

Doras replik, en av de få av hennes direkta anföranden i relationen till

Levin, pekar på en medvetenhet om kvinnans situation och på en ovilja

att underordna sig detta öde. Här finner vi en Keysk kritik av såväl det

kärlekslösa äktenskapet som den fria kärleken. Men Doras ångest, lika

litet som Adèles, får inte gehör hos Levin – varken hos läkaren eller den

förälskade mannen Levin.

När Dora berättar om sina aningar reagerar Jacob först som den för-

älskade mannen som önskar att han var den enda mannen i den älskades

liv: ”Han ville ändå icke att det skulle vara sant. Trots allt ville han ha

henne till en helt ung flicka” (FvP II:262). Han tar henne i armen och

tänker ironiskt att de nästan ser ut ”som sjömannen och hans brud för

kvällen” (FvP II:262). Scenen förebådar deras kommande affär samtidigt

som den också påminner om det faktum att Dora aldrig kommer att bli

den enda kvinnan i Jacob Levins liv utan enbart att vara Jacobs ”brud för

kvällen” och hon kommer att ”förkolna omsider och trampas ned”. Även
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om Levin för ett ögonblick önskar att Dora inte är gravid kan han ändå

inte ta hennes rädsla och ångest på allvar. Han försöker i stället att med

läkarens auktoritet uppmuntra henne till att vilja föda. Han avvisar hen-

nes ångest genom att påminna henne om att hon brukar vara glad åt allt

som lever och andas. När hon vill be honom om att befria henne från

detta barn vädjar han till henne och ber henne att inte be honom om

något han inte kan göra för henne: ”Men jag säger dig: drag inga växlar

på min kärlek, släck den inte genom att be mig om något, som jag inte

kan göra för dig” (FvP II:264). I denna dialog, i vilken båda vädjar till

Jacobs kärlek, blottas det oförenliga i deras utgångspunkter. Dora hoppas

att Jacob genom sin kärlek till henne skall överge sina medicinska ”prin-

ciper” och rädda henne ur den kvinnliga ”förbannelsen”, men det facto

är hans kärlek till henne just kopplad till hennes roll som barnaföderska.

Det är den havande vita, kristna modern Dora som Jacob Levin åtrår.

Jacob Levins ovilja att tillmöteskomma Doras begäran har två skäl.

Dels handlar det om hans känslor för henne som mor. Genom att uttala

frågan skulle hon bli en medsyster till Adèle – en kvinna med något

”oblygt” i blicken (FvP II:49). Det oblyga syftar på en kvinna som väljer

den sinnliga kärleken framom den reproduktiva. Ordet ges en performativ

betydelse: om Dora uttalar sin bön (som han redan förstått) upphör hon

att vara den oskuldsfulla ödmjuka modern han förälskade sig i samtidigt

som hon också fråntar honom möjligheten att bli barnets symboliska far.

Levins andra skäl, som vida överträffar hans kärlek, hänger samman med

hans roll som läkare. Det handlar om hans egen självbild som ”kvinnolä-

karen, betvingaren, livsbejakaren!” (FvP II:265) och som den på vilken allt

beror. Men Levins roll som ”livsbejakaren” är beroende av Doras – och alla

andra kvinnors – fruktbarhet. Doras outtalade fråga väcker hans livsandar

till livs igen och han är åter läkaren på väg mot sin karriärs topp:

Nu såg han sig redan med värdig, hög och sträng min trona på Läkarsällskapet
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47 Se Girard 1984 [1961], 10–14, 17, 50 f.
48 Jfr även Jacobs flirt med fosterlandskärleken i bondetågsepisoden (FvP IV:104) och min

analys av denna episod i kapitel 2.2. 

om tisdagsaftnarna vid sidan av professor Forssling och av alla utpekad som
den beundrade och fruktade kristne envåldshärskarens stolte judiske efterträda-
re! (FvP II:266, min kursiv)

Av ovanstående citatet framgår att Jacobs dröm om att nå toppen också

handlar om att konkurrera ut den vita, kristna mannen. Det är denna

dröm som får tydligare konturer i de två följande trianglarna som formar

Levins relation till Dora och Macson. Valet av Dora som kärleksobjekt

handlar således samtidigt om ett val av en rival.ru Macson som företrä-

dare för en vit maskulinitet är just den nyckel Levin behöver för att nå

den drömda positionen inom läkarkårens maktelit.ri

När Dora och Levin skiljs åt vet han inte om hon har gått tyst bred-

vid honom eller om hon talat. ”Hon log det där underbart tåliga lilla

leendet, som en gång så rört honom. Då visste han, att hon skulle lida

igenom det” (FvP II:266). Levins bild av Dora som den tålmodigt lidan-

de modern är återställd och Levin kan åter se fram mot att bli ställföre-

trädande far – trots att det nya barnet åter kommer att likna Macson och

inte honom. Men även om Jacob vet att Dora kommer att gå igenom gra-

viditeten har Doras förbannelse över sitt öde som kvinna skapat en

spricka i Jacobs närmast helgonförklarade bild av henne. När Jacob skilts

från Dora på kvällen drar han åter en gång en parallell mellan Dora och

Adèle.

Om jag skulle företa mig något sådant, som Dora ville, och det en gång bleve
känt, kunde jag gå miste om min karriär. Och hon älskade mig ändå inte…
lika litet som jag älskade Adèle. (FvP II:267)

Doras önskan att genomföra en abort handlar således om en önskan att
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få en kontroll över sitt liv – en kontroll som inte ryms med i Levins bild

av kvinnan som ett objekt i en manlig bytesekonomi.

Triangel II: Levin–Dora–Macson
Följande gång läsaren stöter på Dora är på Ekered (i Höstens skuggor, FvP

III). I detta femtonde kapitel av Höstens skuggor etableras grundstrukturen

för den andra triangeln medan den tredje triangeln redan kan anas. Vi får

veta att paret Macson och Jacob Levin har kommit resande till Ekered

tillsammans med Hans. Den gemensamma tågresan som Dora, Macson,

Levin och Hans har företagit pekar fram mot de erotiska begärstrianglar

som Dora skall ingå i. Vi får också veta att Hans är mycket sjuk och att

Dora skall stanna på Ekered för att vila efter sitt missfall. Levin och

Macson skall sedan resa tillbaka. Bilden av Dora fördjupas nu genom att

berättarperspektivet byts för ett tag. 

Dora beskrivs framför allt genom Petras perspektiv och hon får också

själv komma till tals. I Petras och Doras möte ser vi en annan Dora som

är långt från den ödmjuka, porslinsskira modern som Jacob förälskade

sig i. Petras möte med Dora föregås av hennes möte med Doras ytter-

plagg:

Petra hängde upp sin kappa bredvid en brun dampäls, som hade ett underbart
skimrande foder av siden med stora blommor. En liten kokett sammetshatt
med ägrett låg på hyllan ovanför den. Pälsen, doftande av parfym, gav Petra en
föreställning om ett ljuvt kvinnligt väsen. (FvP III:164)

Doras parfymdoftande päls med blomsterprytt skimrande sidenfoder får

Petra att tänka på ett ”ljuvt kvinnligt väsen” (FvP III:164). Hon jämför

”den mjuka doftande pälsen” med sin egen kappa som hänger ”där rak

och korrekt och svart” (FvP III:166). Kappan respektive pälsen används

metonymiskt för att beteckna dess ägarinnor. I kontrasten mellan de två
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ytterplaggen framstår Dora som sensuell och Petra som tillbakahållen.

Kontrasten blottar också Petras oförmåga att ge sig hän, att kasta sig ut i

ett dionysiskt rus – något som lite senare i samma del blir uppenbart då

hon och Tord befinner sig i ett hotellrum i en närliggande stad (FvP

III:218–227). I denna scen bryter Petra sig ur Tords famn av rädsla för att

deras kärlek blir ”ful” för att den måste döljas. Till skillnad från Dora

vågar Petra inte kasta sig in i en relation med en gift man. När Petra hör

Jacob Levin kalla Dora för ”Älskade”, önskar hon att även hon kunde

ignorera Tords hustru och vara ”ett litet behagligt väsen som trippade

fram på alltför höga klackar, svept i päls och med ett drömmande hem-

lighetsfullt leende under florets förföriska pärlnät” (FvP III:166).

Genom Petras beskrivning av Dora träder en sensuell kvinna fram – med

en mun ”så röd” och med en parfymdoftande sidenfodrad päls. Vi får

ytterligare veta att Dora och Jacob tycker om varandra och att Macson tar

betalt för deras möten. I relationen till Dora är Jacob inte längre den

utanförstående läkaren utan han är hennes älskare. Men övergången från

läkare till älskare är inte helt okomplicerad. Den romantiska kärlekens

slagsida blottas ganska snabbt av Levin som beskriver Macsons roll i affä-

ren på följande sätt:

Tror du inte att han begriper att Dora och jag tycka om varandra? Mycket mer
än det, han till och med utnyttjar det. Han lånar pengar av mig, förstår du. Är
inte det fiffigt? På det sättet låter han mig betala för det och tvingar mig ren-
tav att räkna efter vad det hela kan vara värt. Det blir inte mycket romantik
kvar åt oss till slut, när varje samvaro följs av en växelomsättning. (FvP
III:174) 

Jacob antyder att ”detta dubbla förhållande, dels till Sally [hans fru], dels

till Dora, denna kurragömmalek slet på hans nerver, som helt borde tagas

i bruk för arbetet” (FvP III:172). Relationen med Dora går alltså ut över

Jacobs arbete, samtidigt som han även måste betala Macson för henne.
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Genom denna transaktion blir han bunden vid Macson. Detta förtydli-

gas av att han, efter att ha lämnat över Dora till sin syster och sin svåger

Hans, har ”en lång järnvägsresa framför sig tillsammans med Doras man,

den idioten” (FvP III:172). 

Petra som betraktare
Medan Dora är på Ekered kommer Petra ofta på besök. Petra sägs vara

”helt intagen av den där lilla pladdrande dockan, som likväl föreföll var-

ken märkvärdig eller intressant” (FvP III:229). Det naiva i Doras uppen-

barelse förenas med en vuxen, nästan vulgär erotik. Birgitta Svanberg ser

henne som ett offer för en ”mansdefinierad” kvinnlighet.ro Denna femme

fatale-roll i kombination med en naiv oskuldsfullhet visar sig vara lika

konstruerad som den självuppoffrande modern – både är anpassade efter

Macsons och Levins önskemål. Petra blir läsarens port till en annan Dora

bortom Levins konstruktion av henne. Hon ser Doras yttre som en imi-

tation och hon beskriver Dora ”som en för sinnena tilltalande, men

konstgjord blomma” (FvP III:230). Petra konstaterar att ”en kvävande

doft [steg upp] från hennes [Doras] ljusa hår, från hela hennes lilla till

synes så artificiella person” (FvP III:231). Genom att kontrastera Levins

konstruktion av Dora med dialogen mellan Dora och Petra, ser vi att bil-

den av Dora (som mor och förförisk kvinnotyp) skapas både av Levin och

av Dora själv. För att tillfredsställa Macsons sexuella fantasier skapar

Dora sig själv som en kokett och sensuell kvinna:

Då måste Petra le. Halvklädd hade Dora erinrat om en förstasida i någon av
dessa parisiska veckotidningar, som hennes man löjtnant Macson envist velat
ha henne att bilda sig efter, i trots av att han domderade så, när det gällde att
framhäva, hur helt hans sympatier i allt övrigt gingo mot Tyskland och
Preussen. Dora hade själv påpekat detta förhållande med ett skratt, helt iro-
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niskt mot hennes egen utsökta person. Klädd, var hon alldeles lik sina utsök-
ta broderade silkesblommor. Hon växte fram i rummet med dess vita möbler
och blänkande spegel, ett broderi format av flinka och skickliga fingrar, en lust
för ögat, en artistiskt uträknad frestelse för kärlekstrånande sinnen. (FvP
III:236 f)

I ovanstående citat framgår – förutom det imitatoriska i Doras person –

även Doras egen ironiska distans till sin roll: ”Dora hade påpekat detta

förhållande med ett skratt, helt ironiskt mot hennes egen utsökta per-

son” (FvP III:236 f). Det är viktigt att här uppmärksamma att Petra blot-

tar det imitatoriska i Doras könskonstruktion och att Dora i mötet med

Petra uttrycker en medvetenhet över och en ironisk distans till sin roll. 

Kläder och accessoarer som masker är ett genomgående tema i

Fröknarna von Pahlen och de markerar gränsen mellan inre och yttre. När

Dora berättar för Petra om att hon en gång ville döda sitt barn blir Petra

förskräckt och hennes spontana tanke är: ”Den där lilla ljuva ömtåliga

dockan…” (FvP III:233) och hon markerar sin distans till Dora genom

att konstatera att hon själv aldrig skulle ha velat befria sig från ett barn.

Genom Doras berättelse har Petras bild av henne fått sig en törn och hon

inser att ytan kanske döljer mer än hon kan ana, att ”dessa livets skåde-

spelerskor gingo omkring mittibland oss och pudret på deras kinder

dolde ärr efter sår och märken efter hemliga brott” (FvP III:234). Men

också Petras egna mörka alldagliga kläder döljer en annan Petra - ”den

verkliga Petra, en törstande ung kvinna med het hud och lemmar som

ormar – lemmar som ville famna och slingra sig kring en manlig kropp”

(FvP IV:310). Kläderna skriver alltså in Dora och Petra i kulturen som

pladdrande dockor eller ansvarstagande mödrar/ställföreträdande

mödrar. Under kläderna döljer sig en önskan om att, i Doras fall, få kon-

troll över sitt eget öde eller, i Petras fall, ge sig hän. Svanberg kallar den

sinnliga kvinnliga kroppen för Pahlensvitens ”subtext”, en bortträngd

sanning om kvinnorna som Krusenstjerna avtäcker.tp
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Petra fungerar som ett slags sanningssägare i relation till Dora och

Jacob. Det är hon som demaskerar och avslöjar såväl Dora som den

romantiska kärleksideologin. Det är genom Petras och Jacobs samtal som

läsaren för första gången får veta om Macsons roll i triangeldramat och

det är också Petra som antyder Jacobs dolda motiv i relation till Dora.

Petra tittade på Jacob från sidan. Han, som var den framgångsrike och drifti-
ge läkaren med ögonen öppna för alla fördelar och allt som kunde vara vinst-
givande, hade ett så vekt uttryck i ansiktet. Säkert var detta med Dora hans
roman. Omgiven av sin familj och med en duktig hustru vid sin sida, med hän-
derna upptagna av ett arbete, som från ungdomen jämte pengarna hade varit
hans stora intresse i livet, kunde han ändå rycka sig lös och jaga efter en blå
blomma ute på fälten. (FvP III:174 f)

I ovanstående citat konstaterar Petra att Levin trots sin penninggirighet

har ett vekt uttryck i ansiktet när han talar om Dora och att hon är hans

roman. Citatet kan tolkas åtminstone på två sätt. Å ena sidan visar cita-

tet hur Petra – själv fastlåst i en ansvarstagande och självuppgivande

kvinnoroll – uppfattar Jacob som en romantiker vilken trots sitt arbete

och sin familj ändå kan frigöra sig och ge sig hän. Å andra sidan kan cita-

tet läsas som ett konstaterande av ett faktum: att Dora endast kan bli

Jacobs ”roman” och ”blomma på fältet” eftersom han redan har en familj

och eftersom hans stora intresse i livet trots allt är arbetet och pengarna.

Petra blir nyckeln till en förståelse för hur relationen mellan Dora och

Jacob är uppbyggd. Det är för Petra som Dora öppnar sig – en av de få

gånger som läsaren får höra Doras röst oförmedlad av Jacob. Enligt Dora

väcktes kärleken till Jacob genom hennes missfall. Det var han som då

hade hjälpt henne att glömma tankarna på abort och att hitta tillbaka till

de ”lugna och lyckliga tankar” som är bra för barnet (FvP III:234). Då

hade hon ibland tyckt att han var det kommande barnets far – även om

hon varken var hans käraste eller älskade honom. Att hon fick missfall
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51 Jfr Mazzarellas läsning av Petras ambivalens, Mazzarella 1992, 97–103.

uppfattade hon som Guds bestraffning för att hon velat abortera bort

barnet. Det är först genom detta missfall och genom Jacobs tröst som

hon började älska honom – ”[a]v tacksamhet först, sedan av hela sitt hjär-

ta” (FvP III:235). Det är viktigt att stanna till här och notera skillnaden

mellan Doras och Jacobs kärlek. För Dora är det alltså Jacobs tröst över

hennes förlust som får henne att älska honom – först av tacksamhet. Jag

tolkar Doras tacksamhet som en glädje över att känna sig bekräftad som

en människa och inte enbart som en mor. Denna tacksamhet kontraste-

ras mot det faktum att Jacobs kärlek till Dora hänger samman med henne

som ödmjuk natur och mor. 

När Dora talar om glädjen av att bära ett barn känner Petra sig utan-

för och avundsjuk. Petras barnlöshet är ett återkommande tema i roma-

nen och knyts till hennes oförmåga att ge sig hän.tq ”Hon hade nekat att

giva sin kropp åt en annan, och hennes kropp led av det. Hon skulle bli

en gammal ofruktbar kvinna, utan att någon man rört henne” (FvP

III:226). Rädslan eller oviljan för den sexuella akten får henne att tvivla

på att hon är en ”riktig” kvinna. Texten antyder att Dora kanske anar

Petras utanförskap och hon kysser Petra på kinden. ”Hon böjde sig fram

över sitt blomstrande broderi och kysste Petra på kinden. Då grep Petra

efter henne, slog armarna om henne och kysste henne tillbaka” (FvP

III:236). Doras kyss påminner om och pekar framåt mot den frälsargär-

ning Dora utför i relation till Hans, då hon ger sig till honom för att hon

vill vara god (FvP III:251). I bägge fallen anar hon och blir berörd av

deras känsla av utanförskap – i relation till kvinnlighet och manlighet.

Genom Dora blir Hans en man bland andra män medan den kyss Dora

ger Petra kan ses som en besegling av ett systerskap. Dora kan dock inte

helt och hållet frånta henne hennes ångest och på vägen hem från Ekered

upplever Petra tomhet och hon undrar om hon har mod att älska.
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52 För en intressant analys av den militära diskursen, se Jokinen 2000, 127–202. 
53 Theweleit 1987 [1977], 298 f; Petersen 1998, 55–59; Melkas 2006, 289 f. Se också Mosse

för en diskussion om den tyska fascistiska diskursen och manlighetsideal 1985, 154,
170–176.

Jacob och Macson
Medan Doras älskare, Jacob Levin, kan ses som en företrädare för den

biologiska diskursen, kan hennes man, Osborn Macson, snarare sägas

företräda en protysk, nationalistisk militaristisk diskurs.tw Han är en

anhängare av militärdisciplin och han ser prygel och fysisk ansträngning

som det enda medlet för att fostra pojkar till att bli ”måttfullt nyktra,

starka och hänsynslösa män” (FvP III:169). Macsons värderingar speglar

den idealisering av den atletiska manskroppen som, enligt Alan Petersen

och Klaus Theweleit, fick en renässans i samband med första världskri-

get.te Men samtidigt som han är militarismens talesman i romansviten är

han även, såsom Anna Williams har noterat, en parodi på denna diskurs.

Det blir bl.a. Petra som blottar det parodiska i Macsons gestalt:

Petra stirrade förvånad på den självbelåtne föredragshållaren.
Kunde verkligen den där fetknoppen personligen eller med någon elev ha
uppträtt i femkamp? Och skulle det där ljushuvudet segra i politiken?
Otroligt. [– – –] Ack du lille genompryglade skrodör, tänkte Petra ironiskt, du
kan ju inte ens nu taga vara på din egen hustru! (FvP III:169 f)

Också Levin beskriver Macson som ”den där kapunen till löjtnant” som

”ville osa krutrök och krig, och [som] om aftnarna luktade […] bara

punsch i alla fall” (FvP III:172). Macson är alltså långt från det manside-

al han vill fostra ”sina gossar” till, han är tvärtom ett exempel på roman-

svitens många dekadenta och ryggradslösa män. Hans ”germanska”

moral visar sig handla mer om unga flickor och alkohol än om krig, mått-

fullhet och disciplin. Williams kallar Macson för en reaktionär och menar
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att denna ”antinationalistiska satir” även riktar sig mot ”de nationalis-

tiska strömningar som präglade det svenska 1930-talet och som alldeles

konkret drabbade Agnes von Krusenstjerna själv, vilket fejden kring

Pahlen-romanerna vittnar om”.tr Men det är inte bara Macson som är en

parodi på den diskurs han företräder, även Levins biologiska diskurs och

hans ”tro på livet” kolliderar med drivkraften bakom hans verksamhet:

längtan efter pengar, makt och inflytande. Också hans kärlek till Dora

visar sig vara ett led i detta projekt. Denna demaskering av såväl Macsons

moral och Levins tro på ”livet” anknyter på ett mer allmänt plan till

Krusenstjernas berättartekniska strategi; genom att parallellställa två till

synes motsatta (ofta manliga) karaktärer blottar hon deras underliggan-

de dolda och likartade begär.

Levin är bunden vid Macson på fler än ett sätt. Detta blir tydligt i svi-

tens fjärde del då även Levin deltar som värd för en bonde i samband

med bondetåget trots, eller kanske för, att han är jude och att ”främ-

mande, svart semitiskt blod” (FvP IV:103) flyter i hans ådrar. Valet att

delta som värd i bondetåget är, liksom valet av Macson som rival, inte

godtyckligt. Liksom alla andra ”patrioter”, som lockades av ”den upp-

blomstring i affärerna som alltid inträffade, när något hoppfullt och opti-

mistiskt rörde sig i tiden” (FvP IV:103), drivs Levin av egoistiska skäl.

Det är det privata sjukhemmet och genom det framgången som får

Levin, såsom nämnt i kapitel 2.2, att ansluta sig till en högernationalis-

tisk diskurs, till en diskurs som till sin grund är antisemitisk och kvinno-

fientlig. Genom valet av Macson som rival och genom att fungera som

värd för en bondetågsbonde försöker Levin fly sin ”rastillhörighet”, sin

annanhet. Genom att identifiera sig med Macson och hans likar vill

Levin nå toppen. Denna identifikation innebär dock att han är bunden

och beroende av Macson, samtidigt som han aldrig kan veta när han upp-
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hör att vara en av ”dem”, det vita broderskapet som förenas i ”viljan och

förmågan att skaffa sig inflytande och pengar” (FvP IV:130). Levins

avsikter genomskådas av både hans bonde och Kiss Nilsson – bägge män

som han föraktar: ”Här kom det ändå, det där ironiska flinet över Jacobs

och hans stams svenska fosterlandskärlek, som han fruktat från andra,

reserverande det för sig själv” (FvP IV:123). I mötet mellan Jacob Levin

och Kiss Nilsson och bonden Anton ställs manlighet mot ras och klass.

Triangel III: Hans–Dora–Levin
I den andra triangeln som introduceras i Höstens skuggor möts två olika

perspektiv på Dora; Petras och Jacob Levins. Levin är inte längre den

idealiserande betraktaren som beundrar Dora på avstånd. Han är hennes

älskare och genom denna position är han bunden till hennes man. Men

samtidigt som Doras och Levins relation fördjupas börjar han uppfatta

deras relation som besvärlig både i förhållande till sin familj och sitt arbe-

te och till Osborn Macson. Levins tvivel hänger även samman med Doras

förändring. Borta är Dora som den självuppoffrande modern och i stället

möts han av en kvinna med en egen sexualitet och egna anspråk.

Skillnaderna i Doras och Levins ”kärlek” är också uppenbara. Medan

Levins kärlek handlar om Doras roll som mor och om den makt som hon

som ett utbytesobjekt kan ge honom, älskar Dora honom i egenskap av

att ”inte vara” mor. I den tredje triangeln fjärmas Dora allt mer moder-

skapet samtidigt som relationerna mellan männen trasslas till ytterligare

genom att Hans blir introducerad i begärstriangeln. Vi har nu två tri-

anglar parallellt: triangeln Levin–Dora–Macson fortgår medan en ny tri-

angel i vilken Hans står i relation till Levin introduceras.

Den tredje triangeln ingås genom en närmast mytologisk sagomättad

scen. Hans har beslutat sig för att ta livet av sig och går tidigt en morgon

in i skogen med ett laddat jaktgevär under jackan. ”Lille Hans, han strö-

vade omkring i skogen som en jägare, och han var på jakt på sig själv”
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(FvP III: 240). Målet för hans vandring är ett ödehemman djupt inne i

skogen där han har tänkt möta döden i all ensamhet. Men det blir inte

riktigt som han tänkt sig och han möter tre olika gestalter som på olika

sätt frestar honom att avstå från sitt självmordsprojekt. Det handlar om

tre olika förhållningar till livet: det (inom)jordiska (materiella), det

kristna (andliga) och det kroppsliga (sinnliga). Det första synsättet väd-

jar till jorden, växandet och odlingen, det andra till Gud och det tredje

till sexualiteten. 

Den första som Hans stöter på är ladugårdsmannen som företräder

det jordiska synsättet:

Där var en man som stod säkert på jorden. Hans ansikte, väderbitet av sol och
vind, hade trygga ögon med en stillastående blick. Hans tankar sysslade med
vardagens mångahanda ting. Helt visst var det en lycklig människa. (FvP
III:241)

Ladugårdsförmannen hejdar Hans för att ställa en del praktiska frågor

gällande gården. Hans vilar i det lugn som strömmar ut ur mannens

kropp. Mannen får honom att tänka på korna han aldrig mera skall få se.

Ladugårdsförmannen frestar inte Hans med ord utan med sin uppenba-

relse – sin lugna, tröga och trygga uppenbarelse. Det är det enkla livet

och arbetet med jorden som ladugårdsförmannens uppenbarelse vädjar

till. Hans är ändå oförmögen att anta utmaningen och han fortsätter sin

färd. Den följande som korsar Hans väg är kolportören Josef Wahlbom

som vädjar till våren och Guds kärlek:

– Det [våren] är Guds gåva till människorna, sade Wahlbom. Han vill visa att
han lever i allt. En blommas doft är hans andedräkt. Han vill att vi skola tänka
på att vi själva som blomman, nyss ett dött frö i jorden, i en annan värld skola
spricka ut och bära blad och blommor i myckenhet. (FvP III:242 f)
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Kolportören och ladugårdsmannen representerar två olika förhållnings-

sätt till jorden. Mot ladugårdsförmannens konkreta, praktiska kontakt

med jorden/naturen ställs kolportören Josef Wahlboms andliga retorik.

Han tolkar jordens skönhet som ett bevis på Guds kärlek (agape). Det

jordiska har inte värde i sig, utan genom det jordiska uppenbaras det

gudomliga. Kolportören uppmanar Hans att tänka på Gud ”innan det är

för sent” (FvP III:243). Men till skillnad från ladugårdsförmannens

kroppslighet som får Hans att tveka, väcker kolportörens ord inget tvivel

angående riktigheten i hans beslut. Tvärtom, han önskar att kolportören

skall lämna honom i fred – det är ju redan för sent för hans del. 

Kolportörens skäl till att försöka övertala Hans handlar inte om en

kamp om den ”rätta” tron utan framför allt om att garantera hans egen

framtid. Bakom hans kärleksbudskap lurar en förhoppning om att Hans

och Betty von Pahlen inte enbart skall komma på hans möten utan att de

också skall skänka en slant till julhögtiden för ”de små nyomvända jude-

barnen” (FvP III:244). Han antyder att familjen von Pahlen av tradition

belönat kolportörer för deras insats. Här liksom på många andra ställen

riktar Krusenstjerna kritik mot en skenhelig och beräknande kristen dis-

kurs. Denna diskurs företräds i Pahlensviten i första hand av frälsta män

och predikanter och det är de som avgör vad som är rätt och fel. Josef

Wahlbom använder en kristen diskurs både för att få pengar och för att

få tillgång till kvinnokroppen. Hans skenhelighet och hans intresse för

pengar och kroppslig förlustelse blir – som jag skall visa i kapitel 5.1 –

speciellt tydlig i hans relation med Frideborg och Adèle. 

Trollgubben och ungmön
Den kristna diskursen biter lika litet på Hans som på Adèle och han fort-

sätter sin färd mot den övergivna och förfallna stugan. Hans identifierar

sig med stugan som ”verkade vara överlämnad till förgängelsen, upplöst,

murken som Hans själv” (FvP III:246). Det är i denna stuga som han har
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tänkt ta sitt liv och han sätter sig ner på en bänk för att tänka efter. Han

försöker återkalla minnet av ”flickan med penséögonen” – en flicka som

han sett och beundrat senast han var i Stockholm – men minnet av henne

liksom minnet av hans fru Betty har glidit undan. Då kommer Dora som

sjunger ”med en liten öm och längtansfull röst: en ung kvinna ensam i

skogen som inte tror att hon är sedd” (FvP III:247). Dora är klädd i en

röd pälsbrämad kappa och har ett slags jockeymössa på sig. På fötterna

har hon ”våldsamt högklackade och högskaftade promenadkängor i

svartglänsande lack” (FvP III:247). På ett sagoplan utgör Dora den tre-

dje frestelsen och hon representerar, liksom Adèle, den sinnliga diskur-

sen. Men, till skillnad från Adèle, är Doras förförelseverk inte medvetet

och hon är snarare objektet för Hans begär än tvärtom. 

Hans uppfattar Dora som en inkarnation av en fruktbarhetsgudinna

med makt att förvandla det döda till liv igen. När Dora tar en undan-

sparkad vattenhink i sina händer tycker han att den ”borde ha kunnat

grönska, en sådan makt måste det vara i hennes hand” (FvP III:247).

Denna gudomliga makt tillskriver han den unga kvinnan och Dora blir

därigenom en anonym representant för sitt kön. Genom mötet med

Dora tycker Hans sig även möta ”flickan med penséögonen”. Här liksom

på många andra ställen i romanen handlar det om ett ställföreträdande

begär. Det är ungdomen som lockar Hans:

Ni är så ung ännu. Ungdom doftar. Hela det övergivna rucklet här doftar av
er ungdom. Bara ni steg över tröskeln, var det som om ni kommit med famnen
full av blommor. (FvP III:249, min kursiv)

I ovanstående citat har jag markerat orden ”som om” för att poängtera

dels att det är Doras ungdom som i likhet med blommorna har en beru-

sande effekt, dels att Dora i Hans ögon blir en representant för ”flickan

med penséögonen” av vilken Hans köpte blommor. Blommor kopplade
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55 När Angela kommer in i fru Landborgs salong tänker hon: ”Åter denna kvävande blom-
doft!” (FvP II:244). Angelas kommentar kan tänkas anknyta till en tidigare scen i Bells
rum där Angela tyckt att rökelsen var nära att kväva eller eventuellt berusa henne. (FvP
II:194).

till erotik återkommer flera gånger i Pahlensviten, speciellt i kombination

med fru Landborg och Bell von Wenden.tt Den starka lukten markerar en

erotik som, till skillnad från Doras, är destruktiv. Doras ungdomliga men

konstgjorda sinnlighet lovar däremot frälsning och Hans är inte sen att

efterkomma sina drifter. Han nöjer sig inte enbart med att vila sitt huvud

mot hennes mjuka axel utan ber henne även knäppa upp kappan. Dora

lyder honom och tänker att hon, som ännu är under Guds straffdom,

borde vara god mot en döende. ”Hon ville vara god. Sådan var hon” (FvP

III:251). I ovanstående ser vi hur Dora kopplar ihop den kristna skuld-

uppfattningen (Guds straffdom) med sin vilja att vara god. Doras hand-

ling kan således också förstås som en moralisk gest: som ett försök att

rädda den döende och därigenom försona sig med sin egen skuld. Denna

offergärning ges dock en helt annan tolkning senare av Levin som förkla-

rar för Hans att han känner ”Dororna”: de är ”[s]nara till famntag, fala

för pengar och vad de kunna bringa dem” (FvP IV:344). Med detta avser

han att Dora är en erotisk natur som ständigt behöver någon: ”Hade hon

inte tagit dig just i den minuten, hade det förmodligen blivit trädgårds-

drängen” (FvP IV:269). Han menar att det skulle vara bäst om man

kunde sterilisera Dororna eftersom de enligt honom inte kan ställas till

svars för följderna av sina handlingar. Notera att Levin i sin beskrivning

av Doras natur inte enbart definierar Hans som utbytbar utan också

utbytbar mot en man som står avsevärt lägre på klasstegen. 

I Hans, Doras och Levins tolkning av mötet i stugan möts tre olika

perspektiv på kvinnlighet och erotik. I det Levinska perspektivet har bil-

den av den självuppoffrande tålmodiga kvinnan ersatts med en motsatt

kvinnlig stereotypi: nymfomanen – en ”erotisk natur” i vars sköte det stän-
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Jane Eyre, 1980 [1979], 360 ff, 368).

digt ”bubblar” (FvP IV:269). Samma stämpel har han även gett Adèle:

”Sådana äro de, tänkte han hånfullt. De måste alltid ha en man för att stop-

pa till tomrummet i sitt inre” (FvP II:53). Svanberg ser Adèle som en mot-

bild till och en grotesk förvrängning av primitivisternas kärlekshungriga

kvinna. I stället för att passivt låta sig tas, drivs hon av en kärlekshunger

som får henne att kasta sig över än den ena mannen, än den andra. Men

just genom att hon ser erotiken som ett självändamål utdöms hon av män-

nen som en erotoman, en medusa eller en vampyr.ty Svanberg ser en kopp-

ling i Adèle-gestalten till Sandra Gilberts och Susan Gubars tankar om

kvinnomonstret som får agera ut kvinnors ”förbjudna och skuldbelagda

känslor, såsom vrede och sexualitet”.tu Men priset för en frisläppt sexuali-

tet för kvinnan är högt och i Adèles fall betalar hon med sin egen död. I

den scen som föregår Tords mord på sin fru Adèle kallar han henne möder-

ska för att hon med olika knep velat skydda sig mot en oönskad graviditet:

”En onatur som vill vällusten, men icke livet”. (FvP VII:366) 

I Levins bild av kvinnan är kvinnans kropp hennes öde: antingen är

hon mor eller nymfoman. Skillnaden mellan Doras kärleksgåva och

Adèles egoistiska begär är tydlig. Medan Dora ger sin kropp som en

eftergift åt en kristen moral tar Adèle Josefs kropp i besittning för att visa

att ingen evig kristen moral finns. Parallellen och motsättningen mellan

Dora och Adèle förstärks ytterligare i del VI av Adèles herdestund med

Gotthard i den öde stugan. Nu är det Adèle, i likhet med Hans, som kän-

ner sig lik den nerruttnande stugan och som törstar efter ungdom. Hon

tigger Gotthard om att han skall ta henne och ge henne sin ungdom.

Adèle kastar om de traditionella könsrollerna och använder Gotthard för

sina egna mål (jfr kapitel 3.2):
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Hon hade tiggt hans ungdom. Men hon skänkte honom i gengåva sitt hat, sin
leda. Hon dröp av gift. Hon gjorde honom gammal. (FvP VI:291)

Både Hans och Adèle använder den unga kroppen för att återfå sin styr-

ka – Adèle sin stolthet och ungdom och Hans sin manlighet och därige-

nom sitt liv. För att förstå betydelsen av Hans möte med Dora måste vi

ställa det i relation till hans tidigare möte med ”flickan med penséögo-

nen”, en försäljare i en blomsterbutik i Stockholm. Genom att förena

dessa två scener blir bakgrunden till Hans mimetiska begär mer förståe-

lig. När Hans blir betjänad av ”flickan med penséögonen” har han just

varit hos läkaren och fått det som han själv ser som en dödsdom (diag-

nosen att han har kräfta). Han blir bländad av hennes ungdom.

Samtidigt som Hans är i butiken får flickan ett samtal som får henne att

rodna av glädje. Hans antar att det är hennes älskade och när hon räcker

honom de violer han bett om, tycker han att han stjäl ett leende från hen-

nes läppar som är ämnat för någon annan. Hans känner sig utanför livet

och senare då han köar för teaterbiljetter stöter han på en man som ser

ut som en bodbetjänt. Hans utser denna antagna bodbetjänt till flickans

fästman. (FvP III:154 f) När Hans går från biljettluckan kommer bodbe-

tjänten springande efter honom med blommorna som han glömt efter

sig: 

Men då Hans med ett tack tog blommorna ur hans [bodbetjäntens] hand,
märkte han en hastig granskande blick i den andres ögon, en blick av ringakt-
ning. Å, dylika kunde nog bedöma folk. Såg han genast att Hans icke var något
bevänt med, en utdömd, en bortkastad, en herr Ingenting? (FvP III:156)

I den antagna triangeln Hans–bodbetjänt–penséflicka uppfattar Hans sig

som den utdömda, en icke-man. Hans begär efter Dora blir därför inte

enbart ett begär efter den unga kvinnan utan ett begär efter att visa den
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antagna rivalen. Han fantiserar en ny triangel som utgörs av honom själv,

bodbetjänten och Dora, och i vilken Hans är bodbetjäntens rival. Hans

relation till bodbetjänten är med Girards terminologi externt – även om

bodbetjänten existerar inom fiktionen omöjliggör avståndet mellan

Hans och bodbetjänten/rivalen en kontakt.ti I denna triangel är det

Hans som är den aktiva och genom triangeln gör han sig åter till en man

bland andra män. Hans begär är mimetiskt och genom samlaget med

Dora gör han sig till rival till alla män som ser på honom med ett medli-

dande och utdömer honom: ”Han var redan död, och någon stod där och

log, ömt kanske, men också medlidsamt över mullen. Ungdom! Du vet

inte bättre än att le. Han skakade henne mellan skälvande armar. Han

tryckte henne till sig. Hans skälvande mun kysste henne utan uppehåll.

Det var också flickan med penséögonen han kysste” (FvP III:252). 

När Hans börjar klä av Dora protesterar hon: ”Gör inte så, sade hon

endast. Så får ni inte göra. Det lät så bedjande och barnsligt. Det lät som

om hon menade allvar” (FvP III:253). I stället för att lyssna på hennes nej

gör sig Hans till en uttolkare av hennes kropp och han tyder hennes skö-

tes ”bultande” som ett ja (FvP III:253). Här finns en parallell till Thomas

och Angelas första samlag i fiskestugan (se kapitel 5) – i båda fallen igno-

rerar mannen kvinnans nej och hennes försök att avvisa honom. Hans tar

och han motiverar sitt handlande med att hennes kropp signalerar det

motsatta – att den vill. Efter samlaget samlar Dora ihop sina kläder, klär

på sig, pudrar sig och ”glömmer inte heller paraplyn med det gyllene

skaftet” (FvP III:253). På väg ut från stugan skjuter hon bössans skott i

väggen och garanterar således att han inte kan skjuta sig. Dora räddar

hans liv på två sätt: hon tar ifrån honom vapnet (kulan) och orsaken till

att skjuta sig. ”Han hade åter njutit livets och ungdomens lycka och tagit

emot den som det sista målet, som beviljades den dödsdömde. Men nu
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ville han fortsätta att äta livets goda mat” (FvP III:254). Genom att ge

Hans sin kropp och på ett imaginärt (och reellt) plan göra honom till en

rival till bodbetjänten (och Jacob) ger Dora honom inte enbart lusten att

återvända till livet, utan även en plats bland de levande männens skara.

Men hans räddning är – som jag skall visa – enbart temporär.

Hans och Jacob
När Hans tar Dora är han omedveten om hennes relation till Jacob Levin

och han ser bodbetjänten och inte Jacob som sin rival. I ett senare skede,

då han är i Stockholm för att behandlas för sin sjukdom, berättar han för

Jacob om sitt äventyr med Dora. Orsaken till detta är att han uppfattar

att Jacob Levin, i likhet med den antagna bodbetjänten, utdömer honom

som en stackare: ”[h]an hade stuckits av svågerns beskyddande ton och

överlägsna sätt att tala till honom. Var han då inte längre något att räkna

med – en redan död man, i vilkens sällskap man genast måste ställa fram

desinfektionsmedel av starkaste alkohol för att kunna härda ut och rå på

likstank och likgift?” (FvP IV:265) Genom att berätta om Dora vill Hans

visa för Jacob att han fortfarande är en man:

Skulle inte detta få Jacob att svänga sig om och se på Hans von Pahlen med ett
mera aktningsfullt uttryck i ögonen? [– – –] Han genomlevde den stunden på
nytt, smakade dess sötma, kände blodet rusa genom sina ådror. Han hade ägt
henne. Hon hade skänkt sig åt honom – åt honom, lille Hans von Pahlen, som
döden redan krökt sina knotiga knogar efter. (FvP IV:266) 

Med sin berättelse vill Hans inte enbart göra sig till man bland andra
män utan han tror sig även kunna överträffa den ”lille medicinaren”
genom sin virilitet (FvP IV:267). Jacobs starka reaktion överträffar
alla hans förväntningar. Jacob blir inte enbart förvånad, han blir
rasande: 
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Plötsligt tystnade Hans von Pahlen. Han hade mött Jacobs blick. 
Jacob Levin stod alltjämt kvar mitt på mattan. Han hade hukat sig ned som
till språng. Hans ögonvitor blänkte som på en neger. Den smala överläppen var
uppdragen till ett grinande bett. (FvP IV:267, min kursiv) 

Det är genom Hans ögon som vi betraktar Jacob Levin, som i ett ögon-

blick har förvandlats från den framgångsrika judiske läkaren till en pri-

mitiv och destruktiv vilde.to Dessa drag förstärks i Hans beskrivning av

Jacob vid männens följande träff, då Jacob dikterar priset för lånet av

Dora: 

Jacob hade trampat så lätt med smidiga rovdjurstassar över den mjuka mattan.
[– – –] Då tog Hans långsamt händerna ifrån sitt ansikte och såg Jacob tätt
intill sig. Han granskade honom förvirrad. Detta bruna blanka ansikte med
den utmejslade profilen, som var vänd halvt ifrån honom, föreföll honom
skrämmande. Det svarta tätt åtslickade håret, näsborrarna som vidgades, lik-
som vädrade de, den röda sinnliga munnen, vars läppar som slöto om cigaret-
ten med ett glupskt bett… Var det möjligt att denne man kunde vara hans
egen Bettys köttslige bror? (FvP IV:340) 

I ovanstående citat betonas Jacob Levins bestialiska drag genom beskriv-

ningar såsom ”rovdjurstassar” och ”ett glupskt bett”, medan beskriv-

ningarna av ansiktet som ”brunt”, håret som ”svart” och näsborrarna

som ”vidgade” pekar på konstruktionen av juden som ”svart”.yp När

Hans inser att Jacob vill ha betalt för ”lånet av Dora” raseras hans värld

på två sätt. Å ena sidan punkterar Jacob Levin Hans illusion om att hans

möte med Dora var unikt och att han genom mötet skulle kunna över-

träffa män som Jacob Levin och bodbetjänten (se FvP IV:269). Genom

Jacobs beskrivning av Dora som erotoman förvandlas Hans själv till det
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objekt han gjort Dora till och han blir bara en i raden av de män som

Dora – i Jacob Levins tolkning – har förbrukat för att fylla sitt inre tom-

rum. Jacob hämnas inte enbart verbalt, utan han kräver även att Hans

skall betala för sig. Rivaliteten mellan Hans och Jacob handlar om man-

lighet. Förlusten av illusionen av att vara utvald är för Hans en manlig-

hetsförlust. Han hämnas på Jacob Levin genom att knyta an till en rasis-

tisk och antisemitisk diskurs som utgår från en koppling mellan (kristen)

vithet och manlig maskulinitet, mellan judiskhet och bestialitet/orenhet.

För Jacob Levins del har hans manlighetsprojekt handlat om att erövra

en vit maskulinitet genom makt, pengar och inflytande. Hans berövar

Jacob Levin denna maskulinitet genom att kalla honom för ”Jude”. (FvP

IV:346) Genom att använda ordet som skällsord utdömer han samtidigt

sin egen judiska hustru och sina tre biologiska barn. Hans värld raseras

således inte enbart genom att han förlorar sin manliga maskulinitet, utan

även genom att han blir främmande inför sin egen (judiska) familj. Priset

för Dora blir därför inte enbart tredjedelen av Hans förmögenhet utan

även förlusten av sin familj. Också Jacob förlorar på affären. Dels genom

att Hans skjuter sig innan Jacob fått penningchecken av honom och där-

igenom försätter honom i en situation där han omöjligen kan ta emot

checken av sin egen syster och Hans änka, dels genom att Hans återupp-

rättar en vi-och-dom-dikotomi och förpassar Jacob åter i kategorin

”dom”.

En dag efter att Jacob fått reda på att Hans har haft sex med Dora och

innan han krävt Hans på betalningen kommer Dora till hans mottagning

för att tala om att hon är gravid på nytt och att Jacob är barnets far. Jacob

vill först inte tro henne och läxar upp henne genom att definiera deras

relation:

Jag har alltså betalat dina kläder och betalat dina famntag. Du är vacker i dina
dyrbara dräkter. Du är vackrare naken. Jag har haft nöje av dig både klädd och
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oklädd, det nekar jag inte till. Men du har också haft nöje och därtill fördel,
och din man har sannerligen sett till att han inte blivit den sämst lottade i den
här triangeln. Till tack har ni nu försatt mig i detta dilemma. Sexuellt vet jag
nu att jag inte kan lita på dig. Om jag säkert och under alla förhållanden kan
lita på din personliga heder och tystlåtenhet, vet jag inte. Vad jag bestämdhet
vet är att jag inte kan lita på din ohederlige mans tystlåtenhet. (FvP IV:285)

Doras tredje graviditet blir ett slags avklädningsakt i vilken sanningen

bakom Jacobs barnalstringsevangelium blottas och Jacobs enda princip

avslöjas: egenintresset. När Jacob besluter sig för att abortera barnet, sitt

barn, gör han det inte för Doras skull utan för att bryta bandet till

Macson. På samma sätt som Jacob en gång inledde relationen med Dora

med förhoppningen om att bandet till Macson skulle maximera hans

chanser att avancera som läkare bryter han det igen då riskerna i relatio-

nen till Macson blir för stora och bandet till Macson alltför starkt.

I själva verket hade fruktbarhetens och den obegränsade barnalstringens
evangelium varit hans uppåtsiktande strävarbanas enda poesi och patos. Och
nu skulle han tvingas att mörda sitt eget barn! [– – –] Men löjtnant Macson
hade alldeles bitit huvudet av skammen sedan han hedrats med förtroende-
poster inom den politiska svindeln, och han komme aldrig att begränsa sina
krav till det anständiga, om Levin och han nu så att säga finge ett barn till-
sammans. Bandet, som en gemensam kvinna och ett gemensamt barn betyd-
de skulle för evigt koppla dem samman. De skulle inte komma ifrån varandra.
Jacob skulle inte kunna fortsätta sin raka väg, han skulle dragas med i den
andres slingrande kurvor. Och förr eller senare skulle de ligga tillsammans i
något dike, den ene uppsvälld och den andre utsugen. (FvP IV:287 f)

Det är för att bli fri från Macson som Jacob aborterar Doras och hans

gemensamma barn. Rädslan för att bli evigt knuten till Macson överträf-

far således Jacobs rädsla för att en abort skulle omintetgöra hela hans kar-
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riär. Aborten på hans eget barn är ett karriärdrag och Jacob gör sig till en

allsmäktig härskare över såväl liv som död. Brottet med Macson innebär

alltså enligt det mimetiska begärets logik även ett brott med Dora, efter-

som begäret till Dora är förknippat med det värde Macson som rival har. 

Det blir till slut ”rasen” som fjärmar Dora och Jacob från varandra

och Dora ger – på samma sätt som Hans – Levins karriärlystnad judiska

förtecken. I den sjätte delen av sviten (Bröllop på Ekered) befinner sig

Dora, Jacob och Betty vid Hans grav och Jacob råkar, av svartsjuka,

avslöja Doras och Hans affär för den ovetande Betty. Dora ser plötsligt

Jacobs ”judiskhet” och för första gången känner hon att Jacob och Betty

tillhör en annan ”ras”, en ras som är främmande i kärlek och hat.

Deras svarta ögon betraktade henne brännande. Deras stora skarpa näsor sågo
ut som krokiga sablar som ville skära henne i bitar. Deras röda starka munnar
öppnades till bett. Hon var deras byte. (FvP VI:399) 

Det bestialiska och djuriska i Hans skildring av Jacob går igen i Doras

iakttagelse. Dora hämnas Jacobs svek på samma sätt som Hans – dvs.

genom att anknyta till en rasistisk diskurs. Släktskapet visar sig vara star-

kare än relationen mellan en man och en kvinna och det övervinner

Bettys ilska över Jacobs girighet. Betty ångrar sitt utbrott mot Jacob:

”Det var Dora, endast den ljuva sköna kristna Dora, de tillsammans ville

straffa, och oupphörligt höggo de vassa näbbar i sitt eget kött!” (FvP

VI:402) På samma sätt som Dora upplever ett främlingskap inför sysko-

nen Betty och Jacob, ser de henne som ett hot mot deras folk. Konflikten

mellan Dora och syskonen Levin blottar liksom relationen mellan Jacob

Levin och Macson/Hans sambandet mellan raskonstruktion och makt.

När Levin inser att det vita brödraskapet inte nödvändigtvis kommer att

hjälpa honom att nå sitt mål vänder han sig i stället mot det judiska

blodsbandet. I mötet med Betty och Jacob Levin kommer Dora – i likhet
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med sin namne: Freuds patient – till en slutgiltig insikt om att hennes

kärlek endast varit en vara och hon själv enbart ett objekt i handeln mel-

lan män. Det är viktigt att notera att Dora – genom denna insikt – arti-

kulerar en annan uppfattning om kärlek än den homosocialt baserade

som Levin representerar och företräder en annan kvinnlighet än den tra-

ditionellt moderliga som Betty representerar.

Man hade köpslagit om henne, yrkat på att få pengar för henne. Hennes famn-
tag hade således varit värda ett visst belopp, som Jacob på sina smala fingrar
räknat ut? Och hon, hon hade tåligt älskat honom alla dessa år, med en kär-
lek, som hon frimodigt ödslat med i tron att ingenting skulle få den att taga
slut och att hon fick pålitlig, icke spekulerande kärlek tillbaka. Hennes huvud
sjönk ned mot bröstet. Händerna fladdrade litet i luften som om de skade-
skjutits. (FvP VI:403)

Ur citatet framgår att Dora, till skillnad från Jacob och Macson, tror på

en ”pålitlig, icke spekulerande kärlek”. I likhet med Angela artikulerar

Dora en tro på kärleken som livskraft men till skillnad från Angela blir

hon tvungen att resignera och återvända till ett kärlekslöst äktenskap.

Efter att Dora når sin insikt på kyrkogården träder Macson in på scenen

med ”den döda fågeln hängande på armen” (FvP VI:403). I Pahlensviten

är fåglarna ett återkommande drag och symboliserar unga flickors fri-

hetslängtan och idealistiska föreställningar om kärlek, som tydligast

framkommer i beskrivningen av Stannys och Angelas vänskap i

Kvinnogatan (FvP II).yq Den döda fågeln – Macsons byte eller Stannys

tama kråka – innebär ett slut på oskuldens tid och en smärtsam insikt för

den unga kvinnan. I Doras fall innebär den döda fågeln insikten om

kvinnans plats i en patriarkal triangel och om hennes ofrånkomliga bun-

denhet vid sin make Macson.

– 189 –

triangulärt begär



62 Svanberg 1989, 222.
63 Braidotti 1995, 167. Se även Moi 1990 [1985], 181–199.

Dora gick här alltjämt levande, men en fågel som haft sin bostad i hennes
bröst och glatt och högljutt sjungit sin sång om det härliga livet och om kär-
lekens fröjder hade också den träffats och tystnat. (FvP VI:403)

Dora-berättelsen slutar i en upplösning av den triangulära relationen:

Dora ”återvänder” till sin man och Levin till sin judiska familj. I proces-

sen har Dora förlorat sin oskuld och i Levins ögon även sin ”renhet” som

kvinna. Medan Birgitta Svanberg enbart tolkar Dora som en kvinna som

misslyckats i tre kvinnoroller – i rollerna som mor, maka och älskarinnayw

– anser jag att Dora liksom Freuds namne stiger ut ur berättelsen då hon

blir medveten om sin position som bytesobjekt mellan män. Även om de

båda Dorornas insikt inte innebär ett uppsving i deras sociala status som

kvinnor har de ändå blottat patriarkatets innersta mekanismer och just

denna insikt får Rosi Braidotti att utnämna Freuds Dora till en feminis-

tisk hjältinna.ye Pahlensvitens Dora avslöjar inte enbart patriarkatets

logik utan visar också att den nya sedlighetens kärleksmoral inte kan

uppfyllas i manskollektivets värld och inom dess bytesekonomi. Den nya

sexualmoral och kärlek som ger kvinnan en subjektsposition blir möjlig

först i berättelsen om Angela och om den feministiska utopin. 
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5. Angela och den frälsande kvinnligheten

pahlensvitens tredje band, Höstens skuggor, inleds med två händel-

ser: Angela fyller 18 år och Petra får ett brev. I brevet berättar Petras

gamla klasskamrat att hon stött på Thomas Meller, Petras ungdomskär-

lek, och att han skall komma hem till Sverige vid nyår för första gången

på 16 år. Vetskapen om Thomas annalkande resa färgar Petras höst och

gör henne åter öppen för kärleken: ”Eller var det bara att Petra, alltsedan

hon fått det där brevet, där det stod om Thomas Meller, gick omkring

med en gnagande känsla av oro inom sig?” (FvP III:76) Hon inleder en

kärleksförbindelse med förvaltaren Tord, men denna förbindelse får

ödesdigra konsekvenser. I slutet av romanen hämnas Tords fru, Adèle,

genom att kasta en sten på Petra. Stenen träffar Petra i huvudet och hon

blir medvetslös. Under den flera dagar långa feberyrseln ropar Petra flera

gånger på Thomas och Angela får på detta sätt för första gången höra

hans namn:

Angela hade från sitt rum lyssnat till Petras ord i yrseln. Hon hade undrat vem
Thomas var. Hon hade aldrig hört Petra nämna hans namn förrän nu. Det
vara bara ett par gånger Angela hört henne ropa det. Thomas! Vem var
Thomas? Så litet de kände varandra, Petra och Angela! (FvP III:294) 

När Petra kommer till medvetande igen bryter hon med Tord och Höstens

skuggor avslutas med något som kanske kan liknas vid förhoppning och

förtröstan:

Tiden skulle icke stanna som i Petras feberdröm. Klockan tickade. Vintern var
snart inne. Ett nytt år väntade. Då skulle kanske Thomas komma tillbaka. 
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Men Petra tänkte icke just nu på honom. Hon log leende och litet lycklig, där-
för att den grå hösten ändå burit en blomma till hennes bord. (FvP III:297)

Den föraning som avslutar den tredje delen av sviten blir verklighet i den

fjärde delen, Porten vid Johannes, då Petra och Angela är på väg hem från

en fest under de första timmarna av det nya året 1914. Petra ser en främ-

ling i vid ulster och upptäcker till sin glädje och lättnad att det är Thomas

Meller (FvP IV:26 f). Hon ger sig inte till känna och låter honom passe-

ra. Det blir i stället Angela som lite senare träffar honom av en händelse

och genom deras möte etableras det som Merete Mazzarella i ett samtal

med mig beskrivit som svitens ur-triangel, triangeln Petra–Thomas–

Angela. Denna triangel har även Svanberg ingående analyserat med ut-

gångspunkt i Oidipus-myten.q När Thomas kommer in i Petras och

Angelas liv är det Angela som han blir förtjust i, inte Petra. För Thomas

framstår Angela som en ung version av Petra och hon får honom att läng-

ta till sin ungdom:

Thomas betraktade Angela oavbrutet. Det var sant att hon var lik Petra, fast-
än hennes ögon voro svarta och hennes hår blont. Det gjorde honom upprörd.
Så många år hade gått, sedan han övergav sin fästmö Petra. Och här satt nu en
ny Petra, som med en strålande blick påminde honom om hans första ung-
dom. (FvP IV:32 f)

Angela är en ”ny” Petra, hon är en ny företrädare för kvinnokönet. Detta

blir tydligt då Thomas besöker Angela och Petra tillsammans med

Angelas kusiner Stellan och Paula. Hemma hos Petra och Angela betrak-

tar han Petra och förstår att han inte kan få tillbaka den ”gamla Petra”:

– 192 –

ii – manlighet i kris



Han [Thomas] blev stående och såg på ett fotografi av Petra som ung flicka.
Från porträttet gingo hans blickar till Angela. 
– Det är likt er, sade han då långsamt.
Han hade icke kunnat finna tillbaka till den gamla Petra, den Petra han en
gång för så länge sedan hållit i sina armar.
Men Angela! Ja, Angela! Hon var det som var den unga flickan han en gång
sett i sin första ungdom. Han tyckte att hon var det förflutna som nu leende
kom tillbaka till honom. [– – –] En ung kvinna på andra sidan ett bord, så nära
och ändå utom räckhåll för honom! Han hade till sist mött sin ungdomskär-
lek, och nu skulle han vara gammal.
Han betraktade Petra och Angela. Nej, han ville vara ung igen, och i Angelas
blickar skulle han väcka den åtrå han en gång sett i Petras! (FvP IV:72 ff)

I stället för Petra ser Thomas Angela och den erotiska triangeln, i vilken

Angela fungerar som Petras substitut/dubbelgångare, är ett faktum. Efter

middagen hos Petra och Angela följer Thomas med Stellan till hans

konstnärsateljé. Här får han möta en del av den dekadenta och homo-

sexuella konstnärskrets som Stellan och även Bell von Wenden ingår i.

Det är inget sammanträffande att svitens ur-triangel och den (homo)sex-

uella dekadensen introduceras parallellt, tvärtom: båda fungerar som

ledmotiv i berättelsen om Angela. Hon är den person i vilken olika sex-

uella begär möts och ställs mot varandra. Liksom Dora framstår Angela

som ett objekt för männens begär efter makt och maskulinitet, men i

Angelas fall är det inte enbart männen som suktar efter hennes ungdom-

liga oskuld, utan även den lesbiska danslärarinnan Bell deltar i kampen

om henne. 

Thomas intresse för Angela som en ny Petra liknar den manliga pri-

mitivismens syn på kvinnan som anonym och utbytbar samt som en väg

till pånyttfödelse. Birgitta Svanberg tolkar Thomas Meller som en repre-

sentant för eller snarare som en parodi på primitivismens manliga stäm-

ma, inte minst genom hans namnlikhet med Oliver Mellors i D. H.
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2 Om namnsymboliken, se Svanberg 1989, 280 och Mazzarella 1992, 89. För en ingående
diskussion kring Thomas som en bärare av en manlig primitivistisk syn på kvinnan, se
Svanberg 1989, 263–284.

3 Svanberg 1989, 242. För en vidare diskussion om Angelas roll som frälsande kvinnlighet,
se även kapitel 6.

4 Mazzarella 1992, 81.

Lawrences primitivistiska ur-roman Lady Chatterley’s Lover.w På samma

sätt kan även bilden av Angela ses som en primitivistisk fantasi, en

ansiktslös och enbart kroppslig kvinna. Såsom namnsymboliken antyder

– Angela som i ängel – uppfattas Angela av många som en frälsargestalt,

en erotisk sådan eller, med Birgitta Svanbergs ord, som ”sinnebilden för

kvinnan som frälsande naturkraft”.e Genom henne söker bl.a. Jacob

Levin, Benno Levin, Hans von Pahlen och Thomas Meller återfå sin

ungdom och pånyttfödas.r Men samtidigt handlar svitens ur-triangel, de

homosexuella männen och triangeln med Bell och Thomas, också om ett

paradigmskifte som jag ser som romansvitens ledmotiv: övergången från

en gammal till en ny tid. Fröknarna von Pahlen är ett svar på den kultur-

kris som utspelade sig i Sverige under mellankrigstiden med förlusten av

absoluta värden, ideal och tidigare könskonstruktioner. Pahlensvitens

paradigmskifte gestaltas framför allt i en övergång från en gammal till en

ny kvinnlighet, dvs. i övergången från Petra till Angela. De fungerar som

varandras spegelbilder, men skiljer sig på ett område: kärlekens. Som en

representant för en ny utopisk kvinnlighet vågar Angela det Petra inte

vågar: att ge sig hän utan att oroa sig för konsekvenserna. 

I detta kapitel skall jag fokusera Angelas historia och analysera hen-

nes väg från att ha varit en liten (oskuldsfull) flicka till att bli en kvinna

som vågar bejaka såväl den utomäktenskapliga som den homosexuella

kärleken. Denna genomgång är tänkt att fungera som en introduktion

och en bakgrund till kapitel 6, där jag analyserar Angelas roll som en Ny

kvinna genom Eros. Jag skall inleda detta kapitel med att först i kapitel

5.1 analysera de kärleksdiskurser Angela frestas med: naturens, andlig-
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5 Om Angelagestalten, se även Svanberg 1989, 166 och Mazzarella 1992, 81 f. 
6 Jfr Svanberg 1989, 172. 

hetens och sinnlighetens kärleksdiskurs. Sedan går jag i kapitel 5.2 när-

mare in på den sinnliga kärleksdiskursen som framför allt företräds av

primitivisterna i Krusenstjernas egen samtid och av Thomas och Bell i

Pahlensviten. Med utgångspunkt i Thomas och Bell skall jag undersöka

de begärstrianglar som Angela ingår i samt hur deras bild av och för-

väntningar på Angela kan ses som en parodi på den primitivistiska fanta-

sin om kvinnan som frälsande natur.t

5.1 Lektioner i kärlek

Kärleken kan ses som ett ledmotiv i Pahlensviten och i berättelsen om

Angela. På vägen mot en egen kärlekssyn och en egen livstro möter

Angela flera olika kärleksdiskurser och tolkningar om vad livet och kär-

leken kan eller bör vara. I det följande skall jag analysera tre av dessa kär-

leksdiskurser. 

Lektion 1: Naturens kärleksevangelium
Angelas första lektion i kärlek får hon som tolvåring av sin femtioåriga

släkting Johan von Pahlen (i Den blå rullgardinen, FvP I). När Angela träf-

far Johan är det som om hon träffat en syskonsjäl; Johan förstår hennes

barndomsvärld – han lever inne i den själv – och med ålderns rätt sätter

han ord på de upplevelser Angela har. Johan beskrivs av berättaren, släk-

tingar och vänner som ett stort barn; som en man som hamnat i de vux-

nas värld där han inte hör hemma. (FvP I:63) Johan är ett dionysiskt

naturbarn som befinner sig bortom vuxenlivet och bortom kulturens,

modernitetens och den apolliniska principens verksamhetsfält.y För att

parafrasera Freud vantrivs han i kulturen:
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Varför voro de [som kallade sig kloka] så ivriga, så viktiga, så fyllda av beräk-
ningar och planer? Livet var ju ej så långt. Varför sysslade de då med det ovä-
sentliga att samla på dessa penningar, som för honom, Johan, endast voro siff-
ror, vilka på kontoret väckt hans leda och vållade honom huvudbry?
Dödens skugga var kall och slog sin ring omkring världen. Därför skulle man
glädja sig åt solen, åt blommorna och den ljusblå himlen. Vem var väl rikare
än den, som kände jorden varm under sin fot och omvärvdes av ljumma och
doftande vindar! (FvP I:64)

Johan klarar inte av vuxenvärldens siffror, beräkningar, modernitet och

liv i framtiden, utan han vill i stället leva i nuet och njuta av naturens

under. Efter att blivit kvitt sitt vuxenliv tillbringar han dagarna med att

vandra omkring i naturen, att ta hand om sina djur och att återge natu-

rens skönhet i konstvävnader om vintrarna. Han beskrivs som en lycklig

och oförstörd människa, som ett paradisets barn i harmoni med naturen.

Och liksom ett barn eller liksom Adam och Eva före syndafallet har även

Johan en vårdare, trotjänarinnan Sara, som ser till att han har mat på

bordet och att tillvaron inte far illa med honom. Tillsammans med henne

kan han leva i en trygg isolation från vuxenvärlden. Men liksom den

romantiska vilden – och i enlighet med den Freudianska lustprincipen

och det dionysiska – har han också en skuggsida: om han får alkohol i sig

blir han ”vild och galen”. Idyllen hotas hela tiden av en immanent fara

som avvärjs genom Saras och hans släktingars påpasslighet. Även om

Johan i sin uppenbarelse framstår som ett naturbarn i harmoni med

naturen visar texten att denna harmoni endast är en illusion. Denna illu-

sion upprätthålls av en civilisation/kultur som domineras av den apolli-

niska principen. I detta fall representeras civilisationen av hans släkting-

ar och av Sara som isolerar honom och skyddar honom från kulturen.

När Angela träffar Johan är det just hans barnslighet kryddad av en

barnslig anarki som tilltalar henne. I stället för att fråga henne en ”massa

saker” – om skola, ålder och annat liknande (dvs. den slags information
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som vuxenvärlden värdesätter) – visar han henne sitt jordiska paradis.

Han lär henne dricka vatten ur en källa, blåsa maskrosbollar och lyssna

till blommornas skvaller. Tillsammans hänförs de över naturens under

och magi:

Där sutto de – två lyckliga, som funnit varandra. Bådas ansikten lyste. De följ-
de med blickarna solstrålarnas lek och sågo skuggorna kila omkring dem som
skygga djur. Fåglarna kvittrade och sjöngo i träden. Från skogen nära intill
drog en susande orgelton fram över trädgården. (FvP I: 67 f)

När Johan har visat henne sin värld ber han henne berätta något om sig

själv, som ett slags barnsligt utbyte av underhållning. Angela berättar då

om sin barndoms blå rullgardin, en rullgardin hon haft i sitt föräldrahem

och som hon fantiserat sagor omkring. Den blå rullgardinen – som även

gett namnet åt den första delen i sviten – återkommer gång på gång som

en symbol för barndomens oskuldsfullhet vilken genom inträdet i vux-

envärlden går förlorad. Johan tröstar henne med att denna blåa rullgar-

din kan återkallas t.ex. när man har tråkigt eller när man i vuxenvärlden

sitter på ett kontor och räknar pengar. Den blå rullgardinen är Johans

anarkistiska gest mot vuxenvärlden, en anarki som han på olika sätt vill

lära Angela. Och då Angela visar tecken på alltför stor lydnad inför vux-

envärlden målar han upp skräckvisioner om förlusten av fantasin symbo-

liserad av rullgardinen:

– Jaså, du hör redan till dem, utropade han, som om han talat om en främ-
mande fientlig klan. Du skall också bli som de andra. Odräglig! Minns du inte
att vi hade en blå rullgardin, där sagans väsen levde. Nej, den har du förstås
glömt, din blå rullgardin. [– – –] Vad tror du, man har för nytta av de där
utmärkta kunskaperna? Se på mig! Jag har glömt dem för länge sedan. Och jag
är en lycklig man. Mycket lycklig. (FvP I:130)
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I stället för en förnuftsvärld vill Johan introducera en alternativ värld

som enbart styrs av fantasin. Han vill fresta Angela med den kunskap

som livets och naturens skola kan ge henne, dvs. kunskapen om hur

blommor fungerar och reproducerar sig. Johan talar om blommors själ

och om att ge sig tid att lyssna till blommors och djurs språk. Och Johan

talar om Gud – om en gud som lever i allt levande och om en gud som är

livet.

Han [Gud] är själv jord och himmel, och genom hans väldiga klappande hjär-
ta föras världens oro, ve och fröjder. Och så länge detta hjärta klappar, så länge
finnes allt till. Dess slag driva växandet, dess blod matar allt levande och
andande. Så är han med i allt, är allt, finns i all naturen. (FvP I:133)

Johans gud är ett slags världsande som finns med och styr allt och liknar

den Eros som Ellen Key talar om. Det som dock skiljer Johans erostro

från den Keyska är att han frikopplar naturen från kulturen och ser dem

närmast som varandras absoluta motsatser. Medan Key talar om att

genom Eros utveckla personligheten, mänskligheten och skapa ett nytt,

jämställt samhälleu flyr Johan mänskligheten i dess samhälleliga utform-

ning (vuxenlivets kontor, skolor och sociala regelsystem). Just i idealise-

randet av det ”naturliga tillståndet” liknar Johans livstro den primitivis-

tiska skolans. 

När Johan talar om naturens befruktning, känner Angela att hon hör

samman med naturen och att även hon har ett frö inom sig ”som en dag

skulle jublande höja sig mot solskenet och brista ut i värmen omkring

henne” (FvP I:134). Johan lär Angela naturens skapande dimension, men

lika litet som han kopplar detta skapande till det omgivande samhället,

kopplar han det till den mänskliga kroppen och den erotiska driften.
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9 Se även Domellöf 2001, 155 f.

Avsaknaden av kroppen och driften i Johans blomsterpredikan ger

Angela få redskap för att handskas med djurens och människans könsliv

och fortplantning.i I kärleken eller driften finns en destruktiv sida som

Johan i sin barnslighet inte kan informera Angela om. Kärlekens och

fortplantningens djuriska sida inger henne skräck och när hon i den för-

sta delen ser en ko föda tänker hon: ”Inte suckade och plågades de

[blommorna om våren]. Inte genomträngdes luften av deras klagoskrin”

(FvP I:157). Samma oro inger henne även arrendatorsfrun Adèles vistel-

se på sjukhuset och hundarnas parning i Kvinnogatan (FvP II:43 ff och

185 f) liksom även statardotterns förlossning i Höstens skuggor (FvP

III:49–53).o

Problemet med Johans naturdyrkan är att den inte förmår balansera

människans och driftens destruktiva sida. Den enda gång som den sexu-

ella driften kopplas till Johan är i en scen där han är berusad och des-

truktiv. Denna händelse är också den som indirekt leder till hans död och

den föregås av en scen i vilken Adèle lockar ner honom i en källare. Hon

frestar honom med alkohol som ett slags hämnd mot släkten von Pahlen

– eftersom hon vet att han inte får dricka. Genom Adèle introduceras

människans ondska och missunnsamhet i Johans idyll och genom spriten

frigörs Johans egna destruktiva drifter. I källaren tömmer Johan en flas-

ka vin och han fylls av en lustblandad vrede mot Adèle. Å ena sidan får

alkoholen källaren att fyllas av blommor, Johans kropp att fyllas med en

sol och surra som en humla, och Adèle att se ”trolsk” ut: med en mun

”dragen i ett perverst leende” (FvP I:250). Å andra sidan får alkoholen

Johan att bli arg på Adèle som driver med honom och vars närvaro gör

honom kall och får hans fantasis blommor att dö. Adèle gör Johan vred,

men i stället för att slå till henne kysser han henne. Men Adèle, som tidi-

gare har lekt med honom och påpekat för honom att han nu har ”både
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vin och flicka” (FvP I:250), gör slut på hans närmanden genom att tvinga

honom att inse att han är tokig – en vuxen man som är som ett barn:

Ett förvuxet grinande barn hoppade fram ur hans hjärta och dansade med
tokroliga krumbukter framför honom. Men när han betraktade den besyn-
nerliga varelsen närmare, förstod han att den icke heller kunde vara ett barn.
Dess hår var grått, ansiktet hade en åldrad mans veck och fåror. En dvärg, som
aldrig kan bli en vuxen människa, ser ut just så. Ack, det var han själv! Stora
tårar sköljde över hans kinder. För första gången grät Johan von Pahlen över
ett långt och förfelat liv. (FvP I:253)

Adèle blir den som öppnar Johans ögon och tvingar honom att betrakta

sig själv utifrån: som ett abnormt och ”förvuxet grinande barn”. Hans

livsillusion bryts och steget ut ur oskulden och harmonin med naturen

resulterar i hans självframkallade död. När släkten finner den döda Johan

är han inte ett längre det förvuxna barnet och han ler ”så underligt”:

”Han hade äntligen blivit vuxen, och i de vuxnas värld hade han icke velat

stanna” (FvP I:258 f). Johans öde illustrerar bristen i hans livstro, en livs-

tro som är varken förankrad i det samhälleliga eller i den mänskliga drif-

ten. För Angela återstår fortfarande att lära sig hur hon skall koppla denna

föreställning om att vara en del av naturen till det mänskligt kroppsliga,

det höga till det låga och det sinnliga till det andliga. Hon måste lära sig

hur vårens skapelsesymfoni, som hon älskar och ser sig som en del av (se

t.ex. FvP I:185–188), skall kunna bli en användbar livshållning.

Lektion 2: Andlighetens kärleksevangelium
I Lifslinjer I kritiserar Ellen Key kärleksdiskurser som separerar det and-

liga från det sinnliga och hon nämner två olika diskurser som hon tar

avstånd från: den kristna och den fria kärlekens. Dessa kritiserar hon för att

antingen betona endast andlighet och könslig renhet eller endast sinn-

lighet och kroppslig könslighet.qp Keys kritik av å ena sidan kristen askes
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och å andra sidan den fria kärlekens ansvarslösa erotik ser jag som ett

genomgående spår även i Pahlensviten. Här ställs dessa två livshållning-

ar mot varandra och avslöjas båda som ett led i ett maskulinitetsprojekt

som handlar om makt och ett utbyte av kvinnor. Såväl den kristna kärle-

kens förespråkare (t.ex. Jacob Wahlbom) som den fria kärlekens före-

språkare (t.ex. Thomas Meller) använder sig av sin kärleksdiskurs för att

språkligt manipulera kvinnor i ekonomiskt och sexuellt vinstsyfte. 

När Angela för första gången i Höstens skuggor hör predikanten Josef

Wahlbom tala i skolhuset om Guds kärlek i naturen ser hon Johan fram-

för sig. ”Mannen där uppe tycktes henne ett ögonblick som en ny Johan,

som siade om en evig vår och om ett oändligt växande” (FvP III:38).

Angelas tankar om Guds död – som introducerades i mötet med Stanny

i svitens andra del (FvP II:106 f) – viker undan för en religiös extas som

påminner om den naturtro som Johan gett henne. Josef Wahlbom

beskrivs som en man som har talets gåva och när han sjunger är det som

om ”[t]aket över deras [församlingens] huvuden lyftes”, som om ”stjär-

norna blevo sköna blommor som växte så gott i Herrens trädgård” och

som om han räckte ut ”en stor bukett stjärnblommor på långa stjälkar”

mot församlingen. (FvP III:34) I stället för skoltidens dystra och allvarli-

ga Gud introducerar Josef en kärleksfull och glad Gud, som finns i allt

levande – också i den döende hösten: 

Vänner, dyre vänner, det är Guds godhet, som är verksam i minsta frö och får
det att gro och spira! Så skön har jorden blivit för att ni skola tänka på hans
allmakt. En är han, en och stor, men i varje blomma, i varje växande väsen fin-
nes han. Rör varsamt vid allt det levande och andande, tag i det ömt och var-
ligt, ty det är Honom ni taga i. [– – –] Han slår sin kärleks armar omkring er,
också nu, också i den döda hösten, lever han. (FvP III:37)

Josef uppmanar församlingen att öppna sina hjärtan, att inte sova utan
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att aktivt ”se” och bli medveten om naturens ständiga underverk. De

underverk han talar om är naturens pånyttfödelse genom fröna som gror

och grönskar och han uppmanar sina åhörare att se hösten som ett löfte

om en kommande vår. Angela lockas av Josefs tal om Gud i naturen och

det får henne att vilja bli god och ”[a]tt kunna känna innerlig kärlek för

allt levande” (FvP III:38 f). Men trots betoningen på det jordiska är

Josefs kärlekslära fast förankrad i det andliga. Naturen speglar endast

Guds himmelska godhet och människans uppgift är att leva väl och vara

på sin vakt mot djävulen för att på så sätt försäkra sig om en plats i him-

len. Till skillnad från Johans inomjordiska livstro handlar Josefs livstro

om himmelriket och livet efter detta. Det är det som, enligt honom, är

meningen med det jordiska livet. Även om Angela blir tagen av Josefs tal

om den gudomliga kärleken i naturen, tvekar hon ändå inför hans vision

om en bortomjordisk verklighet: ”Var den icke endast en väldig såpbub-

bla som människornas fattiga längtan bort från sitt armod blåst upp?

Och som skulle upplösas i fukt och dimmor, om man kom den nära?”

(FvP III:39) Angelas tvekan pekar å ena sidan på ordets makt att förföra

och manipulera och å andra sidan på tomheten i predikantens predikan.

Orden framstår som en livslögn, som en ställföreträdande verklighet.

Liksom Johans fantasikonstruktion raseras även denna i mötet med det

jordiskt profana livet.

Bönemötena med Josef gör stort intryck på Angela. Hans predikning-

ar försätter henne nästan i extas och han tvingar henne att tro som han. De

svarar mot hennes obestämda längtan ”efter något att fylla sitt hjärta med”

(FvP III:132). Angelas extatiska hängivelse visar sig bottna i en längtan

efter att få älska och bli älskad: att ”omfattas av någons armar, slutas i

någons famn” (FvP III:133). Notera orden ”något” och ”någon” i de ovan-

stående citaten. Angelas religiösa extas handlar alltså inte om religiositet 

i sig utan om en längtan efter kärlek. Gud blir ett slags ställföreträdare

älskare: 
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Angela drog häftigt efter andan. Hon vred sig sakta, där hon låg på sina knän.
Det var vällust i hennes fruktan – en sötma på hennes läppar.
– Ack Gud, tag mig – bad hon igen.
Och hon tyckte sig lyftas upp i en stark famn. Hennes huvud böjdes på den
fina halsen. Hon sjönk in i en hänryckning, som kom blodet att rusa genom
hennes ådror. Och så med ens var hon lätt och drömde sig flyga genom en
rymd, som bländade henne med sitt vita ljus.
Det är himlen, tänkte hon lycklig. (FvP III:133 f)

Angelas religiösa extas är starkt kroppslig och sinnlig. I Fröknarna von

Pahlen avslöjas talet om Guds kärlek och det andliga som ett förklätt

sinnligt begär. Angela är inte ensam om att sammanblanda den sinnliga

kärleken med den andliga, det finns många andra kvinnor som förväxlat

sin kärlek till Gud med sin kärlek till Josef Wahlbom ”för hans vackra

rösts skull och för hans till hjärtat gående predikningars skull” (FvP

III:139). Också Josef själv syndar gång på gång. I Pahlensviten blandar

predikanter och frälsta manliga lekmän ofta avsiktligt ihop Agape och

Eros och tar sakralt språk i bruk för att lura unga kvinnor i säng. Ett

exempel på detta är den nyfrälsta Nils som i Kvinnogatan (del II) använ-

der sig av Jesu ord för att få Linnea medgörlig:

Och Nils tog Jesu ord i sin mun, och varje gång han ville ha något av Linnéa,
sade han, att det var Jesus till behag. Jesus hade aldrig menat att människorna
bara skulle ha rätt att älska varandra inom det jordiska äktenskapet och efter
världsliga myndigheters tillåtelse. Den sanna kärleken var släkt med Jesu egen
kärlek, som genom anden skänkte de utvalda friheten. (FvP II:123f)

På samma sätt som Nils använder sig av språket gör även Josef Wahlbom

det. I Bröllop på Ekered (del VI) använder Josef sig av imperativet ”Kom!”

för att locka Frideborg i säng, på samma sätt som han använder ordet för

att locka församlingen till Jesus: ”Kom till Jesus! Kom till Guds under-
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11 Jfr Svanberg 1989, 338 f. 

bara evigt gröna ängar!” (FvP VI:212) Efter samlaget vill han ta den

redan gravida Frideborg till sin hustru, under förevändningen att göra en

frälsargärning och därigenom rädda henne från gatan samt ge hennes

barn ”en kristlig och sedlig uppfostran” (FvP VI:222). Den egentliga

orsaken är ändå att Josef anar att barnets biologiska far, Bernhard

Landborg, skulle betala rikligt för att bli av med barnet. Genom ett

äktenskap med Frideborg skulle Josef kunna knyta kontakter med den

rika familjen Landborg. Valet av Frideborg handlar alltså om valet av

Bernhard som rival, ett val som skulle innebära ett ekonomiskt uppsving

för Josefs del. För Josef liksom för Bernhard och Stellan är Frideborg

endast en ”kapitalplacering” (FvP VI:223).qq

Den som på allvar visar på den kroppsliga basen i Josefs tal om det

andliga är Adèle. Hon vägrar från början att ta Josef på orden: ”Hon

hade ingen användning för alla dessa ord [bibelspråk, psalmverser och

andliga slagdängor], allt detta ovidkommande. Hon ville bara åt honom

själv” (FvP III:137). Josefs andliga patos står som en mur mellan honom

och Adèle som ”inte hade någon röst, böner att sända upp till en himmel,

som för henne var tom” (FvP III:137). Adèles mål blir alltså att bryta ner

denna mur och ”rycka ned honom [Josef] från hans höjd, göra honom till

en helt vanlig köttslig människa” (FvP III:137). För Adèle är Josef enbart

ett objekt, en man, och hon sammanblandar inte ”sin kärlek” för honom

med en kärlek för Gud, såsom han vill. För Adèle finns ingen Gud och

därför kan Josef inte få det diskursiva övertag som han är van vid i rela-

tion till kvinnor. I mötet mellan Adèle och Josef utspelas alltså en språk-

lig maktkamp mellan en andlig och en sinnlig diskurs. Adèle utgår som

segrare i denna kamp och blottar genom denna seger såväl den andliga

diskursens brister samt Josefs svaghet för kvinnor. Hon gör honom till

sin älskare:
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Hon var icke längre Adèle, arrendatorns hustru med de bleka ögonen och den
hopknipna munnen. För honom var hon bara detta mystiska gåtfulla kön, som
bländade med vita lemmar. [– – –] Och i en sista våldsam ansträngning att icke
röra henne och med en hastig ångerfull bön till Gud, som av gammal vana, föll
han ändå för frestelsen och tog henne, också han stönande som om båda skul-
le krossas under hans tyngd. (FvP III:142 f, min kursiv)

Notera att den kärlek Josef företräder är könsligt sinnlig: för Josef är

Adèle endast ”detta mystiska gåtfulla kön”. Hon är för honom bara en

kvinna bland många andra: kroppslig, anonym och utbytbar. Just genom

sin kroppslighet blir hon Josefs plågoande – genom att ständigt vara när-

varande och bjuda honom sin kropp påminner hon honom om hans svag-

het och om hans kroppsliga könslighet. För Adèle blir han den man hon

längtat efter, en man som äntligen tillfredsställer henne sexuellt. I hen-

nes föreställning är kärleken definierad som en kroppslig orgasm skild

från det andliga. Adèles och Josefs affär blir – trots Josefs rädsla för att bli

upptäckt av Gud och resten av världen – känd av såväl Tord som Petra

och Angela. Angela, som efter sin extatiska upplevelse har sökt efter Gud

överallt, börjar tvivla. 

Sådana stunder tyckte hon [Angela] att predikanten var en helt vanlig klum-
pig människa, som stod där och skrek fram ord. Det lät nästan som när en ko
råmar. [– – –] Och hon såg också hur Adèle med lystna och hungriga ögon
smög sig upp vid predikantens sida. Allt blev så fult, futtigt och smått. Små
känslor, låga begär. En värld av djur som stötte huvudena mot varandra så att
det ekade ihåligt. (FvP III:196 f)

Josef försöker in i det sista inbilla sig att Adèle, liksom de andra kvinnor-

na, har sammanblandat sin kärlek för Gud med en kärlek för honom, men

Adèle går som segrare ur denna kamp genom att visa att det för henne inte

finns någon annan Gud än den människa som kan ge henne en kroppslig

orgasm:
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– Gud! sade hon. Ser Gud ut som du, din lurifax? Du borde se dig i spegeln!
Och hon menade det. För henne hade han varit Gud. Han hade skänkt henne
kroppens vällust och för en tid stillat hennes begär. Det var allt vad hon strä-
vat efter. (FvP III:268)

Varken Josefs eller Adèles sinnliga kärlek handlar om ett möte mellan två

själar och inte heller är den utvecklande. Medan Adèle på sitt burdusa

sätt är uppriktig mot sig själv och varken försöker bortförklara eller för-

kläda sitt begär, använder Josef talet om Gud som en täckmantel för sin

egen kroppsliga könslighet och sitt begär efter pengar och ära. I beskriv-

ningen av Josefs försök att två sina händer anas en ironisk hållning:

Han hade lidit ett svårt nederlag, men Gud skulle upprätta honom. Så var
hans vissa hopp. Jorden var full av sådana Guds vandringsmän, som falla
omkull och resa sig igen för att sedan vittna inför människorna om Herrens
obeskrivliga godhet och nåd. Tack vare dem har Gud full sysselsättning med
att förlåta och torka händer som sudlats. (FvP III:269)

Genom att ge Adèle skulden för sitt fall och genom att bikta sig för Gud

befriar han sig själv från ansvaret för sina egna handlingar och gör Gud

åter till den dömande och förlåtande instansen.

Den kristna diskursen är ett språk förbehållet mannen i det tidiga

nittonhundratalets Sverige. Det är mannen som står för tolkningen av

vad som är rätt och fel, sanning och synd. I Pahlensviten företräds denna

diskurs av frälsta män och predikanter, t.ex. Josef och den frälsta lek-

mannen Nils. Som jag har visat använder Nils Jesu namn för att locka

Linnéa till sig (FvP II:123 f). Nils tal om Jesu kärlek bär stora likheter

med talet om den fria kärleken i den form som Thomas och som primi-

tivisterna förespråkade. Här är det fråga om en kärlek bortom kulturens

regelsystem och Nils söker rättfärdigande för denna kärlek genom att
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12 Se även Domellöf 2001, 159.

använda Jesus som auktoritet. För Linnea blir det som om hon genom

Nils vilar i Jesu famn. Den sinnligt kroppsliga kärlek som Nils, liksom

Josef, bejakar är fri från ansvar och hänsyn. När Nils får veta att Linnea

väntar hans barn reser han bort för att några år senare återkomma som

en frälsningssoldat. I stället för att glädja sig åt ”sitt” barn börjar han

vittna om sin synd med Linnea: ”Ett barn har blivit fött i hor och lönn-

dom” (FvP II:128). Nils förkastande av det barn som är frukten av hans

sinnliga kärlek blir för Linnea en vändpunkt. Hon inser att hennes sinn-

liga kärlek till Nils är död men att hon har fått en gåva.qw Den kärlek som

Linnea, liksom Angela, tror på är utvecklande, livsbejakande och jäm-

ställd – till skillnad från den enbart kroppsliga kärlek som män såsom

Nils, Josef och – som vi snart skall få se – Thomas företräder.

Lektion 3: Sinnlighetens kärleksevangelium
På samma sätt som Angela igenkänner Johan i Josefs tal ser hon även

Thomas som en ny företrädare för Johan. Medan Josef talar om den and-

liga kärleken talar Thomas om den sinnliga kärleken. Gemensamt för

dem båda är att de använder naturen för att exemplifiera sin version av

kärleken. Medan Josef besjälar naturen med Guds kärlek och ber för-

samlingen iaktta pånyttfödelsen i naturen, ber Thomas Angela att iden-

tifiera sig med blommor och annat i naturen som vågar älska. För

Thomas och Josef är kärleken – antingen den sinnliga eller den andliga –

endast ett medel och inte ett mål (se kapitel 4). 

I relationen till Angela gör såväl Thomas som Bell sig till kärlekens

läromästare och de tilldelar Angela rollen som sin lärjunge. Bägge pre-

senterar sin version av kärlekens evangelium och Thomas ger kärleken en

närmast religiös betydelse. Stig Ahlgren kallar Thomas för en kärlekens

överstepräst och han jämför honom med Dora som han kallar för präst-
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13 Ahlgren 1940, 150 f.
14 Se även Domellöf 2001, 175 f och kapitel 4.

inna. Han beskriver Dora som en gudinna, en Adonisprästinna vars

opersonliga sexuella tjänster har makt över döden:

Dora Macson äger samma förtrollande makt som Kybele, gudinnan med de
många brösten. Hennes givmilda sköte, som överdådigt spenderas i samvaro
med tacksamma män, räcker också till för den döende Hans von Pahlen, dess
opersonliga makt dränker alla hänsyn och frågor. [– – –] Dora Macson blir
vårens, potensens, urtidsdränkta protest mot den pågående förödelsen, mot
naturens höst och människans.qe

Det intressanta i ovanstående citat är att Ahlgren skriver in Dora i natu-

ren och det opersonliga samt ser Doras givmildhet som något bortom all

hänsyn och alla frågor. Hans tolkning sammanfaller här med den primi-

tivistiska författarens syn på kvinnan (se kapitel 3) och med Thomas

definition av kvinnan. Jag vill däremot hävda att det finns en avgörande

skillnad mellan Thomas och Doras funktion i texten som Ahlgren igno-

rerar och som handlar om kön och maktperspektiv. I samlagsscenerna

fördelas rollerna enligt ett heteronormativt könsmönster – kvinnan ger

och mannen tar. Det är Thomas, prästen, som tar Angelas oskuld för att

han har beslutat sig för att han vill äga Angela. Det är Dora, prästinnan,

som ger Hans sin kropp – om än litet motvilligt – för att han vill smaka

på kärleken en sista gång. 

Kanske tyckte hon [Dora] synd om honom och var gripen av hans nöd.
Kanske handlade hon också till en del i skräck. Möjligt är även att hon berör-
des på något skarpt och kryddat vis sinnligt av det övergivna husets egen-
domliga lukt och stämning av förfall och upplösning. [– – –] Var hon inte fort-
farande under Guds straffdom? Hon hade velat befria sig från sitt barn, döda
ett liv som just begynt. Skulle hon inte nu vara god mot en döende? Hon ville
vara god. Sådan var hon. (FvP III: 251)
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15 Austin 1962 [1955]. Judith Butler har i sin bok Gender Trouble (1990) vidareutvecklat
Austins performativitetsteori och hon tolkar genus/kön som en performativ handling.

16 Austin genom Pulkkinen 2000, 52.

Doras handling bortförklaras senare av Jacob som ett utslag för hennes

erotiska natur. Också i Ahlgrens tolkning dras en parallell mellan Dora

och en deterministisk kvinnonatur: hon ger för att hon inte kan annat.

Hennes famntag handlar i hans tolkning varken om godhet, perversitet

eller lättsinne – hennes handlande är bortom gott och ont. Genom sin

läsning av Dora sällar sig Ahlgren till det Levinska perspektivet, vilket är

intressant att notera eftersom det ju är Levins perspektiv som styr Doras

utveckling genom romanen och det är han som har det diskursiva över-

taget och som definierar henne.qr

Det som intresserar Ahlgren är de sakrala och liturgiska dragen i den

Krusenstjernska texten. Han fokuserar förutom berättelsens scenografi

och koreografi även ordet och den närmast magiska makt som ordet ges.

Ahlgren ger som ett exempel ordet ”att älska” och han definierar det som

den Krusenstjernska liturgins magiska grundformel. När Thomas inviger

Angela i sin kärleksfilosofi sker detta såväl med händer som med ord.

Orden är det medel som Thomas använder för att förföra Angela. I den

Krusenstjernska texten blir yttrandet oftast det J. L. Austin kallar en per-

formativ handling – en språkhandling som inte enbart beskriver en situa-

tion utan som även skapar den.qt Austin ger vigseln som exempel på en

performativ handling i vilken prästen som iscensätter äktenskapet

genom orden ”jag förklarar er man och hustru”. Men ord är, menar han,

inte i sig performativa utan den performativa handlingen är alltid bero-

ende av rummet och situationen. Då det gäller ovanstående exempel är

yttrandets performativa styrka förbundet med kyrkan som institution

och den auktoritet prästen har inom denna. Austins exempel fungerar

därför performativt enbart i en kontext i vilken syftet är att stadfästa

äktenskap och där alla villkor för vigseln är uppfyllda.qy
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17 Ahlgren 1940, 151.

I fallet Thomas och Angela är det Thomas som, i likhet med prästen,

har den performativa makten. Det är han som tolkar och sätter ord på

företeelser och som samtidigt skapar dem. Ahlgren ser Thomas som en

överstepräst ”som förmedlar hemlig, urgammal kunskap till de trängtan-

de kvinnorna”.qu Det är dock viktigt att notera den maktpotential som

finns inbyggd i prästrollen. I likhet med gynekologen och psykologen har

prästen historiskt haft tolkningsföreträde över kvinnan. Till skillnad från

predikanten Wahlbom och den frälsta lekmannen, senare predikanten

Nils, gör Thomas aldrig anspråk på att vara en Guds förkunnare, utan

framställer sig snarare som en förkunnare av den sinnliga, jordiska kärle-

ken. Men i likhet med Nils och Wahlbom använder han sig både av språ-

ket som ett medel för att förföra sin publik (Angela) och som en perfor-

mativ handling för att iscensätta en situation (samlaget). I det följande

ser vi ett exempel på hur Thomas genom språket förför Angela: 

– Nu skall du lära dig kärleken, Angela, sade han och såg henne rätt in i ögo-
nen. När du ger dig åt mig, så skall du inte tänka att det bara är detta jag vill
ha av dig, bara din kropp och njutningen den kanske skänker mig. Jag vill
känna din själ, hela ditt egendomliga jag. Alltid har jag tyckt att den fysiska
kärleken är det enda sättet att lära känna livets själ. (FvP V:269)

Ovanstående citat inleder ett längre anförande i vilket Thomas förklarar

kärlekens väsen – ett brandtal som syftar till att ”lyfta henne in i det

medvetna och troende tillstånd, vari han ville ha henne” (FvP V:270). I

Thomas manipulativa kärleksreligion ersätts Gud med livet och i likhet

med de kristna Nils och Wahlbom handlar hans predikan om att försät-

ta Angela i ett ”troende” tillstånd som möjliggör en sexuell erövring.

Thomas kopplar i sitt anförande ihop den sinnliga kärleken och livet, på
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18 Key 1903.
19 Svanberg 1989, 268 ff.

samma sätt som Nils i Kvinnogatan kopplar ihop den med Jesu kärlek

(FvP II:123 f). Thomas argumenterar liksom Nils för att den fysiska kär-

leken är det enda sätt som vi kan ”lära känna livets själ” och att erotiken

är ”den väg naturen anvisat för att liv skall genomtränga liv” (FvP

V:269). Thomas vädjar alltså i sitt anförande såväl till naturen som till

livets gudomlighet, men han utmanar också Angela (för säkerhets skull)

genom att konstatera att kärleken inte är avsedd för de rädda och genom

att hänvisa till allt annat i naturen som vågar älska (FvP V:270). Thomas

anförande om kärlekens evangelium öppnar för olikheten mellan hans

och Angelas syn på kärleken. Medan kärleken och talet om kärleken

endast är ett manipulativt medel för Thomas, är kärleken en central

aspekt av livet för Angela. Det ”troende” tillstånd han vill ha henne i

befinner hon sig redan i ”mycket mera än han visste” (FvP V:270).

Hennes erostro/livstro grundlades, såsom konstaterats, redan i hennes

barndom då Johan von Pahlen lärde henne att älska och leva med natu-

ren. Hon har redan genom sin erfarenhet och sitt sökande närmat sig

dem Key kallar för ”de livstroende”.qi

I likhet med de kristna predikanterna har Thomas makten över inte

bara språkets manipulativa funktion utan även över dess performativa

aspekt. Samtidigt som Thomas genom språket kan skapa företeelser kan

han även förvägra Angela den performativa akten om hon inte efter-

kommer hans önskan. Ett exempel på detta är då Thomas försöker ta

Angela (för första gången) i Ösas gamla båthus på midsommaren.

Samlaget, som Svanberg beskrivit som en våldtäkt, fullbordas inte och

Angela drar sig undan av rädsla och förskräckelse över den smärta hon

känner.qo I den dialog som följer det avbrutna samtalet ser vi tydligt hur

stor makt orden och uttalaren av ord har i Pahlensviten. Efter det avbrut-

na samlaget undrar Angela förhoppningsfullt om hon nu är hans älskar-
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inna, men Thomas ger henne ett nekande svar (FvP V:216). Det är först

efter deras andra samlag (det som föregås av den citerade lektionen i kär-

lekens konst) som Thomas ger henne rätten att kalla sig hans älskarinna.

När Thomas har gett henne ordet känner hon en tyngd i sitt sköte och

föreställer sig att hon kanske nu är gravid (FvP V:273 f). Av ovanstående

exempel följer att Thomas svar inte bara beskriver hennes situation (att

hon är hans älskarinna) utan även skapar den. Först när han gett henne

ett jakande svar blir hon hans älskarinna och därmed kan hon även med

sin kropp ana kärlekens frukter, ett barn. För Angela – som verkligen ser

kärleken som en skapande och livgivande kraft – är detta den naturliga

tolkningen av kärlekens fullbordan. Thomas däremot förhåller sig

nekande till en sådan tolkning och gör allt för att Angelas profetia inte

skall gå i uppfyllelse. Just i denna ordväxling anas kärnan i olikheten i

Thomas och Angelas kärlekssyn. 

I detta avsnitt har jag visat på vilka sätt de olika kärleksdiskurser

Angela erbjuds i Pahlensviten bryter mot den Nya sedlighetens krav på

en kärlek som både är skapande och jämställd och som både bejakar det

andliga och det sinnliga, kulturen och naturen. Speciellt den andliga och

den sinnliga diskursen visade sig dessutom handla om ett utbyte av och

ett förtingligande av kvinnan. I det följande avsnittet skall jag fördjupa

min läsning av den sinnliga kärleksdiskursen genom att fokusera triang-

eln Thomas–Angela–Bell.
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5.2 ”En vit lilja bland vilddjur”

Ur-triangelns (Petra–Thomas–Angela) ingång och mötet med den  homo-

sexuella subkulturen sker under samma kväll i romanen. Petra och Thomas

stöter på varandra på en teater och hon och Angela bjuder hem honom på

middag tillsammans med Angelas kusiner, Stellan och Paula. Efter midda-

gen lockar Stellan upp Thomas till sin ateljé i vilken konstnären Kiss

Nilsson och Stellans modell Agda redan väntar på honom. Kiss och Stellan

ingår i en krets av homosexuella konstnärer som av Thomas beskrivs som

feminina och ”blöta”. Mötet i Stellans ateljé återges i fri indirekt diskurs

vilket ibland gör det svårt för läsaren att uppfatta vem som kommenterar

den homosexuella dekadensen och när. Är det Thomas, författaren eller

rentav Stellan – i ett fall av självironi? Uppenbart är dock att Thomas kän-

ner sig hotad av denna nya manlighet. Hans avsmak för manlig feminini-

tet framträder redan under middagen hemma hos Petra: ”Thomas såg på

honom [Stellan] litet förvånad. Det här var alltså den nya manliga ungdo-

men! Den var åtskilligt fräck och gåpåig, i det fattades ingenting. Men

manlig var den i alla fall just inte” (FvP IV:73). I mötet med Kiss och

Stellans miljö kopplar han denna nya manliga ungdom till ett paradigm-

skifte: ”Thomas såg ut i rummet. [– – –] Sannerligen: hu! Var detta den nya

generation som höll på att växa upp i gamla Sverige?” (FvP IV:81) Det

främlingskap han känner inför Petra vid återseendet förstärks av Stellans

pratsamma närvaro och det får honom att känna sig gammal och utanför.

”Var det detta han kommit tillbaka till – för att sitta som en främling vid

Petras bord, medan nya gossar, och så blöta och konstiga, beredde sig att

taga för sig?” (FvP IV:73) Det är alltså inte enbart främlingskapet med

Petra som får Thomas att känna sig gammal, utan det faktum att han har

blivit ersatt av en ”blöt” man, dvs. en feminin man. Här, liksom på många

andra ställen i sviten, anas en brytning mellan en gammal och ny tid, som

i Pahlensviten även kännetecknas av en upplösning av tidigare fixerade
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20 Felski 1995, 35–60; Witt-Brattström 1999, 184 ff; Domellöf 2001, 319 f.
21 Felski 1995, 38 (min övers.). Orginaltexten: ”…an authentic point of origin, a mythic

referent untouched by the strictures of social and symbolic mediation …”. Se även
Koivunen 2001, 335.

könsroller. Vilken betydelse denna upplösning ges samt vilka möjligheter

den tros föra med sig beror på vem som agerar och vem som tolkar.

Den oro som Stellans manliga femininitet väcker samt förlusten av

Thomas ungdoms Petra får Thomas att söka bekräftelse för sin manlighet

och ungdom på annat håll: ”Nej, han ville vara ung igen, och i Angelas

blickar skulle han väcka den åtrå han en gång sett i Petras!” (FvP IV:74)

Det är viktigt att notera att skillnaden mellan Stellan och Thomas inte

enbart handlar om två olika slags manligheter utan även om två olika

generationers män. För Thomas del handlar kampen om Angela inte

enbart om att återerövra sin ungdom utan, även om att segra över både

den nya manligheten och den nya generationen (och således återinföra

den traditionella manligheten). Återerövringen av sin ungdom blir ett led

i Thomas manlighetsprojekt. Intressant här är att det inte enbart handlar

om att bli ung på nytt utan framför allt om att ”återskapa” en föreställd

svunnen tid – en tid då kvinnor var ”kvinnor” och män var ”män”. Denna

nostalgiska längtan efter ett förflutet med en orubbad könsordning kan

ses som en reaktion mot den kvinnofrigörelse som 1900-talet förde med

sig och är ett motiv i litteraturen.wp Men det är inte enbart den manliga

modernistiska litteraturen – i Sverige: den primitivistiska – som präglas

av denna könsnostalgiska längtan. Rita Felski noterar att denna nostalgi

är ett genomgående drag i västerländskt tänkande från Hegel till Lacan. I

denna tradition kopplas modernitet och alienation med (manlig) masku-

linitet medan kvinnan framstår som ”ett autentiskt ursprung, en mytisk

referent oberörd av sociala och symboliska restriktioner/begränsning-

ar”.wq Samtidigt som moderniteten förde med sig snabb utveckling, väx-

ande materialism, urbanitet och ett upphöjande av den vetenskapliga kun-

– 214 –

ii – manlighet i kris



22 Ibid., 38 ff. Jfr Melkas 2006.
23 Karkulehto 2004, 58 (min övers.). Orginaltexten: ”toivetta palata ’viattomuuden’ aikaan

eli aikaan, ennen kuin mediassa, mainonnassa, taiteessa ja tieteessä alettiin tehdä näkyväs-
ti ja julkisesti butlerialaista ’sukupuolihäiriköintä’”.

24 I förordet till sin licentiatavhandling (2005) reflekterar Karkulehto över begreppet ”hete-
ronostalgi” och över dess koppling till Butlers psykoanalytiska begrepp ”heterosexuell
melankoli” (eller heteromelankoli), se Karkulehto 2005, 28f. Butlers begrepp bygger på
Freuds teorier kring melankoli och med begreppet avser hon den förlust som en hetero-
normativ genusidentifikation förutsätter – dvs. förlusten av vissa sexuella känsloförbin-
delser och den melankoli som förlusten ger upphov till då den varken erkänns eller sörjs.
Även om jag inser att Butlers teori också kunde appliceras på Pahlensviten, har jag valt att
enbart hålla mig till Karkulehtos något annorlunda begrepp eftersom det i all sin enkel-
het ringar in den problematik som jag uppfattar vara central för karaktären Thomas. För
en diskussion om heteromelankoli, se Butler 1997, 132–150; Eeva 2004, 327–334;
Pakkanen 2005, 67; Hekanaho 2006, 98 f.

skapen skapade den också en längtan efter stabilitet och kontinuitet. I

denna utveckling framstod kvinnan som ett emblem för traditionen, hem-

met, ett naturenligt och förindustriellt förflutet.ww

Thomas längtan efter att genom Angela återerövra en svunnen tid

speglar denna modernitetstrend. Men i Thomas fall handlar det inte

enbart om en nostalgisk längtan efter kvinnan bortom kulturen och sam-

hällelig föränderlighet, utan även om att återställa ett könskontrakt i vil-

ket könet definieras i relation till det motsatta könet. De ”blöta” män

som Thomas konfronterar utgör alltså ett hot mot detta kontrakt och

därigenom mot en heteronormativ manlighet eftersom de dras till sitt

eget kön. Mediaforskaren Sanna Karkulehto kallar denna slags nostalgi

för ”heteronostalgi”. Med begreppet avser hon en ”önskan om att åter-

vända till oskuldens tid, dvs. tiden innan man synligt och offentligt bör-

jade göra Butlerskt ’genustrubbel’ i media, reklam, konst och veten-

skap”.we Även om Karkulehtos analys riktar sig mot det sena nittonhun-

dratalets ”queera kris” är begreppet fullt användbart för att karaktärise-

ra den manlighetskris och den nostalgiska längtan efter att återställa den

manliga sexualitetens dominans som mellankrigstiden förde med sig.wr

Thomas längtan är således i högsta grad heteronostalgisk.
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25 Jfr Svanberg 1989, 379.
26 För en analys av Bells begär, se Domellöf 2001, 162 f.
27 Fjelkestam 2002, 92 ff. Jfr även Svanberg 1989, 185, 376 f.

En annan teoretisk utgångspunkt för en förståelse av Thomas man-

lighetsprojekt är teorin om det triangulära begäret. Till skillnad från

Levins rivaler är Thomas verkliga rival en kvinna, Bell von Wenden.

Thomas och Bell träffas för första gången i samma dekadenta miljö som

han stött på de ”blöta” männen i. En kamp om Angela utspelas mellan

dem och Bell avslöjar de underliggande begären i hans till synes ädla

kärlek och hon beskriver honom som ”en gammal liderlig hanhund,

när han om våren fått upp spåret på färskaste ungtiken” (FvP

IV:257).wt I kampen om Angelas oskuld framställer Bell och Thomas

varandra som ett hot mot Angela – Thomas som ”en gammal liderlig

hanhund” och Bell som en ”smygande orminna” (FvP IV:257). I den

triangulära relationen Thomas–Angela–Bell sker en kamp om en mas-

kulinitetsposition, men det intressanta i denna triangel är att den tre-

dje polen i triangeln inte är en man utan en kvinna. I romansviten kon-

stateras många gånger att Bell ser på kvinnor ”som en man ser på dem:

med begärelse och heta önskningar”. (FvP II:160) Liksom Thomas

begär är hennes begär enbart inriktat på (unga) kvinnor som kroppar

och likheten understryks av att båda beskriver varandras begär med

djuriska metaforer.wy

Litteraturvetaren Kristina Fjelkestam tolkar Bell von Wenden som

en gestaltning av ”Den Manhaftiga Lesbianen” – 1800-talets sexologiska

konstruktion av den lesbiska kvinnan.wu Fjelkestam utgår från Bells kär-

leksfilosofi som bygger på att man är lyckligast då man älskar någon som

”är lik en själv – också kroppsligen” (FvP II:190). Den lesbiska kärleken

ges här en autoerotisk laddning som senare – i en suggestiv beskrivning

– får en förklaring. I den andra delen av romansviten går Bell i psykos och

känner sig jagad av en skugga – sig själv: ”Överallt fanns hon, därför att
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28 Se även Lagercrantz 1951, 261 och Svanberg 1989, 185–189.

hon hade älskat sig själv, njutit sig själv, ätit upp sitt hjärta, så att blodet

nu dröp om hennes läppar” (FvP II:224). Samtidigt som jag, liksom

Fjelkestam, ser en parallell mellan Bell och den tidstypiska representa-

tionen av Den Manhaftiga Lesbianen, anser jag ändå att vi förenklar det

Krusenstjernska projektet om vi delar upp begäret enligt motsatsparen

kvinnligt–manligt eller heterosexuellt–homosexuellt. I min tolkning är

det självcentrerade draget i Bells begär det som gör begäret förkastligt –

inte det lesbiska.wi Här får Bell sällskap av bland annat de homosexuella

männen Stellan, Gusten, Kiss, den heterosexuella kvinnan Adèle, de

heterosexuella männen Tage, Bernhard och Gotthard samt inte minst av

män som Thomas och Jacob. I min tolkning handlar motsättningen inte

om kön eller sexuell läggning utan om närvaron eller frånvaron av ett

etiskt förhållningssätt till den man begär. Här ställs Thomas och Bells

egennyttofokuserade begär mot Angelas Keyska eros- och livstro som

utgår från en jämställd och skapande kärlek.

Bells och Thomas kamp om Angela illustrerar väl den position

Angela intar i romansviten som å ena sidan en närmast helig symbol för

renhet och oskuldsfullhet, å andra sidan som ett objekt för allas begär. På

textens plan och även i läsningar av Pahlensviten framstår Angela ofta

som en primitivistisk fantasi, som en kropp genom vilken det begärande

subjektet söker nå sin förlorade ungdom. Också Olof Lagercrantz upp-

fattar Angela som en primitivistisk fantasi, men han är oförmögen att

skilja mellan Angela som en projektion av romangestalternas fantasier

och Angela såsom hon beskrivs av den allvetande berättaren. I stället gör

han en biografisk läsning av gestalten och ser henne som en representa-

tion av författaren Agnes von Krusenstjernas längtan efter en ”sund

kvinnlighet”:
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29 Lagercrantz 1951, 245.
30 Ahlgren 1940, 138.

Angela är en fullvärdig representant för det naturbundna, lyriskt religiösa hos
människan, men intellektuellt befinner hon sig i dvala och hon saknar förmå-
gan att sätta sitt liv i någon relation med omvärlden. Hon lever helt och hål-
let intuitivt och är sedd och skildrad som en blomma, vilkens enda uppgift här
på jorden är att växa, befruktas, vissna och dö. [– – –] Men först och främst
speglar Angela Agnes von Krusenstjernas längtan efter ett helt och harmo-
niskt liv i sund kvinnlighets milda tecken, samtidigt som hon är dotter av den
primitivism, den längtan tillbaka till naturen och blodets urkällor, vilken går
som en mäktig flod genom mellankrigets diktning och varav en strid fåra rin-
ner in i Agnes von Krusenstjernas författarskap.wo

Lagercrantz läsning är ett typiskt exempel på en primitivistisk fantasi

som sätter likhetstecken mellan kvinnan och naturen, mellan kvinnan

och det kroppsliga. En liknande läsning hittas även hos Ahlgren som

undrar ”om inte månadsskiftenas herredöme över blodet […] gör henne

[kvinnan = Krusenstjerna] så att säga organiskt benägen för en panteis-

tisk all-enhetslära.”ep

Mot denna biologistiska och primitivistiska syn på kvinnligheten

skall jag ställa Ellen Keys kultur- och samhällsorienterade kvinnosyn.

Vad händer om vi i stället för att se Angela som en av naturen determi-

nerad könsvarelse, ser henne som en Ny kvinna som använder sig av kär-

leken för att skapa en ny och bättre värld? Angelas placering i romanen

som en primitivistisk fantasi framstår tydligt i följande citat som också

gett detta avsnitt dess namn. Här är det Kiss Nilsson som berättar för

Thomas, Stellan och Agda om ett hurudant porträtt han skulle vilja måla

av Angela. 

– Fröknarna von Pahlen bo förnämt som på en herrgård också här i
Stockholm, fortsatte Kiss oförtrutet. Två herrgårdsfröknar! Det går inte ur
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dem. Jag skulle vilja måla Angela. Något fantastiskt borde det vara. En gräslig
och förnäm fantasi. En vit lilja omgiven av vilddjur. Bakom skulle det vara en
herrgård, vit den också, med popplar framför. Jag tycker så mycket om popp-
lar, ty de äro så obeskrivlig förnäma, har en släkting till mig skrivit, diktaren
Hadrianus Nilsson. På alla grenar skulle det sitta råttor och titta på henne med
klara ögon. (FvP IV:80 f)

I Kiss Nilssons fantasi symboliseras Angelas förnäma oskuldsfullhet av

en vit lilja som hotas av vilddjur och råttor. Hotet mot Angela kan tolkas

som tvåfaldigt: dels vilddjuren, som associeras med blodshunger och

död, dels råttorna som associeras med smuts, förfall och sjukdom. Mitt

bland dem som vill slita henne i stycken och dem som vill besudla henne

står hon, vacker och oskyddad som en lilja, men med fötterna i en adlig

jord – här symboliserad av herrgården och popplarna. Angelas höghet

framstår här som något som skiljer henne från hennes omvärld. Det är,

som Kiss konstaterar, något som inte går ur henne. Men samtidigt kan

liljans vithet även knytas till Angela som en icke-sexualiserad jungfru

Maria eller som en frälsande natur. Samtidigt som popplarna beskrivs

som förnäma, som en del av herrgårdens rekvisita, är det på deras grenar

som råttorna sitter. Också herrgården, Angelas bakgrund, hotas inifrån.

Jag tolkar detta som ett led i den Krusenstjernska uppgörelsen med över-

klassen och hennes vision om en ny tid och en ny människa. Överklas-

sens degeneration kopplas även till konsten och de modernistiska homo-

sexuella männen. Blandningen av råttor, vilddjur, popplar och en vit lilja

blir betecknande för dekadensen och den nya modernistiska, naivistiska

konstlinje, som Kiss och hans kollegor företräder. I båda fallen – adeln

och konsten – handlar det om en förlorad kontakt till livet och om en

sexualitet som inte är skapande.

Vem är det då som hotar Angela? Kiss Nilsson ger inget svar. För

Thomas är det nog människor som Kiss och Bell som utgör det största
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31 Det är intressant att notera att Petra, i ett anfall av svartsjuka – efter att ha betraktat
Thomas och Angela tillsammans – ger sin oskuld åt Tage, en feminin man just av det slag
som Thomas tar avstånd från (FvP IV:308). Petras samlag med Tage kan således även ses
som en hämnd mot Thomas som genom Angela försöker erövra sin ungdom.

32 Svanberg 1989, 269.

hotet. Av Thomas inre monolog i samma kapitel framgår att han inte

tycker om att Kiss tar Angelas och Petras namn i sin mun. För Thomas

framstår detta umgänge, inte minst sedan Bell uppenbarat sig, som det

ultimata hotet mot Angela: ”Denna Bell von Wenden som smekande

tryckte sig mot de unga flickorna! Dessa äckliga gossar med perversa faso-

ner” (FvP IV:198). Thomas konstaterar lite senare att han har föga sym-

pati för ”sådana kvinnor som Bell” (FvP IV:255) och att de i allmänhet

äcklar honom. Det framgår ändå att detta äckel är tätt förknippat med en

rädsla för att de skall lyckas med att ”nästla sig in hos kvinnobarn, som

han själv ville beskydda eller få älska” (FvP IV:256). Det är uppenbart att

Thomas äckel inför den lesbiska kvinnan handlar om en rivalitet och en

rädsla för en ny tid och med den, en omvärdering av alla värden. På

samma sätt som de homosexuella männen hotar Thomas manlighet

genom att ifrågasätta en heteronormativ koppling mellan kön och sexua-

litet, hotar Bell den genom att inta rivalens plats i begärstriangeln.eq I den

triangulära relationen som Bell och Thomas formar med Angela fungerar

de som varandras speglar och bägges egoistiska begär framhävs. Båda

demoniserar den andre och sentimentaliserar sitt eget begär.

Bell likställer Thomas med en ”gammal liderlig hanhund” som om

våren ”fått upp spåret på färskaste ungtiken” (FvP IV:257). Det är

Angelas oskuld som båda är ute efter, eller med Thomas ord: hennes

unga flickhjärta ”så genomskinligt, så fritt från passionens röda blod-

strimmor, och utan en fläck från smutsiga händer” (FvP IV:260). Bells

och Thomas syn på den andra som ett hot mot Angelas oskuld handlar

inte om en generell rädsla för att Angela skall gå under, utan snarare om

en rädsla för att den andra skall hinna före.ew
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Thomas stannade. En irriterande ängslan fick makt med honom. Kunde
denna Bell von Wenden redan ha försökt sina konster med Angela? Det före-
föll honom icke otroligt. [– – –] Han sökte i hennes ansikte efter något tecken
till fördärv. (FvP IV:396 f) 

Thomas och Bell är inte de enda som åtrår Angelas ungdomliga oskuld;

även Jacob Levin önskar smaka på Angelas ungdom. Under Angelas

avslutningsmiddag i Kvinnogatan (FvP II), framstår hon för Levin som en

”liten Jesu brud” i sin vita klänning och han önskar att han kunde få

smaka hennes första kyss och få hennes första famntag (FvP II:66).

Senare, under nyåret som inleder Porten vid Johannes (FvP IV), betraktar

Levin Angela och önskar att han kunde vila i hennes unga famn: ”Tiden

skulle bli ung. Han själv skulle bli ung” (FVP IV:15). Men Levins begär

handlar inte enbart om att bli ung igen utan framför allt om en vilja att

återställa det forna könssystemet. Citatet föregås av en diskussion om

den läsande kvinnan. Angela har berättat att hon skall gå på föreläsning-

ar i litteratur och Levin ondgör sig över den moderna tidens ”litteratur-

höns”:

Hur otroligt det låter, tycks det inte göra dem [dagens unga flickor] lämpliga-
re för äktenskapet. Nej, då var nog den riktigt gammaldags kvinnans studie-
plan bättre. Hon väntade först på en man och sedan på Paradiset. (FvP IV:14)

Angelas ”föreläsningar” utgör ett hot mot den gamla könsordningen och

tanken om en naturgiven kvinnlighet. För Levin framstår den väntande

kvinnan som ett ideal och denna syn delas av många andra män i sviten.

Denna bild delas av såväl Thomas som Tage (Petras f.d. älskare) vilka

båda använder bilden av den väntade kvinnan som ett led i sin förförel-

sestrategi.ee För Levin kopplas denna kvinnlighet ytterligare till frukt-

barhet. När Angela i den femte delen, Älskande par, kommer till honom
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33 Jfr Tages bild av kvinnan: ”Petra böjde sig fram över boken, som han [Tage] sköt emot
henne. Där var en bild av en ung kvinna, som stod vid havet. Med handen skyggade hon
för ögonen, och hennes blick sökte något långt borta. 
– Vem väntar hon på? sade Petra sakta. [– – –]
– Hon väntar på sin älskare, svarade Tage lika sakta.” (FvP I:213)

för att få sin graviditet bekräftad drar han sig till minnes tidigare famil-

jehögtider och sin önskan att få ha henne. Han inser att fadern till

Angelas barn måste vara Thomas, en man i hans egen ålder och han grips

av en känsla av orättvisa. ”Och om det nu vore Thomas som varit fram-

me här… varför hade det då icke lika gärna fått vara han själv?” (FvP

V:368) Levins besvikelse över att en annan man har hunnit före påmin-

ner om Thomas rädsla. Genom sin utomäktenskapliga graviditet för-

vandlas Angela från en eftertraktad men oåtkomlig oskuld till en allmän

egendom: 

Han [Levin] fattades av en åtrå till henne, som han icke känt på samma sätt
när han visste att hon var oberörd. Något av det affärsmässiga och brutala i
hans natur flöt samman med hans känslor. Han löpte ingen risk nu om han
ägde henne. En annan hade redan ägt henne. Hon bar redan ett barn inom sig.
(FvP V:370)

För Levin är det först Angelas oskuld, senare rivaliteten med Thomas

som lockar. Gemensamt i bägge fallen är en förhoppning om att bli ung

igen genom Angela och en önskan om att återställa en förlorad könsord-

ning. Men samtidigt framstår Angela för såväl Levin som Thomas som

ett objekt genom vilket de förhandlar om manlig maskulinitet och makt.

Thomas manlighetsprojekt utmanas ytterligare av att Bell intar en plats i

den triangulära kampen om Angela som ”traditionellt” är reserverad för

en annan man.

Italiens Madonna vs Eldslandets Manolita
Jag har tidigare noterat att det finns stora likheter i Thomas och Bells
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34 Om fetischer och den svarta kvinnans kropp som en sexuell fetisch, se Hall 1999, 204 f. 

begär. Båda använder sig av såväl språkliga som visuella hjälpmedel i sina

försök att förföra Angela – eller snarare: i sina försök att värva Angela till

sin kärleksreligion. Dessa visuella hjälpmedel utgår båda från den nakna

kvinnokroppen. I Bells fall är hjälpmedlet ett porträtt av en ung beslöjad

naken kvinnokropp medan det i Thomas fall handlar om en brun staty

föreställande en naken kvinna. Det intressanta med dessa två exempel är

att de bildar ett dikotomiskt par bestående av vit–brun, oskuld–sexuellt

erfaren, kultur–natur, beslöjad nakenhet–obeslöjad nakenhet. Jag läser

dessa kvinnoavbildningar som symboler för den kvinnlighet de förväntar

sig att Angela skall uppfylla och som två olika kvinnostereotypier: den

kristna madonnan/oskulden och den primitivistiska naturkvinnan.

Porträttet respektive statyn fungerar dessutom som sexuella fetischer.er

Bells första förförelseförsök äger rum på hushållsskolan. Hon har

bjudit upp Angela på sitt rum och på bordet bland porslinet och kakorna

har hon placerat ett porträtt av Cecilia, en numera död kvinna som hon

har varit förälskad i: 

Det [fotografiet] föreställde en mycket vacker ung kvinna i helfigur. Hon var
draperad i en tunn slöja kantad med svandun, och under den skymtade de
späda linjerna av en naken kropp. Det var ett besynnerligt fotografi. (FvP
II:188) 

Medan Angela betraktar bilden berättar Bell om sin relation till Cecilia,

om hur de reste tillsammans till Italien, om hur Cecilia knäböjt i en

katolsk kyrka och om hur en italiensk kvinna beskrivit henne som en

”vacker död ung fröken” (FvP II:191). Bell beskriver Cecilia med ord

som blek, vacker och fridfull. I kombination med den katolska kyrkan,

den italienska omgivningen, de späda linjerna och den tunna slöjan fram-

står Cecilia nästan som en jungfru Maria, något som understryks av Bells
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egen förhoppning om att hon själv skulle vara född i Italien ”där jungfru

Marias ögon äro så milda och vaka över allting” (FvP II:193). Bells

beskrivning av Cecilia och jungfru Maria åtföljs av hennes berättelse om

sin egen bakgrund som hittebarn. Syftet med berättelsen är att väcka

Angelas medlidande för att på så vis vinna henne till sig.

Porträttet och beskrivningen av Cecilia utstrålar oskuldsfullhet i

kombination med moderlig mildhet, men samtidigt kan den tunna slöj-

an med svandun endast knapphändigt dölja Cecilias nakna kropp.

Nakenheten utlovar något annat och Angela ser ”ett levande spel i de där

smidiga lemmarna som tjusade” (FvP II:193). Idéhistorikern Karin

Johannisson konstaterar att den beslöjade kvinnan i fin de siècle-kulturen

är en central ”metafor för naturens och sexualitetens innersta hemlighe-

ter, en yta att defloreras/avslöjas av vetenskapen–mannen”.et Slöjan för-

stärker Bells maskulina position gentemot de unga flickorna och hennes

likhet med Thomas. Liksom han är hon intresserad av att deflorera den

jungfruliga kvinnan. I mötet med Angela låter Bell Angela förstå att hon

kanske liknar Cecilia. Bilden fungerar som ett led i Bells förförelseakt – i

hennes lektion i kärlek och i hennes försök att genom medlidande vinna

Angela. För Bell handlar hennes lektion i kärlek om att övertyga Angela

om att två kvinnor kan och har rätt att älska varandra och att kärleken är

lyckligast då man älskar någon som är lik en själv, även fysiskt. Det hand-

lar om en absolut likhet:

De behag man själv äger beundrar man hos en annan i starkare grad. Man får
ju icke kela med sig själv eller smeka sig själv. Det kallas självbefläckelse. Men
att famna en bild snarlik en själv, fastän vackrare och mera utvecklad, det är
att söka forma sig efter fullkomligheten. Då mognar man, då blir man helt
kvinna. (FvP II:190)
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Den avgörande skillnaden mellan Thomas och Bells kvinnorepresenta-

tioner är det rasmässiga inslaget. Thomas statyett är brun till färgen och

för osökt tankarna till den västerländska erotiseringen av den exotiska

kvinnan. Detta intryck förstärks av Thomas förflutna som upptäcktsre-

sande och utforskare av exotiska miljöer och kulturer i Chile/Eldslandet.

Som upptäcktsresande har han inte enbart nöjt sig med en trygg turist-

vistelse, utan han har även genomgått stora prövningar för att fånga själ-

va ”Eldslandets själ” (FvP IV:43). I Thomas beskrivningar kopplas den

främmande kontinenten och den främmande kvinnan till sexualiteten

och han bekänner för sig själv att hans resebegär framför allt bottnar i

hans ”längtan efter exotiska kvinnor” (FvP IV:53). Denna längtan är,

som vi skall få se, sexualromantisk och heteronostalgisk – det är en läng-

tan efter naturkvinnan bortom kulturen samt efter ett då bortom civili-

sationen. Det handlar framför allt om ett maskulinitetsprojekt, om att

återskapa den absoluta skillnaden mellan hem och borta, privat och

offentligt, manligt och kvinnligt och mellan vi och dom.ey

Thomas primitivistiska inställning till de exotiska kvinnorna kom-

mer framför allt fram i hans beskrivning av ”Manolita”, en av hans

många älskarinnor. Här parodierar Krusenstjerna de 5 ungas, och speci-

ellt Artur Lundkvists, idealkvinna – den namnlösa/anonyma och omätt-

liga naturkvinnan (se kapitel 3.2). Thomas får aldrig veta Manolitas ”rik-

tiga” namn, utan på frågan om vem hon är svarar hon med att räkna upp

en massa indianska namn ”med sträva tonfall kommande liksom långt

fjärran från topparna av tropiska snöfjäll” (FvP IV:48). Thomas antyder

att hon ”måste vara av blandras, en mestis, en chola” och att ”indianblo-

det [säkert flyter] tjockt under det blekta, utspädda kreolblodet” (FvP

IV:48). Anmärkningsvärt är att det är det ”indianskt” främmande i

Manolitas uppenbarelse som Thomas tar fasta på – trots att Manolita
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med sitt kreolblod och sin villa med en stor trädgård snarare framstår

som en ättling till Sydamerikas vita kolonialisatörer än som en represen-

tant för den kolonialiserade ursprungsbefolkningen. För honom är hon

som de främmande länder han flytt till och i hans beskrivning av henne

är det just det exotiska som framträder:

Något smygande i hennes gång, som om hon tassade omkring i mjuka ludna
mockasiner, gav honom som en sensation av något uråldrigt, förhistoriskt
indianskt. I hennes sällskap kände Thomas, skälvande av hemlighetsfull väl-
lust över besittningen av något absolut främmande och väsensskilt, att hon
tillhörde ett helt annat människosläkte, en helt annan värld, det som var lika
oändligt fjärran som landen bortom stjärnorna och månen. (FvP IV:48 f)

Av ovanstående citat framgår att Thomas gör det som han uppfattar som

främmande i Manolita till en sexuell fetisch. Notera första meningens

inskjutna ”som om”, en konjunktion som indikerar att det indianska i

Manolitas uppenbarelse snarare skall uppfattas som Thomas fantasi än

som ett faktum. I hans beskrivning förvandlas hon till en representation

av den exotiska Andra och som sådan till en stereotyp. Hon är den abso-

luta skillnaden och hennes uppenbarelse är naturgiven och statisk.eu Här

finns en intressant koppling till Bells begär: på samma sätt som Thomas

begär den absoluta skillnaden begär Bell den absoluta likheten. 

För Thomas är det makten över en annan värld (den förhistoriskt

indianska) som får honom att skälva av ”hemlig vällust”. I Thomas

beskrivning länkas Manolita enbart till det sinnliga och det sexuella och

hon framstår som erotiskt omättlig. Thomas sexualiserande syn på

Manolita ekar såväl kolonialismens som primitivismens syn på vilden

eller den ”svarta” kolonialiserade kvinnan. I en analys av 1800-talets
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38 Gilman 1985, 76–108.
39 Ibid., 76 och 91.
40 Hall 1999, 126–129.

representationer av den svarta kvinnan i europeisk konst visar Sander

Gilman hur den svarta kvinnan i konsten inte bara får representera sex-

ualitet, utan framför allt avvikande sexualitet, korruption och sjukdom. I

medicinska texter från 1800-talet dras paralleller mellan den svarta, den

prostituerade och den lesbiska kvinnan och i alla tre fall söker man fysio-

logiska tecken för att bevisa det abnorma hos dessa kvinnor.ei Intressant

är även att notera hur den svarta kvinnan i europeisk konst ofta fram-

ställs tillsammans med en vit kvinna (t.ex. Edvard Manets tavla Olympia,

1862–63) för att beteckna såväl olovlig sexualitet som den vita kvinnans

sexuella tillgänglighet.eo Den färgade, primitiva kvinnan betecknar såle-

des både frigjord sexualitet (den goda vilden) och destruktiv sexualitet

(den onda vilden) och denna polarisering är även synlig i Thomas för-

hållningssätt till Manolita.rp Trots att Thomas uppfattar Manolita som

sexuellt givmild känner han sig ändå främmande i hennes famn, ty hon

ger ”honom feber och en törst som hon aldrig låtit honom helt släcka”

(FvP IV:48). Liksom den forna tidens kolonialisatörer känner han sig

osäker inför henne – hennes värld är honom ett mysterium, han vet inte

ens vad hon heter och hon gäckar honom genom att aldrig låta honom

fullt stilla sin hunger. Dessutom visar det sig att hennes sexualitet inte är

fertil. För Thomas, liksom för Levin, är barnet en förlängning av man-

nen, en förlängning genom vilken mannen kan fortfara att leva. När

Thomas senare gifter sig blir det också barnet som hindrar honom från

att fly äktenskapet, ty: ”När han själv blev gammal, skulle i denne gosses

[hans son] själ hans egen livslust och längtan åter sjuda och växa” (FvP

IV:51). När Thomas träffar Angela tycks denna längtan efter barn vara

stillad och han gör allt för att se till att deras relation inte skall bära frukt. 

Men det är inte enbart det sexuella och det reproduktiva som
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Thomas söker i kvinnan utan även moderligheten, att hos kvinnan få

”vila ut som i en moders famn” (FvP IV:48). Thomas längtan efter kvin-

nan som ett hem är klassisk, i litteraturhistorien finner vi en uppsjö av

manliga resenärer med en väntande kvinna att komma hem till – allt från

Odysseus till Peer Gynt.rq För Thomas uppenbarar sig insikten om den

förlorade famnen i samband med hans moders död. Avskuren från sin

mor och sitt fosterland inser han att han inte ens kan berätta för

Manolita om sin mor ty han vet att ”hon inte skulle förstå honom” (FvP

IV:51). Manolita, som en symbol för kvinnans sexualitet, är inte moder-

lig. Thomas osäkerhet i Manolitas famn handlar väl i grund och botten

om ovilja inför en kvinna med en egen sexualitet. Han kan varken vila ut

i hennes famn eller genomtränga hennes själ. Hon kan inte fylla den

funktion av ”hem” som han söker i henne och han känner sig hemlös.

Det är just denna hemlöshetskänsla som får Thomas att många år senare

återvända till Sverige och först i Petra och sedan i Angela försöka finna

det hem han förlorat. För Thomas är kvinnan förutom en passiv, vän-

tande kropp även en mor att komma hem till. När Angela, efter diskus-

sionen om statyn, vill gå hem vädjar han, liksom Bell, till hennes medli-

dande:

– Nej, gå inte. Ni skall inte gå genast. Mitt rum blir så tomt då, förstår ni. Det
här är inte mitt hem. Jag är ännu en främmande här. Jag hade velat komma hit
till Sverige och finna ett hem. Men jag har inte funnit något. (FvP IV:150)

Liksom Bell försöker han förföra henne genom att hänvisa till sin brist

på hem och därmed väcka hennes medlidande eller moderlighet. Han

preciserar sambandet mellan ett hem, Petra och Angela själv genom att

be om en kyss med orden: ”Ni vet ju att vi [Thomas och Petra] älskade
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varandra – då för länge sedan, när vi voro unga. Det skulle vara som att

äntligen ha fått komma hem att få kyssa er mun” (FvP IV:151). Angela

blir således bron till hans förlorade ungdom och barndomshem, samti-

digt som han genom statyn manipulerar henne till sexuell tillgänglighet. 

Hemlösheten blir Thomas medel för att locka fram Angelas moder-

lighet medan hänvisningarna till den primitiva kulturen/ kvinnan funge-

rar som ett medel för att försätta henne i det ”troende” tillstånd som

krävs för att han skall kunna ta henne. I detta påminner han förförelse-

akt i många avseenden om Bells. Också Thomas agerar som kärlekens

läromästare och använder den nakna kvinnokroppen som visuellt hjälp-

medel. Innan han kysser Angela för första gånger ger han henne kvinno-

statyn att hålla i handen:

Från bokskåpet flyttade han ned en liten staty av trä. En naken kvinna, brun
av det blanka träet, med ett uttryck i ansiktet, som om hon gick i sömnen eller
drömde. [– – –] Han gav henne den att hålla i handen. Hon for över den sme-
kande. Den var len. Det var som om en levande kvinnas hud varit omkring
den. (FvP IV:149)

Statyn som Angela får i sin hand är brun och har ett sömnigt eller

drömskt uttryck i ansiktet. Till skillnad från Bells porträtt är denna kvin-

nokropp inte beslöjad utan helt naken. Uttrycket i ansiktet är frånvaran-

de och Thomas antyder (liksom Bell) en likhet mellan Angela och den

nakna kvinnan. Den bruna statyn blir en ställföreträdare för Thomas

älskarinnor i Eldslandet. Parallellen mellan statyn och Angela fungerar

snarare här som en antydan om vilka förväntningar Thomas har på

Angela. Eldslandet som ord blir också ett medel för Thomas när han för-

söker ta Angelas oskuld i det gamla båthuset:

– 229 –

”en vit lilja bland vilddjur”



42 Se även Svanberg 1989, 245f, 268.

– Vi äro i Eldslandet, sade han. Vid en kust, där det brinner höga bål över det
dävna och disiga vattenbrynet. 
Men han förklarade inte närmare vad han menade. Efter en stunds tystnad
frågade Angela med blicken ut över havet:
– Säg, Thomas, är det nu det skall ske? (FvP V:211)

Statyn fungerar liksom den svarta kvinnan i 1800-talets konst som en

markör för den vita kvinnans sexualitet. Genom att räcka Angela statyn

antyder han hennes egen kroppslighet. Men det finns dock en avgörande

skillnad mellan Manolita och den bruna statyn. Till skillnad från den

undflyende och gäckande Manolita är statyn utan egen vilja. Den är ett

passivt ting som Thomas kan ladda med sina egna betydelser. När

Angela undrar vad kvinnan tänker på svarar Thomas med att likställa

Angela och statyetten: ”Vad tänker ni själv på? Ni är också en liten kvin-

na” (FvP IV:150). Han fortsätter: ”Jag tror att hon drömmer om

någon[…]. Någon skall komma och taga henne till sig, trycka henne i sin

famn. En stark man, som är henne värdig” (FvP IV:150). I Thomas hete-

ronormativa beskrivning av statyn görs en koppling mellan kvinnlig

femininitet och en förväntad passivitet, mellan kvinna och väntande

kropp. Kvinnan är i Thomas tolkning den passivt väntande som genom-

trängs av mannens aktiva begär.rw Denna tolkning av kvinnlig feminini-

tet överför Thomas på Angela genom att dra en parallell mellan henne

och statyn. Här är vi fjärran från Manolitas sexuella och begärande

kropp. 

Systerskap i kärlek
Man skulle kunna se statyn som en symbol för kvinnokönet. Den blir en

behållare för kulturellt kodade föreställningar om vad kvinnan och
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kvinnlighet är. Lika mycket som den stumma statyn är ett ting som

Thomas laddar med sina egna betydelser är den det för Angela. För

Thomas symboliserar statyn hans dröm om en kvinna som är en bland-

ning av ett traditionellt kvinnoideal – väntande och passiv – och primiti-

visternas naturkvinna – en kvinna som villigt låter sig invigas i kärlekens

mysterium bortom civilisationens begränsande normer. För Angela

handlar statyn snarare om den kvinnliga kärleken och för henne, liksom

för Petra, blir statyn en symbol för systerskap i kärlek. Medan Thomas

tolkar statyn som en symbol för kvinnan som finns till för mannen, ser

såväl Angela som Petra statyn som en symbol för kärleken som något

som förenar kvinnorna med varandra. Genom att ge statyn en egen bety-

delse som går utöver den Thomas gett den fråntar Angela honom ensam-

rätten över definitionen av kvinnan. Angelas och Petras tolkning av sta-

tyn pekar framåt mot den utopi som romanslutet kan sägas vara.

Statyn kan tolkas som en symbol för ett systerskap bland kvinnor

som älskar, ett systerskap som inte begränsas av sexuella preferenser.

Statyns innebörd klarnar för Angela då hon för första gången efter hus-

hållsskolan stöter på Bell på nytt. Den här gången besöker hon Bell i hen-

nes dansstudio. Nu, liksom i hushållsskolan, försöker Bell väcka Angelas

empati, men den här gången känner Angela inte mera ovilja mot Bell:

”Något nytt hade kommit till. Medlidande? Kanske. Angela visste det väl

inte själv” (FvP IV:241). Efter mötet med Bell är statyns leende inte så

främmande längre och hon uppfattar betydelsen av bandet mellan kvin-

nor:

Angela tyckte att den icke längre log så främmande, utan halvt frändelikt häl-
sande och underfundigt välkomnande, med ett stänk av Bells sjuka och smärt-
samma, nästan blödande leende kring munnen. 
Kvinnor – alla släktingar till varandra, tänkte Angela med Bell von Wendens
ord ännu ringande i sina öron. Vi alla, alla av samma blod! (FvP IV:242)
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När Petra första gången ser statyn är det dess sinnlighet som hon ser och

hon ser den som en ställföreträdare för alla de kvinnor hon fantiserar att

Thomas haft i de främmande länderna:

Den där lilla gestalten – så brun, så fast, och ändå med den helt utvecklade
unga kvinnans mjuka linjer och runda blommande bröst. Den var fylld av
sinnlighet. En vacker erfaren kvinnoynglings sinnlighet. Hon var kvinnan som i
rätt tid fått njuta av sin kropps möjligheter. Petra vågade inte röra vid den.
Hon tyckte att den måste brännas, att den nu i natten blivit livsvarm och glö-
dande, ett vällustens trä som förvandlats till kött. 
Thomas Mellers förflutna! Var det kanske sådana älskarinnor han haft – där
långt borta i de främmande länderna? Sådana underbara! (FvP IV:219, min
kursiv)

För Petra framstår statyn som en symbol för ett kvinnoliv hon själv – låst

i en traditionell kvinnoroll – inte kunnat eller haft mod att bejaka. Hon

känner sig utanför detta liv och vågar därför inte röra statyn. ”Angela

hade vågat det Petra icke vågat, då hon var ungefär vid Angelas nuvaran-

de ålder. […] Ibland kände hon det som om hon på ett mystiskt sätt

smält samman med Angela. Angela bodde inom henne. Hon blev en dub-

belvarelse, vars ena hälft mottog Thomas Mellers brännande kyssar och

brann av dem, medan den andras läppar förblevo iskalla” (FvP V:314).

Det har skett ett generationsskifte och Angela blir en representant för

den Nya kvinnan i en Keysk tappning: en kvinna som vågar trotsa kon-

ventionen och bejaka den skapande kärleken. En kvinna som har en

”vacker erfaren kvinnoynglings sinnlighet”. Här finns en intressant

koppling mellan förmågan att ge sig hän och ett slags kvinnlig maskuli-

nitet – en koppling som jag skall utveckla i avhandlingens sjätte kapitel.

Statyns mysterium öppnar sig även för Petra efter att hon i ett anfall

av svartsjuka på Angela och Thomas ger sig till Tage. I mötet med Tages

kropp träder en ny kroppslig Petra fram ”en törstande ung kvinna med

– 232 –

ii – manlighet i kris



het hud och lemmar som ormar – lemmar som ville famna och slingra sig

kring en manlig kropp” (FvP IV:310). Denna begärande, kroppsliga

Petra skrämmer Tage och han känner sig handlingsförlamad inför henne:

”Hon var så stor, så överväldigande, så olik den fina, spensliga Petra han

tänkt på och mindes” (FvP IV:311). Men, genom att tänka på Angela,

vars flicksäng de älskar i, återfår Tage sin styrka att slutföra samlaget. I

och med att Petra bejakar sin egen sexualitet kliver hon alltså ut ur den

kvinnoroll som Tage skrivit in henne i: den väntande kvinnans. Petra ger

således kvinnostatyn en egen tolkning som strider mot Tages bild av

kvinnan och för att bevara bilden av en väntande, passiv kvinnlighet

måste Tage – liksom Thomas – ersätta Petra med Angela. Efter samlaget

tycker Petra att statyn ler ett leende som ”icke längre [är] hemlighetsfullt,

utan systerligt förtroligt” (FvP IV:313). Men även om samlaget med Tage

innebär att Petra blir en ”blodssyster” med de kvinnor som vågar bejaka

sin sexualitet, är Petras och Tages famntag långt från den kärlek Key

efterlyser i Lifslinjer I. Deras samlag handlar varken om en skapande eller

om en jämställd kärlek, utan om ett ställföreträdande erotiskt möte där

båda är substitut för någon annan: Tage för Thomas och Petra för

Angela. Petra känner sig otrogen sig själv då hon gett sig till en man som

hon inte älskar. Men det är inte enbart bristen på kärlek som får henne

att ångra samlaget. Hennes ånger handlar också om hans person – dels

hans manliga femininitet (FvP IV:338 f), dels hans beräknande ”kärlek”

(FvP IV:375 f). I likhet med de homosexuella männen kring Gusten

handlar hans ”kärlek” endast om att ty sig till den som betalar bäst. Lika

litet som deras famntag är ett exempel på kärlekens frihet är Tage den

Nya man som den nya sedligheten förutsätter. 
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III 

Kvinnan som vägvisaren till en ny tid



1 Ahlgren 1940, 131–176.
2 Ibid., 136.
3 Ibid., 140, 151 f, 172 f.

6. En Ny kvinna genom Eros

stig ahlgren definierar Pahlensviten som en romanbalett eller ett

erotiskt mysteriespel med inslag av den ceremoniella dansen. Han beto-

nar det rituella inslaget i sviten och han läser ritualen speciellt i relation

till det som han tolkar som den Krusenstjernska kärleksfilosofin. Han

jämför kärleksscenerna i Pahlensviten med primitiva erosriter i vilka

Eros är skapelsens drivande kraft och människan enbart en marionett i

Eros tjänst. Enligt hans tolkning av den Krusenstjernska ”romanbalet-

ten” avlägsnas alla människor som missbrukar sin roll, dvs. alla som bry-

ter mot kärleksfilosofin.q Just genom denna framställning är

Krusenstjerna den enda bland primitivisterna som, enligt Ahlgren, är

riktigt ”vild och farlig” och som återupplivar den gamla dionysoskulten.w

Ahlgrens läsning av Krusenstjernas kärleksfilosofi är en viktig utgångs-

punkt för min förståelse av Pahlensvitens erosbegrepp, men jag tar

avstånd från – det som jag uppfattar som – hans könsblindhet och hans

primitivistiska tolkning av kvinnan som liktydig med naturen. 

I sin läsning av Thomas och Angelas möte utgår Ahlgren från två

antaganden: att Thomas är översteprästen som skall inviga Angela i kär-

leken och att Angela i egenskap av kvinna är inskriven i naturen och har

ett hjärta som slår i takt med den.e Enligt hans läsning är Angela ett

stycke passiv natur som väcks av Thomas. Jag uppfattar denna tolkning

som problematisk på åtminstone två punkter. Min första invändning gäl-

ler den passivitet han tillskriver Angela. Det faktum att Thomas inte får

veta om sin avkomma och att Angela inte svarar på hans brev förklarar
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4 Ibid., 140 f.

Ahlgren med ”grundregeln för all konstdans”, dvs. att ett rörelsesystem

svarar mot ett speciellt rörelseschema, i detta fall: att alla som kommit i

otakt med naturen ”avlägsnas” från scenen.r Ahlgrens tolkning styrs av

en könsbestämd (biologisk) determinism som fråntar verkets kvinnor all

möjlighet att styra och påverka sin egen tillvaro. Med min läsning vill jag

visa att Pahlensviten tvärtom problematiserar det synsätt som utgår från

den hierarkiska uppdelningen i kvinna/passivitet/natur och man/aktivi-

tet/kultur och att den erbjuder en motdiskurs till det genom att gestalta

kvinnornas utveckling mot att bli subjekt (människor) med en egen sex-

ualitet och en skapande kärlek. 

Min andra invändning gäller Ahlgrens syn på Thomas som Angelas

lärofader i kärlekens mysterier (se även kapitel 5.2). I det avsnittet där

Thomas ”lär” Angela kärleken och tar hennes oskuld finns det ett citat

som direkt strider mot Ahlgrens läsning. Vi får veta att Thomas talar om

kärleken för att lyfta Angela i det troende tillstånd han vill ha henne i,

men Ahlgren ignorerar det faktum att citatet fortsätter med bisatsen ”[det

medvetna och troende tillstånd] vari hon redan befann sig ännu mycket

mera än han visste” (FvP V:270, min kursiv). Angela har alltså redan en

livstro och genom den en uppfattning om kärleken innan Thomas kom-

mer och ”lär” henne den. I mötet mellan Thomas och Angela kolliderar,

som vi redan konstaterat, två sätt att förhålla sig till kärleken. För Thomas

är kärleken liksom kvinnan endast ett medel för sexuell tillfredsställelse

samt ett led i hans manlighetsprojekt, medan kärleken för Angela är livets

drivkraft och grunden för människornas moral och samlevnad. Faktum är

att de romandelar som föregår denna scen just handlar om Angelas

utveckling på kärlekens och livstrons område. Angela är alltså ingen pas-

siv natur som Thomas uppväcker och inviger i kärleken, utan – såsom

redan konstaterats – hon har själv länge aktivt sökt en livstro att skapa sig
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efter och att ersätta den kristna livstron med. I min tolkning blir Angela

ett slags symbol för mellankrigstidens Nya kvinna med en egen sexualitet

som styrs av den nya sedligheten och dess betoning på balansen mellan de

två livsprinciperna: det dionysiska och det apolliniska. 

I det här kapitlet skall jag – med utgångspunkt i Ellen Keys tankar

om Eros, den nya sedligheten och den kvinnliga vildheten – undersöka

på vilket sätt Angela bryter mot en traditionell könsmoral och banar väg

för en ny syn på kärlek och moderskap. Detta kapitel består av tre delar.

I den första delen (kapitel 6.1) fokuserar jag Ellen Keys begrepp den

kvinnliga vildheten och tolkar det utgående från olika feministiska teorier

om kvinnlig egenart/särart. På vilket sätt kan Angela sägas företräda

denna kvinnliga vildhet? I den andra delen (kapitel 6.2) kopplar jag

denna kvinnliga egenart till tanken om den Nya kvinnan och speciellt till

den mellankrigstida Nya kvinnan som, i likhet med Ellen Keys kärleks-

lära och hennes begrepp den nya sedligheten, söker sin frihet och sitt

självförverkligande även på kärlekens område. I detta sammanhang foku-

serar jag kvinnlig vänskap och kärleksrelationer mellan kvinnor som en

politisk strategi och som ett gångbart alternativ för den Nya kvinnan i

väntan på en ny, mer jämlik tid och eventuellt – men inte nödvändigtvis

– en Ny man att dela vardagen med. Här läser jag Pahlensviten speciellt

i relation till sekelskiftets och det tidiga nittonhundratalets tänkare Ellen

Key och Elisabeth Dauthendey, samt även i relation till den samtida

feministiska samlingen kring medborgarskolan Fogelstad och tidskriften

Tidevarvet. Syftet är att visa hur Krusenstjerna, genom Angela-gestalten,

gör upp med en förlegad kristen kärleksmoral och en patriarkal syn på

kvinnan samt introducerar en feministisk motdiskurs. Det sista avsnittet

(kapitel 6.3) blir ett slags slutsummering av de två tidigare – det är en

tolkning av den kvinnliga vildhetens och den Nya kvinnans samhällsom-

störtande potential. På vilket sätt kan romansvitens slut läsas som en

feministisk utopi? 
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5 En motsvarande scen hittar vi i Kvinnogatan där Angela, Stanny och Fredrika
Strussenhielm betraktar hundarnas parningslek (FvP II:182–186). Det är också viktigt att
notera rummets betydelse. I Pahlensviten sker de djuriskt-primitiva kärleksmötena ofta
på andra ställen än i hemmet eller sovrummet: i båthus (Thomas och Angela), i ödestu-
gan (Dora och Hans, Gotthard och Adéle), utomhus (Bernhard och Frideborg), i höladan
(Sven och Agda).

6.1 Den kvinnliga vildheten

Det ringde som av silverklockor för hans [Gotthards] öron. Han öppnade läp-
parna för att säga något, men ej ett ord kom över dem. Något försiggick med
honom. Det var något som stod i förbindelse med Angelas hand som så stilla
vilade på hans arm. Det var som om hans inre tvåddes rent. [– – –] Solen träf-
fade honom i ögonen, och som om solskenet varit en blixt, som kunde leta sig
in i till hans väsens innersta vrår, uppenbarade den för honom en känsla han
aldrig drömt sig få erfara – så som han hade lekt med livet: en känsla av god-
het, renhet, nästan kärlek. (FvP VI:103)

Ovanstående citat beskriver ett känsloladdat möte mellan Gotthard och

Angela i ladugården, ett möte som har föregåtts av en primitivistisk prä-

glad scen i vilken Gotthard – inspirerad av en brunstig tjur – har försökt

våldföra sig på Angela. Detta citat är intressant på två olika sätt: dels

illustrerar citatet den kollision mellan kärleksdiskurser som är genomgå-

ende i Pahlensviten, dels gestaltar det Angelas funktion som en frälsande

kvinnlighet. Här, liksom på många andra håll i sviten, framstår naturen

och djuren som det som ”påminner” människan om hennes djuriskt-pri-

mitiva drifter – eller snarare: djurens djuriska drifter fungerar som spe-

gelbild för människans kroppslighet.t I denna scen hör såväl Gotthard

som Angela tjurens och naturens ”väldiga stämma” – den s.k. lustprinci-

pen – men de reagerar på den på olika sätt. För Gotthard fungerar dju-

rets brunstighet som en signal till handling och uppmuntrad av moderns

försäkran om att Angela är kär i honom kastar han sig över henne i hopp

om en smula ”kärleksnojs” eller ”poetisk erotik” att lysa upp hösten med
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(FvP VI:100 f). Gotthards intentioner bottnar inte i en kärlek till Angela,

snarare är hon för honom en kropp att förlusta sig och dela njutning

med. Han – liksom de flesta män i sviten (Thomas, Tage, Levin, de

homosexuella männen etc.) – företräder ett slags primitivistisk kärleks-

diskurs, en tro på den fria kärleken bortom ansvar. Angela, som också

känner naturens rop i sitt blod, tar avstånd från denna kärleksdiskurs och

känner sig otrogen såväl sin kärlek till Thomas (som hon brutit med)

som det ofödda barnet.

Angelas möte med Gotthard i ladugården fungerar som en pendang till

Doras möte med Hans (se kapitel 4.2 och FvP III:247–254) och till Adèles

möte med Gotthard i ödestugan (se kapitel 4.2 och FvP VI:282–292).

Dessa scener handlar om tillfälliga möten och om ställföreträdande begär.

I dessa möten iscensätts olika kvinnliga strategier och olika förhållningssätt

till erotiken/kärleken. Medan Angela tar avstånd från en fysisk njutning

frikopplad från kärlek, ger såväl Dora som Adèle efter för det erotiska

mötet – med eller utan samvetsbetänkligheter. Dora ger sig halvt motvil-

ligt åt Hans av rädsla, medlidande, viljan att vara god eller kanske: av en

sinnlig känsla. Doras agerande handlar om att underkasta sig mannens

vilja och om att ge uttryck för ett förväntat kvinnligt beteende. Mot hen-

nes handlande ställs Adèles (se även kapitel 4.2). Medan Dora passivt

underkastar sig Hans vilja, intar Adèle en aktiv begärande position i rela-

tion till Gotthard. Medan Dora ger Hans sin ungdom tar Adèle Gotthards

ungdom. Adèles och Gotthards möte är också ett slags förvrängd spegelbild

av Gotthards och Angelas. Gotthard tänker att man ska ”[i]ngenting ge,

bara ta emot” men i deras möte är det Adèle som är den som tar utan att

ge (FvP VI:290). Adèle intar i detta möte en aktiv position och hon från-

tar Gotthard hans (manliga) handlingsföreträde. För såväl Adèle, Hans och

Gotthard innebär det sexuella mötet något de antingen kan återerövra

ungdomen eller skingra ensamheten med. Deras begär efter den andra

kroppen handlar varken om kärlek eller om ett verkligt möte. 
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6 Eskilsson 1991, 19 f. Yvonne Hirdman kritiserar Eskilssons resonemang för att hon inte
mer medvetet analyserar och ifrågasätter den ”tvåspråkighet” som Fogelstadskvinnorna
använde sig av. Med tvåspråkigheten avses här å ena sidan ett betonande av likheten mel-
lan könen, å andra sidan ett fokuserande av kvinnlig särart. Se Hirdman 1992, 41 f. 

Angelas ovilja att gå med på Gotthards kyssar handlar inte om en

puritansk livshållning utan handlar snarare, som jag skall visa, om att

bejaka en kärlek som är både kroppslig och andlig, både delad och jäm-

ställd. Det handlar alltså om den kärlek Key betecknar med termerna den

nya sedligheten och kärlekens frihet. Angela framstår i Pahlensviten som ett

slags kärlekens apostel. Såsom framkom i kapitel 5 kopplar romansvitens

gestalter ihop Angela med ”renhet”, ”jungfrulighet” och ”vithet” och

även hennes namn – Angela, ”ängel” – indikerar att hon är av en annan

sort än de andra. Hon är ett slags frälsargestalt vars närvaro renar och får

människor att vilja vara goda. I mötet med henne upplever många av svi-

tens karaktärer livet, kärleken och pånyttfödelsen en sista gång (såsom

bl.a. exemplet med Hans visade, se kapitel 4.1). Också Gotthard genom-

går en förvandling då Angela, i ett sista desperat försök att bli fri från

honom, har lagt sin hand på hans arm. Hennes handpåläggning skildras

i närmast religiösa termer: han hör silverklockor ringa och han får ”en

känsla av godhet, renhet, nästan kärlek” (FvP VI:103). 

Kvinnligheten som en förbisedd rest
Bilden av Angela som ett slags kvinnlig frälsargestalt återkommer på

flera håll i romanen och speglar den diskussion om en kvinnlig särart

som pågick vid seklets början och som sysselsatte såväl Ellen Key som

kvinnorna på Fogelstad. Idéhistorikern Lena Eskilsson menar att Fogel-

stadskvinnorna utgick från ”en kulturbetingad kvinnlig särart för att

förändra världen”, en kvinnlighet som skulle vara vägröjande men inte

”evig”.y Tanken om en kvinnlig särart var i och för sig inte ny – det nya

var dock förståelsen av den som revolutionär och kulturellt bestämd.
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7 Se t.ex. Felski 1995, 57 och Lappalainen 2000, 8 f.
8 Wikander 1994, 13 och Witt-Brattström 1996, 57.
9 Andra misogyna talesmän var bl.a. sexologerna (t.ex. Richard von Krafft-Ebing och

Havelock Ellis), naturvetarna (t.ex. Ernst Haeckel och Wilhelm Bölsche) och kriminalan-
tropologerna (t.ex. Cesare Lombroso och Paul J. Möbius). Se Martin 1991, 143.

10 Wikander 1994, 14 och Witt-Brattström 1996, 57.

Diskussioner om kvinnlig särart fördes redan på 1800-talet då kvinnan

betraktades som moraliskt överlägsen mannen – en direkt följd av

romantikens betonande av känslor, kärlek och passion och dess nostal-

giska längtan efter en plats bortom det moderna och det rationella.u I

dessa diskussioner betonades könens olikhet och kvinnans sociala

underordning förklarades med denna olikhet. Där mannen represente-

rade vetenskapligt och logiskt tänkande, förknippades kvinnan med

emotionell intelligens. Detta könskomplementära synsätt fick ytterliga-

re skjuts av den medicinska vetenskapen, psykoanalysen och rasbiologin

som växte fram under 1800-talets sista årtionden.i Som en följd av å ena

sidan detta stora intresse för skillnaden mellan man och kvinna, å andra

sidan diskussionerna kring en kvinnlig särart gavs en uppsjö med böck-

er ut vid slutet av 1800-talet och sekelskiftet 1900 – både misogyna och

kvinnoemancipatoriska – som fokuserade den kvinnliga särtarten. På

den ena sidan fanns ”maskulinisterna” med sina biblar bl.a. Otto

Weininger med Geschlecht und Charakter (1903, sv. Kön och karaktär).o En

av Weiningers stora beundrare var Sveriges August Strindberg som

framför allt tackade Weininger för att han placerat kvinnan på sin rätta

plats i utvecklingskedjan – mellan barnet och mannen. I sin skönlitterä-

ra produktion gick Strindberg även till angrepp mot kvinnosakskvin-

norna, bl.a. genom nidporträttet av Ellen Key som Hanna Paj i Svarta

fanor.qp Mot dessa misogyna framställningar av den kvinnliga särarten

kan man ställa de feministiska som företräddes av intellektuella kvinnor

såsom Laura Marholm, Ellen Key, Rosa Mayreder och Lou Andreas-

Salomé. Dessa kvinnor betonande inte enbart ett slags kvinnlig särart
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11 Witt-Brattström 1996, 58 f.
12 Om debatten se bl.a. Sundström 1993, 559 ff; Manns 1997, 134–142; Lindén 2002,

215–261.
13 Key 1981 [1896], 14. 
14 Ibid., 14. 

(oberoende om den sågs som enbart biologisk eller framför allt kultu-

rellt betingad), utan de insisterade även på en stark kvinnlig sexualdrift.

Speciellt Marholms tanke om en kvinnlig sexualdrift i hennes bok Wir

Frauen und unsere Dichter (1896) kan ses som förebild för Keys tankar om

en kvinnlig vildhet.qq

Diskussionen om en kvinnlig särart – med eller utan driftsmässiga

eller moraliska förtecken – präglade inte enbart relationen mellan ”mas-

kulinister” och emanciperade kvinnor utan gick het även bland de eman-

ciperade själva. I slutet av 1800-talet utkristalliserades en debatt kring

Ellen Keys skrift ”Missbrukad kvinnokraft” (1896). I denna debatt ven-

tilerades såväl den kvinnliga särarten som frågan kring kvinnlig sedlig-

het.qw I sin skrift ”Missbrukad kvinnokraft” skriver Key att de emancipe-

rade kvinnorna – i sin iver över att försvara kvinnans plats i samhället

som en arbetande medborgare, likställd med mannen – har ”försummat

att utveckla och bruka sin djupaste kvinnliga egendomlighet”.qe Key kri-

tiserar dessa kvinnosakskvinnor för att de – i sina försök att uppnå jäm-

ställdhet – strävade efter att frigöra sig från sitt kön och efterlikna män-

nen. Hon menar att kvinnan, trots att finns kvinnor med ”ett manligt

skaplynne, liksom män med kvinnligt”, är väsensskild från mannen.

Genom att bejaka denna sin annanhet och sina speciella kvaliteter – som

ännu inte har kommit till sin fulla rätt i samhället – kan kvinnan styra

samhället in i en ny riktning.qr Keys svar är att uppmana kvinnorna att

frigöra sig som könsvarelser och att utveckla sin framtida roll i medve-

tenheten om betydelsen av kvinnans kulturgärning som mor, fostrare

och skapare av hem.qt I sin diskussion om kvinnans roll som mor gör Key
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15 Lou Andreas-Salomé recenserade den tyska utgåvan av Missbrukad kvinnokraft redan år
1898. I sin recension instämmer Salomé i Keys insisterande på en kvinnlig sexualitet och
frihet. Också Keys tanke om en jämställdhet som utgår från en könsolikhet appellerar till
Salomé, men däremot tar hon avstånd från – det som hon ser som – Keys tanke om
kvinnlighetens fundamentala moderliga drift. Martin 1991, 171–174.

16 Lindén 2002, 168.
17 Key citerar här Laura Marholm. Key 1981 [1896], 52 f.
18 Witt-Brattström 1997, 206 f.
19 Key 1981 [1896], 54.

en skillnad mellan moderskap (som biologiskt faktum) och moderlighet

(som socialt agerande), men till denna distinktion skall vi återkomma i

det avslutande kapitlet, kapitel 7. Här räcker det med att konstatera att

Keys syn på moderskap – liksom hennes syn på kvinnlighet och kärlek –

utgår från tanken om ett nytt och förändrat moderskap. Det är ett moder-

skap som innebär en både-och-position: både utveckling och omsorg,

sexualitet och moderlighet, självbejakelse och självuppgivelse.qy Det är

här som Keys tankar blir speciellt intressanta för en läsning av

Pahlensviten, inte minst av karaktärerna Angela och Petra som båda på

sitt sätt förverkligar Keys tankar om det ”andliga moderskapet”.

Ett begrepp som Key använder för att beteckna den kvinnliga särar-

ten, och som är speciellt viktig för vår förståelse av Pahlensviten, är ”den

kvinnliga vildheten”. Med detta begrepp avser hon (och även Laura

Marholm som hon citerar) det hängivna och obändiga i kvinnans natur

– ”som hos de yppersta kvinnorna når sin höjd i den stora hängivenhe-

ten och hos de sämsta i brottet, men hos båda yttrar sig som en oförmå-

ga att antaga den givna kulturens resultat såsom för sig förbindande”.qu

Witt-Brattström noterar att denna ”oförmåga” av de intellektuella kvin-

norna i Nietzsches efterföljd uppfattades som ett kulturkritiskt för-

språng.qi Mot den kvinnliga vildheten ställer Ellen Key den manliga dus-

sinmänniskan med den ”formella, logiska och systematiska” naturen

som gör honom ”torrt formdyrkande”.qo Just denna indelning i två livs-

principer eller språk bygger på Nietzsches indelning i det dionysiska och
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20 Just detta dionysiska uppbrytande av gamla värden för att skapa en mer harmonisk enhet
mellan de två livsprinciperna är centrala för trettiotalets kvinnliga författare. Se
Domellöf, t.ex. 2001, 34 f och 2003, 59 f.

det apolliniska i Tragedins födelse. I den formalistiska manliga ordningen

är det kvinnliga alltså en rest, en förbisedd faktor som gjort att matema-

tiker inte ännu kunnat lösa tillvarons ekvation. Det är endast genom ett

möte som en enhet kan uppstå – mellan den ännu inte beslagtagna

kvinnliga vildheten och den dominerande manliga ordningen samt mel-

lan det dionysiska och det apolliniska. Key betonar alltså å ena sidan den

kvinnliga vildhetens (det dionysiskas) revolutionerande kraft att bryta

upp stelnade metaforer och sanningar (som det apolliniska ensamt rege-

rat över) och å andra sidan betydelsen av ett samspel mellan de två livs-

principerna för fortsatt växt och utveckling.wp Hennes uppmaning till

kvinnorna – hennes imperativ – är att de bör sätta denna rest, denna vild-

het i samhällets tjänst och således vara med om att skapa en förändring.

Det här är framför allt viktigt i relation till vår läsning av Pahlensviten

där skapandet av en ny människa och en ny och bättre värld i högsta grad

hänger samman med kärleken som förlösande kraft och moderligheten

som princip.

Keys syn på en väsensskild kvinnlighet och hennes fokus på moder-

ligheten är, såsom redan framgått tidigare, några av de frågor som gjort

Key till den omtvistade feminist som hon är ännu i dag. Hennes syn på

den kvinnliga vildheten/egendomligheten och moderligheten präglas av

en stor ambivalens. Det är en ambivalens som jag ser som känneteck-

nande för hennes författarskap, men som Claudia Lindén valt att igno-

rera. Enligt min tolkning finns det hela tiden en spänning i Keys texter

mellan en Nietzscheansk (övermännisko)evolutionism å ena sidan och

en kroppslig och särartspräglad konkretism å andra sidan. Oberoende om

man vill se Keys tal om den ”kvinnliga egendomligheten” som ett uttryck

för särartstänkande eller, som Lindén föreslår, som ett idealt tillstånd
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21 Lindén 2002, 197.
22 Key 1981 [1896], 55.
23 Witt-Brattström 1997, 207 ff och Lindén 2002, 167–170.

som människan skall sträva mot i sin utveckling, är det uppenbart att

Key genom denna uppmaning vill sträva till förändring.wq Den Keyska

moderligheten/kvinnligheten handlar således om en ny och förändrad

moderlighet/kvinnlighet som både skapar förändring och själv är i stän-

dig förändring/utveckling.

Ellen Keys Nya kvinna
Kvinnorna ha fruktat att anses utan sinne för nyttorna; att bli beledda som
ologiska och fantastiska, som odugliga arbetskamrater ifall de inte radade upp
sig som nollor bakom en manlig siffra, icke arbetade inom den av mannen
fastställda ramen. Och på detta sätt har världen blivit sig lik. Först när kvin-
nan sätter in sin egen vibrationshastighet i kulturförloppet, skall detta börja
röra sig i en annan riktning. Varje gång en kvinna haft revoltens mod, har hon
framkallat en hel rörelse. [– – –] Må nu kvinnorna revoltera i mängd mot sko-
lornas själamord, mot krigens massmord, mot det nuvarande produktionssys-
temets människooffer! Kvinnan bör få rösträtt och tillträde till alla det med-
borgerliga livets områden, emedan samhället behöver mödrar lika väl som
fäder.ww

Ellen Keys syn på den kvinnliga egendomligheten/vildheten i kombina-

tion med den nya sedligheten skulle kunna ses som Ellen Keys bidrag till

representationen den Nya kvinnan. Ebba Witt-Brattström, och i hennes

fotspår även Claudia Lindén, har på ett förtjänstfullt sätt visat hur Ellen

Key använder Nietzsches tankar om övermänniskan för att illustrera den

Nya kvinnans roll i historien, utan att ändå ignorera det explicita kvin-

noförakt som Nietzsches texter är präglade av.we Key menar att Niet-

zsches orättvisa inte ligger i hans hårda omdöme gällande vissa kvinnor

utan att han ser kvinnan som en plan yta medan han i synen på mannen
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24 Key 1903, 79.
25 Ibid., 80.
26 Felski 1995, 14.

urskiljer yta och djup. Och hon förtydligar att ”skillnaden mellan une

grande amoureuse och nattfjärilen, mellan moder-människan och hon-

modern [är] större, än mellan en manlig herre- och slavsjäl!”wr I citatet

finns en intressant gränsdragning mellan den älskande och den erotiskt

aktiva kvinnan, den moderliga kvinnan och modern som en hona – en

gränsdragning som även görs i Pahlensviten. Key uppmanar kvinnorna

att i stället för att fastna vid Nietzsches tillkortakommanden i synen på

kvinnan förstå att hans hån mot kvinnan bottnar i en längtan efter en

kvinna att älska:

Och när kvinnorna förstår detta, kunna de äfven förlåta att han ej såg den för-
sta bropelaren i den brygga som leder till öfvermänniskan: den frigjorda
nutidskvinnans stolta, starka visshet att rikedomen i hennes människoväsen,
att hela hennes personlighetsvärde – och ej endast hängifvenhetens makt i
hennes kvinnoväsen – äro villkor för kärlekens och moderlighetens fullkom-
nande.wt

För Key representerar alltså den ”frigjorda nutidskvinnan” den första

bropelaren i den bro som skall leda till övermänniskan eller den ”nya

människan”. Det är alltså kvinnans hela ”personlighetsvärde” – hennes

förmåga att förena självuppgivelse och självhävdelse, sinnlighet och and-

lighet, det apolliniska och det dionysiska, det individuella och det kol-

lektiva, tanke och kärlek – som Key ser som villkor för kärlekens och

moderlighetens fullkomnande. Här är det viktigt att ta fasta på ordet

”nya” som med Rita Felskis ord gör den Nya kvinnan till en modern

figur samt till en representant för moderniteten.wy Men till skillnad från

många av sekelskiftets och det tidiga nittonhundratalets kvinnliga förfat-

tares representation av den Nya kvinnan – som främst fokuserar arbets-
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27 Key 1981 [1896], 37 ff.
28 Key 1903, 217, 222.

livet – handlar ”det nya” i Ellen Keys version om en ny kärlek, en ny

kvinnlighet och en ny och förändrad moderlighet. Hon uppmanar kvin-

nan att introducera ”sin egen vibrationshastighet i kulturförloppet”; på

så sätt skall en samhällsutveckling komma till stånd. I sin utopi om en

bättre och jämlikare värld tar Key framför allt avstånd från det samtida

skolsystemet, produktionssamhället och krigsindustrin.wu Som uppfos-

trare och som samhällsmoder kan alltså kvinnan, enligt Key, bädda för en

ny och bättre värld. Noteras bör att Key som evolutionist hela tiden utgår

från ett utvecklingsperspektiv och att detta utvecklingsperspektiv även

gäller kvinnan. I detta ”nu” som Key talar om är kvinnans främsta upp-

gift att introducera en annanhet i den patriarkalt-manliga ordningen.

Det är inte det samma som att säga att kvinnan för all evighet är den

Andra. Kvinnlighet som annanhet betraktad används således av Key som

en strategi för att få förändring till stånd.

Key varnar oss ändå för ”kvinnoförhäfvelsen och kvinnoförhärligan-

det” och påminner om att samhället är tvåkönat och att den ”slutliga sta-

ten” bör vara en ”enhet af den manliga och kvinnliga principen”.wi På

samma sätt som konsten förutsätter både det dionysiska och det apolli-

niska, förutsätter även den nya staten en växelverkan mellan den kvinn-

liga och den manliga principen. I betoningen av samarbetet mellan kvin-

nan och mannen som kamrater och älskande ansluter sig Key (både

explicit och implicit) till den feministiska tradition som inleddes i

Sverige på 1800-talet bl.a. med (de inbördes olika) romanerna Hertha

(1856) av Fredrika Bremer och Det går an (1839) C.J.L. Almqvist.wo Just

den Keyska tron på ett samarbete mellan könen uppfattar Birgitta Svan-

berg som speciellt problematisk och hon menar att Key – trots att hon

hävdar att äktenskap utan kärlek är omoraliska – ändå tror på kärnfa-

miljen:
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29 I båda romanerna ses samarbetet mellan könen som ett ideal, men de skiljer sig i synen på
sedlighet. Medan Bremers Hertha utgår från en kristen könsmoral, liknar moralen i Det
går an Ellen Keys kärleksmoral. I Det går an är idealförhållandet mellan man och kvinna
ett förhållande som bygger på ömsesidighet och fri vilja och inte på äktenskapets konven-
tioner. Medan Bremers roman kom att bli viktig för såväl 1800-talets som senare tiders
feminister, stötte Almqvists roman på kritik även från kvinnosakskvinnornas håll. Key
tillmäter däremot romanen en stor betydelse. (Key 1903, 53) Key lyfter även fram Bremer
som en förebild och i Kvinnorörelsen (1909) rekommenderar hon Hertha för ”nutidens
unga feminister”. (Key 1909, 4) Om debatten kring Det går an, se Borgström 1993,
308–312.

30 Svanberg 1989, 394.
31 Lagercrantz 1951, 104 och Svanberg 1989, 77.
32 Ängeln i huset är ett begrepp som Virginia Woolf har myntat i sin essä ”Professions for

Women”. Woolf 1980 [1931], 58.

För Ellen Key var det självklart att kvinnan skulle förverkliga sig först och
främst inom hemmet och familjen. Visserligen ansåg hon att äktenskap utan
kärlek var omoraliska och att ett sant kärleksförhållande skulle anses giltigt
även utan vigsel. Men hennes idealsamhälle bestod inte desto mindre av lyck-
liga kärnfamiljer, där samlivet mellan man och hustru byggde på äkta hängi-
venhet och där kärleken förverkligades i barn, som modern ägnade hela sin
omsorg. Krusenstjerna hyser inte Keys tilltro till det äktenskapliga samlivets
lyckomöjligheter för kvinnan. Hon behåller moderligheten som centrum i sin
världsbild men förkastar den patriarkaliska familjen som dess ram. Därigenom
både fullföljer och ifrågasätter hon Ellen Key-linjen i svensk kvinnotradi-
tion.ep

Svanberg ser Pahlensviten närmast som ett ifrågasättande av Ellen Keys

moderskapsevangelium och som exempel nämner hon karaktären Betty

(Hans hustru och Petras svägerska). Olof Lagercrantz ser Betty som en

överstepräst i fruktbarhetens gudstjänst, medan Svanberg menar att

Krusenstjerna genom skildringen av Betty överskrider ”det positiva

Keyska modersidealet och visar fram också dess negativa sidor”.eq Hon

ser beskrivningen av Betty som ett symboliskt mord på ”ängeln i

huset”.ew Skillnaden mellan Key och Krusenstjerna finner Svanberg just i

gestaltandet av moderskapet och det goda kvinnolivet. Det verkar som
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om Svanberg i ovanstående citat likställer Keys samlivsideologi med den

patriarkala familjen, en tolkning som jag själv tar avstånd från. Jag anser

liksom Svanberg att Key i sina texter uttrycker en tilltro till samlivet och

samarbetet mellan man och kvinna, men jag menar att hennes syn tvär-

tom dekonstruerar den patriarkala familjemodellen. Hennes tanke om

enheten mellan mannen och kvinnan, det manliga och det kvinnliga

handlar framför allt om en ny och förändrad manlighet, kvinnlighet,

moderlighet och familjestruktur. Och även om Key ser moderskapet och

moderligheten som ett sätt för kvinnan att förverkliga sig själv på utgår

Key varken från kärnfamiljen som lyckomöjlighet för kvinnan eller från

det traditionella moderskapet. Det handlar om en parrelation som byg-

ger på kärlek, inte konvenans och tradition, och där parterna är jämställ-

da och självständiga – även ekonomiskt. De kvinnor, män och förhållan-

den som Key avser hör framtiden till, hon talar således inte om den fak-

tiska kvinnan i början av 1900-talet i Sverige. Samma utopiska moment

finner vi även i Pahlensviten som bokstavligen slutar med en dröm om

en ny värld och en ny människa.

Imitation eller revolt?
I det föregående avsnittet diskuterade jag Ellen Keys begrepp den kvinn-

liga vildheten samt den roll Key tilldelar kvinnan i samhällets och kultu-

rens utveckling. I ”Missbrukad kvinnokraft” argumenterar hon för att

kvinnan skall bejaka sin annanhet, sin vildhet och inte försöka efterlikna

mannen och hon poängterar att det är först då som en förändring av de

rådande tillstånden kan äga rum. I hennes tolkning handlar det kvinnli-

ga – eller snarare: de egenskaper som samhället förskjutit – om impulsi-

vitet, omedelbarhet, snabb intuition, naturbundenhet, hängivenhet och

moderlighet. Det är dessa krafter som kvinnan bör frigöra och sätta i

samhällets tjänst: i fredsarbetet, i skolan och i en social nyordning.ee Keys

pacifistiska, ekofeministiska och socialistiska tankar återfinns bl.a. hos
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33 Key 1981 [1896], 52 f.
34 Om ekofeminismen under mellankrigstiden, se t.ex. Jonsson 2001; Leppänen 2005;

Melkas 2006. 
35 Om den Nya kvinnan, se t.ex. Witt-Brattström 1997, 207–210, 236 och 2004, 1–11;

Fjelkestam 2002, 22.
36 Key, 1981 [1896], 14.

den samtida Elin Wägner, men de är även centrala i Pahlensviten.er Här

företräds de av bl.a. Angela, Agda och Petra som båda på sitt sätt skapar

grunden för en ny människo- och kvinnosyn som älskande kvinnor, bli-

vande mödrar, en fostermoder och samhällsmoder. Vi skall återkomma

till Petras roll som samhällsmoder i kapitel 7. Här skall vi uppehålla oss

vid Angela som genom att bejaka sin kvinnliga vildhet och särart blir en

Ny kvinna. Det här blir speciellt tydligt i jämförelsen av hennes hand-

lande med andra kvinnors handlande. I detta avsnitt skall jag diskutera

Angela utgående från karaktären Edla med speciell fokus på kärleken och

Ellen Keys tankar om den Nya kvinnan. Genom att kontrastera Edla mot

Angela vill jag här visa på vilket sätt Pahlensviten spelar med två olika

diskurser kring den Nya kvinnan: den Nya kvinnan genom arbetet och

den Nya kvinnan genom Eros.et Min hypotes är att Krusenstjerna genom

Edlas karaktär kan sägas gå i dialog med den kritik Key riktade mot ett

kvinnoideal som enbart fokuserar självförverkligandet och det apollinis-

ka. Jag läser Edla som ett exempel på och en karikatyr av en kvinna som

– i sin strävan efter att inta en subjektsposition – har bejakat det apolli-

niska på bekostnad av det dionysiska och således har försummat att

utveckla hela sitt ”personlighetsvärde”.ey

Edla och Angela von Pahlen är kusiner och nästan jämnåriga. De

växer upp på de närliggande gårdarna Ekered och Eka, och har under sin

barndom samma guvernant, Elsa. På samma sätt som Angela kan sägas

vara en yngre version av Petra kan även Edla sägas vara Elsas yngre dub-

belgångare. Detta är speciellt tydligt i Edlas och Elsas inställning till kun-

skap och skolarbete. Petra minns Elsa som ”klassens ljus och lärarinnor-
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nas stolthet och förtjusning”, som en företrädare för raka staplar, ord-

ning och ärlighet och sig själv däremot som Elsas motsats med ett livligt

temperament (FvP I:78 f). På samma sätt beskrivs även Angela (av bland

annat Edlas morfar Benno Levin) som en flicka vars tindrande ögon

”varslade om ett livligt temperament” (FvP I:96). Mot Petras och

Angelas livlighet ställs Elsas och Edlas skolflicksduktighet. Elsa själv

beskriver sig som ett snällt, lydigt och duktigt flickebarn utan särskild

begåvning. (FvP I:102) Hon ser sina egna anlag även hos Edla som i tex-

ten beskrivs som en flicka utan ”fantasibegåvning”, men med ”en stark

läslust” och en snabb förmåga att lära sig texter utantill. Denna sida hos

Edla uppmuntrar Elsa ändå inte eftersom hon som vuxen ”börjat förstå

hur dumt hon slukat allt, på samma sätt som Edla, njutande av att kunna

allt utan att gripa andemeningen”. (FvP I:161) Att Edlas utantillkunskap

inte nödvändigtvis innebär en förståelse för diktens betydelse blir uppen-

bart då Edla deklamerar dikter och lägger betoningarna på fel ställen.

Mot Edla ställer berättaren Angela som har svårt att lära sig utantill och

som ”instinktivt” förstår en ”dikts skönhet”. (FvP I:161)

När Angela och Edla jämförs med varandra sker det igenom motsat-

sparen romantik–realism, lyriskhet–fantasilöshet eller intuition–utantill-

läsning. Här ställs två olika kunskaps- eller livssyner mot varandra. För

Edla (liksom även för Elsa som barn) handlar kunskap om att lära sig

”allt” som står i böckerna, att kunna citera andras tankar utantill.

Hennes kunskapstörst handlar om imitation och om att beskriva världen

såsom den är gestaltad i skolböckerna. I stället för att bejaka sin ”kvinn-

liga egendomlighet” och sätta in sin egen ”vibrationshastighet” i kultur-

förloppet är Edla enbart en duktig flicka som fantasilöst upprepar patri-

arkatets lärdomar. Även om den vuxna Edla väljer lärarinnekallet – som

ju Key såg som ett lämpligt yrke för kvinnan – kan hon ändå inte sägas

förverkliga Keys uppmaning om att sätta den kvinnliga vildheten i sam-

hällets tjänst. Hennes inträde i samhället varken utvecklar eller förändrar
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37 Om Krusenstjernas modernitetskritik, se även Williams 2002, 76.

samhällets uppbyggnad. Mot Edlas imitatoriska handlande ställs Angelas

kunskapssyn, hennes förmåga att ge sig hän och hennes intresse för allt

växande. Hennes skola ligger både inom och utanför skolsalens väggar.

Bortom skolsalen finns hennes andra skola – naturen – och hennes barn-

doms lärare Johan von Pahlen. Han företräder en modernitetskritisk livs-

tro och han varnar henne från att låsa in sig inom fyra väggar och att ”bli

som de andra” (FvP I:130, se kapitel 5.1). Han uppmuntrar henne att – i

stället för att studera avbildningar (t.ex. växtkartor) och lära sig latinska

namn – gå ut i naturen och iaktta allt levande och lyssna på vad naturen

har att säga (FvP I:129–134). Medan Edlas förståelse och upplevelse av

livet och naturen filtreras genom böcker, fakta och realism, handlar

Johans om det motsatta: om ett radikalt avståndstagande från allt som

hör moderniteten och civilisationen till.eu Båda hållningarna visar sig

dock vara ohållbara; medan Johan går under då han inser att han ohjälp-

ligt står utanför samhället (det vuxna livet), känner sig Edla ensam och

utanför det växande livet. För Angela handlar det om att hitta en mel-

lanposition, en position som omfattar både natur och kultur, både empiri

och teori.

För Edla är det klart från början att hon skall bli lärarinna och på så

sätt är hon en modern kvinna som varken väntar på en man eller på livet

efter detta. Hon betonar vikten av kvinnans oberoende, men antyder

samtidigt att hon i sitt livsval är en gammaldags kvinna – en sådan som

blir fröken livet ut (FvP IV:14). För Edla handlar valet att bli lärarinna

om att samtidigt välja bort familjelivet och på så sätt blir hon represen-

tant för den tidiga kvinnokampen. I Edlas syn på kärleken och sexualite-

ten möts två olika diskurser: dels det sena 1800-talets och sekelskiftets

(kristna och borgerliga) feministiska sedlighetsdiskurs, dels sexualupp-

lysningens biologiska diskurs (se kapitel 3).
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Hon [Edla] hade också läst böcker om sexualhygien och om äkta makars
inbördes förhållande. Några föredrag om ogifta mödrars ställning, hållna av
vassnästa och högljudda kvinnliga advokater, hade hon också bevistat. En hel
timme hade hon i Sofia Brennerförbundet lyssnat på den fruktade draken
Tilda Dieb von Futzenschwein,[…]. Nej, hon var visst inte okunnig om detta
livet, om kvinnans liv. Det var bara det att hon hyste ömkan och förakt för
dessa svaga kvinnor som läto männen behandla sig hur som helst. (FvP
VII:67)

Men samtidigt som Edla är insatt i samtidens biologiska diskussioner

kring kön är hon ändå en anhängare av sedlighetsdiskursen. För henne

finns enbart två alternativ – en kvinna är antingen ”ren” eller ”fallen”

och hon ser sexualiteten endast som ett hot mot kvinnans dygd och själv-

ständighet. När hon får veta om Angelas utomäktenskapliga graviditet

förebrår hon henne för att hon gett sig till en man och hon frågar om

Angela inte ångrar sig. (FvP VII:66,68 f) Just den annars vetenskapsbej-

akande Edlas moralism förvånar Angela som undrar varför Edla – som

uppfattar en kos kalvande som något ”alldagligt som hon inte ens bryd-

de sig att fundera över” – inte kan betrakta Angelas graviditet på samma

sätt (FvP VII:70). I diskussionen mellan Angela och Edla om Angelas

utomäktenskapliga graviditet möts två syner på kärlek, kvinnlighet och

moderskap. Medan Angela – som en företrädare för en ny sedlighet – är

lycklig över sitt kommande barn och varken ångrar sig eller skäms, ser

Edla graviditeten som en skamfläck och som ett hinder för en kvinnas

framtid. Moralismen visar sig vara en förklädnad som döljer Edlas

avundsjuka och hennes känsla av utanförskap. Angelas val – hennes lycka

över att vara gravid – tvingar Edla att konfronteras med sina egna livsval

och väga dem mot Angelas:

Hon [Edla] skulle inte föda. Hon hade låtit sin ungdom gå med studier och
läxläsning. Dammiga böcker, vilkas fina stoft farit in i hennes lungor, hade
förstört henne. Hennes rygg hade blivit krokig av att sitta lutad över dem.
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38 Jfr Tornbjer 2002.
39 Key 1981 [1896], 46.

Men hon hade lärt det som Angela aldrig skulle lära. Hon ”visste allt” om
många stora män och kvinnor. Hon kunde språk. Och hon kunde böckernas
innehåll nästan utantill. 
Angela har ingen framtid mer, sade hon, gällt avbrytande Betty. (FvP VII:62)

Ovanstående citat – som är taget ur en diskussion mellan Betty och Edla

om Angelas graviditet – illustrerar konflikten mellan yrkesliv och famil-

jeliv, mellan två olika perspektiv på kvinnans bestämmelse och mellan

två olika kunskaps- och livssyner. Angelas val får Edla att för första gång-

en tvivla på sitt livsval. Genom sitt livsval, genom sin oförmåga att ge sig

hän åt den skapande kärleken jämförs Edla med Adèle – båda med krop-

par som förefaller ”sterila, oemottagliga för kärleken och kärlekens fruk-

ter” (FvP VII:73). Edla känner sig utanför ringen. När hon senare varse-

blir Agdas och Angelas kärlek känner hon att en ”eld vars uppkomst hon

ej kände till, brann i närheten av henne” (FvP VII:265). Men det är inte

bara genom Edlas oförmåga att ge sig hän som karikatyren av henne

nästan kan sägas illustrera Keys tanke om den missbrukade kvinnokraf-

ten, den gör det även genom Edlas politiska tillhörighet. Lika aktivt som

Edla ifrågasätter kvinnors amorösa och äktenskapliga affärer, är hon en

anhängare av de fosterländska och krigspositiva idéer som var i omlopp i

det tidiga 1900-talets Sverige.ei Hon är ordförande i den fosterländska

föreningen ”Studerande flickor som vilja försvara sig” och är enligt Betty

”ibland de allra ivrigaste av dessa beskäftiga unga som ropa på Sveriges

uppslutning vid Tysklands sida” (FvP VI:276 f). I stället för att ifråga-

sätta den rådande ordningen och skapa en förändring går Edla således i

patriarkatets ledband och ”missbrukar” sin kvinnlighet genom att sätta

den i krigets och inte i fredens tjänst.eo Hennes ”nya” kvinnlighet hand-

lar enbart om ett självförverkligande på arbetets område, den handlar
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40 Samma tolkning av Agdas och Angelas kärlek finner vi även hos Svanberg som beskriver
relationen i termer av ”glädje, natur, hälsa, livsbejakelse”. Svanberg 1989, 384.

varken om en ny människosyn och en ny (köns)moral eller om att styra

in samhället mot en mer fredlig och människorespekterande tid.

6.2 Kärlekens frihet

De [Angela och Agda] voro lyckliga på ett sätt som de aldrig förut varit lyck-
liga på. En underlig lycka riste deras kroppar. [– – –] De tyckte sig höra fröna
gro i jorden. De trampade så lätt på marken därför att de visste att de gingo
över en groende växande värld som deras ögon icke kunde se. Den fanns där,
och den fanns också inom dem. [– – –] De hade en blid och ljuvlig känsla av
att de hörde samman med denna natur. De voro själva naturmakter. [– – –] De
hörde samman på ett sällsamt sätt, som blommor, som träd som finna sig väx-
ande tätt intill varandra så att blad och grenverk flätas samman. I deras hem-
liga värld fanns inte längre plats för några män. (FvP VII:304 ff)

En central fråga i Pahlensviten är den om kärlek: hur skall kärleken defi-

nieras och hur ser den ”rätta”, jämställda kärleksrelationen ut? I Pahlen-

sviten, liksom även i Keys texter, handlar den sedliga kärleken om har-

monin/enheten mellan de två livsprinciperna samt om en kärlek som är

”sann”, skapande och jämställd. Ovanstående citat illustrerar väl den

sedliga kärlekens krav på äkthet i känslan som både Lifslinjer I och Frök-

narna von Pahlen ger uttryck för. I citatet introduceras tanken om att en

kvinna bör få ge utlopp för sin kärlek och att hon, i brist på en (Ny) man,

kan älska en annan kvinna. Kärleken och åtrån mellan två kvinnor legi-

timeras hos Krusenstjerna av en ”äkta” och ömsesidig känsla.rp Angelas

erostro har många likheter med den av Ellen Key förespråkade sedliga

kärleken och hon överskrider på flera olika sätt de gränser som den tra-

ditionella kristna moraluppfattningen, med dess hierarkiska dualism, har
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41 Key 1903, 99. 

uppställt. Dessa gränser är närvarande i Pahlenfejden och de finns också

inne i romansviten i form av omgivningens reaktioner på Angelas lös-

ningar. Hon har sex utan att vara gift och utan att sträva efter att bli mor,

hon överskrider det homosexuella tabut och hon föder till slut ett utom-

äktenskapligt barn utan att involvera fadern i föräldraskapet. På så sätt

överskrider hon kristendomens krav på könslig sedlighet, engifte samt

dess förbud mot samkönad kärlek. Men samtidigt som Angela med sitt

handlande bryter mot kristendomens moralregler, följer hon den nya

sedlighetens krav på kärlekens frihet och på en livsbejakande och jäm-

ställd kärlek. Hon framstår som en företrädare för en ny kärleksmoral

och en ny kvinnlighet. I det följande skall jag visa vad denna moral och

kvinnlighet innebär i Pahlensviten samt på vilket sätt den överskrider

gränsen mellan det hetero- och homosexuella begäret.

Kärlekens dubbla hjärtslag
För att förstå vad Krusenstjerna gör med kärleken samt på vilket sätt

Angela kan ses som en företrädare för en Ny kvinna kan vi ta Ellen Keys

erostro och hennes begrepp ”den kvinnliga vildheten” till hjälp. Eros –

som en dionysisk kraft – följer inte kulturens lag men väl sin inre lag, en

inommänsklig lag, och strävar efter ett samspel med den andra livsprin-

cipen (det apolliniska). Det handlar alltså om en växelverkan mellan

ande och kropp, individ och kollektiv, manligt och kvinnligt och om en

utveckling mot något högre. Den sedliga kärleken är – hos Krusenstjerna

liksom hos Key – en kärlek som tar avstånd från kristendomens och den

samtida könsmoralens underordnande av kvinnan och som inte låter sig

begränsas av den rådande kulturens normer. Det är en kärlek som även

innehåller en vilja till samliv ”med delad lust och möda, delade sorger

och omsorger”.rq I stället för den kristna moralen introducerar

Pahlensviten en ny köns- och kärleksmoral som utgår från en kärlek som
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42 Key 1903, 64. I sin disposition till Kvinnogatan (FvP II) hänvisar Krusenstjerna till Keys
tankar kring ”kärlekens morgonrodnad”. Här är det Stannys och Angelas intensiva vän-
skap som åsyftas. (Se ”Efterskrift” i FvP II:277.)

43 Key 1903, 64.
44 Key 1909, 71.
45 Jfr Key 1903, 137.

är livsstegrande, jämlik och skapande och som inte definieras utgående

från dikotomier såsom heterosexualitet–homosexualitet, friskt–perverst

eller naturligt–onaturligt.

Även om Ellen Key aldrig direkt talade om kärleken mellan två kvin-

nor skriver hon ändå om vänskapen mellan kvinnor. I Lifslinjer I ses en

”lidelsefull dyrkan” – mellan jämnåriga eller från yngre till äldre kvinna

– som ”kärlekens vanliga och vackra morgonskimmer, som alltid bleknar

efter soluppgången”.rw För Key framstår en vänskap, vilken är avsedd

som ett substitut för kärlek – inom äktenskapet eller mellan kvinnor –

som en reducering. Men samtidigt påpekar hon att ”[e]n fullt personlig,

stor vänskap är däremot [lika] sällsynt som en stor kärlek och lika säll-

synt mellan kvinnor som män”.re I Kvinnorörelsen (1909) utvecklar Ellen

Key sin tanke om kvinnlig vänskap/kärlek och hon ser vänskapen mellan

kvinnor som ett alternativ då kärleken till en man är omöjlig. I vänska-

pen kan kvinnan få användning för sin kärlek, en känsla som annars skul-

le gå förlorad ifall hon inte finner sig en man.rr Här finns det evolutio-

nistiska perspektivet – kravet på att känslor liksom intellekt måste bru-

kas och utvecklas för att inte förtvina.rt Keys tankar kring möjligheterna

för en eventuell stark kvinnlig (asexuell) vänskap påminner om traditio-

nen av romantisk vänskap mellan kvinnor. Enligt Lilian Faderman var en

intensiv kvinnlig vänskap accepterad och rentav uppmuntrad i Europa

från 1600-talet fram till 1800-talet – så länge som kvinnorna behöll sin

feminina utstrålning och så länge som mannens makt inte hotades. Att

intensiva vänskaps/kärleksrelationer mellan kvinnor accepterades berod-

de på synen på kvinnan som en asexuell varelse. Det som däremot inte
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46 Faderman 1985 [1981], 16 f.
47 Ibid., 154 ff och Felski, 1995
48 Faderman 1985 [1981], 239–253 och Weeks 1986, 104 f.
49 Se Halberstam 1998, 80.
50 Krusenstjernas författarskap anknyter till denna trend och i en artikel från 1933 (omtryckt

i En Dagdriverskas anteckningar, 306 ff) framkommer att hon med sitt författarskap vill
”épater le bourgeois” (chockera borgerskapet). I min tolkning vill jag dock visa att hennes
romansvit inte enbart skall ses som en revolt mot en borgerlig och kristen världsbild,
utan att den i högsta grad handlar om att föreställa sig en ny kvinna och en ny människa.

accepterades var relationer där en av kvinnorna klädde sig i manskläder,

eftersom kvinnan genom maskeringsakten klev in i en maskulin position

som kopplades till det sexuella.ry

Synen på kvinnlig romantisk vänskap utmanades på 1800-talet av en

ny syn på kön och sexualitet. Med uppkomsten av psykoanalysen och sex-

ologin blev kön och sexualitet centrala studieobjekt och med dem även

kvinnans sexualitet. Den tidigare asexuella kvinnan blev sexualiserad och

det namnlösa lesbiska begäret blev typologiserat och patologiserat.ru

Med sexologer såsom Havelock Ellis och Richard Krafft-Ebing skapades

bilden av lesbiskhet som en sjukdom, en sexuell inversion och som ett

uttryck för ett tredje kön.ri Även om många kvinnor kände sig bränn-

märkta av denna sjukdomsförklaring öppnade namngivningen även för

en möjlighet för en gruppidentifikation. Det mest kända exemplet på

detta är Radclyffe Halls roman Well of Loneliness (1928, sv. Ensamhetens

brunn) som närmast skulle kunna beskrivas som en fallstudie i sexuell

inversion.ro Men det var inte enbart den medicinska vetenskapen som

intresserade sig för den lesbiska och den sexuellt aktiva kvinnan – under

1800-talet fick Västvärlden en hel litterär kanon med lesbiskhet och

kvinnligt begär som tema och med speciellt franska (manliga) författare

som upphovsmän. Med verk såsom bl.a. Mademoiselle de Maupin (1835) av

Théophile Gautier och Les Fleurs du Mal (1857) av Charles Baudelaire

ville de tidiga franska författarna framför allt épater le bourgeoistp, medan

det sena 1800-talets representationer av den lesbiska kärleken snarare
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51 Faderman 1985 [1981], 254–294. Se även Fjelkestam 2002, 100 f. 
52 Key 1909, 71.
53 Se även Felski 1995, 61–90, 174–206 och Lindén 2002, 138–145. Här liksom också i övrigt

hos Key tror jag att man kan hitta en ambivalens i användningen av begreppen. Key tar
visst avstånd från den ”sapphiska” kvinnan ”såsom männen mena” men samtidigt är det
ju också en strategi – liksom sedlighetsivrarnas – för att skapa ett rum för den Nya kvin-
nan.

54 Dauthendey 1902 [1900], 62. 
55 Witt-Brattström 1997, 236.
56 Ibid., 236.

associerade lesbiskheten med destruktivitet – t.ex. Emile Zolas Nana

(1880), Alphonse Daudets Sappho (1884) och August Strindbergs En dåres

försvarstal (1887–88, sv. 1895).tq

Det är i relation till ovanstående romantiserande och demoniserande

diskurser som Key skriver då hon gör en skillnad mellan ”sapphiska”

kvinnor ”i den orena gestalt, som männen mena” och ”vår tids själiskt för-

finade kvinnor – [som] på samma sätt som fordom Hellas’ själiskt förfi-

nade män – hos sitt eget kön lättast finna de egenskaper, som sätta deras

själslif i de starkaste rörelser av beundran, hänförelse, sympati och vörd-

nad”.tw Med ordvalet ”sapphiska kvinnor” torde Key avse den ovan nämn-

da franska litteraturens och de manliga naturalisternas representation av

den lesbiska: en kvinnoslukerska med ett obscent och destruktivt begär.te

Denna gränsdragning var Ellen Key inte ensam om: hon delade den med

andra framstående intellektuella kvinnor i sin tid. En av dem var den

rysk-tyska Elisabeth Dauthendey som i sin Das neue Weib und ihre Liebe

från 1900 pläderar för den innerliga systerkärleken, ”[k]vinnan förenad

med kvinnan i ren, stark kärlek”.tr Boken kom att bli ett slags rättesnöre

för den Nya kvinnan i Europa och den kom ut redan två år senare i svensk

översättning under titeln Ny kärlek. En bok för mogna andar och med ett för-

ord av Ellen Key.tt Enligt Ebba Witt-Brattström kan den ses som en inter-

text till många svenskspråkiga kvinnliga författarskap, bland dem Edith

Södergrans, Hagar Olssons och Agnes von Krusenstjernas författarskap.ty
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57 Dauthendey 1902 [1900], 1.
58 Ibid., 3.
59 Nietzsche 1982 [1883–85], 268.
60 Dauthendey 1902 [1900], 5. Jfr Kukku Melkas analys av Aino Kallas novell ”Pyhän joen

kosto” (1930), Melkas 2006, 287–295.
61 Dauthendey 1902, 13 f.

Motsättning mellan den sapfiska och den ”rena” kvinnan hittar vi även i

Krusenstjernas Pahlensvit, men här ges sedlighet och kärlekens renhet en

litet annan tolkning än den som Dauthendey förespråkade vid sekelskif-

tet. Sedlighet handlar i den Krusenstjernska texten inte om avhållsamhet,

utan snarare om en livsbejakande kärlek som är jämställd och utvecklan-

de – oberoende om kärleken är mellan man och kvinna eller två kvinnor.

Dauthendeys bok inleds med ett triumfatoriskt konstaterande: ”Den

nya kvinnan är kommen”tu. Med den Nya kvinnan avser Dauthendey en

kvinna som har friheten, den egna kroppen och själen på agendan. Hon är

medveten om sitt eget värde som människa och hon söker en man – den

Nya mannen – ”som utgör ett svar och en kraft och en förlossning för

kvinnans själ, som börjat längta efter ljus”.ti Här finns en parallell till den

Nietzscheanska undantagsmänniskan, en av de så kallade ”fria andar-

na”.to För den Nya kvinnan räcker det alltså inte med att älska en man,

utan det är ”[m]änniskan i mannen, hans säregna personlighet, det inner-

sta, bästa, finaste i honom, det är det, som [hon] måste begära af

honom”.yp Förutsättningen för detta ideala möte är ett slags ”psykisk her-

mafrodism”, att kvinnan bejakar det maskulina i sig (intellekt och hård-

het) och mannen det feminina i sig (känslor och mjukhet).yq Men denna

Nya man, som bejakar dessa sidor av sig själv, finns ännu inte, enligt

Dauthendey, och därför är den Nya kvinnan dömd till ensamhet. På

denna punkt avviker Key en aning. Hon menar att den Nya mannen redan

finns, men att individualismen – som även gett kvinnan en medvetenhet

om sitt eget jag – har försvårat mötet mellan den Nya kvinnan och man-

nen. Enligt Key hade den nya medvetenheten om de egna behoven inte
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62 Key 1903, 75.
63 Jfr Domellöfs tolkning av Stina Aronsons Feberboken. Domellöf 2001, 211 f.
64 Dauthendey 1902 [1900], 3 f.
65 Ibid., 62.
66 Witt-Brattström 1997, 236. Jfr även Faderman 1985 [1981], 156.
67 Lindén 2002, 279.
68 Ibid., 275. Ett annat exempel på denna stora kvinnliga ”undantagsvänskap” skulle kunna

vara Edith Södergrans och Hagar Olssons systerskap, såsom det framstår i Hagar Olssons
redigerade brevbok Ediths brev (1955). En intressant tolkning av Hagars och Ediths rela-
tion finns i Ebba Witt-Brattströms Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse,
1997, 255–311.

ännu förvandlats till en förståelse för den andras själsliv. ”Af kärlekens

dubbla hjärtslag – att finna sig själf och att glömma sig själf i en annan –

är nu det förra betänkligt längre än det senare”.yw För att kärlekens enhet

ska äga rum måste parterna både vara medvetna om sig själva och sitt

människovärde, men samtidigt vara beredda att ge upp sig själva.ye

Dauthendey menar att den Nya kvinnans krav på att bli sedd som en

människa och inte enbart som ett kön placerar henne ”mellan kvinnan

från i går och mannen från ännu längre tillbaka”.yr I väntan på den Nya

mannen rekommenderar Dauthendey, liksom Key, att kvinnan söker sig

en annan kvinna att älska – ”[t]y utan kärlek blir kvinnans hjärta tungt

och sjukt”.yt Men Dauthendey är ett barn av sin tid och av ”den dåtida

kvinnorörelsens krav på sexuell ’renhet’, avhållsamhet för såväl kvinnan

som mannen”.yy I stället för sapfisk kärlek betonar även Key levda, verk-

liga vänskapsrelationer som ett alternativ för den ”ensamma kvinnan”

som inte är beredd att offra sin personlighet i ett ojämlikt äktenskap.yu

Hon talar även försiktigt om en stor kvinnlig undantagsvänskap. Claudia

Lindén noterar att Keys egen intensiva (brev)relation till författaren

Ernst Ahlgren (pseudonym för Victoria Benedictsson) kan tolkas som ett

exempel på denna stora kvinnliga undantagsvänskap/kärlek.yi

Gemensamt för såväl Ellen Key som Ernst Ahlgren är något som Lindén

kallar för sexualitetens tredje ståndpunkt, en hållning mellan manligt (själv-

förhävande) begär och kvinnlig (självuppgivande) sedlighet ”som inte
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69 Lindén 2002, 280.
70 Eskilsson 1991, 47–55; Eman 1993; Stenberg 2001, 316; Knutsson 2004.

begränsas till myten om kvinnan som passiv och som låter sig uttryckas

på kvinnors villkor i det samhälle de lever”.yo Här hittar vi samma över-

skridande av motsättningar som jag menar att Angela i sitt självskapelse-

projekt försöker förverkliga. 

Dauthendeys och Keys tro på kvinnlig vänskap som ett alternativ då

den Nya mannen ännu inte är kommen förverkligades på ett konkret

plan på tjugo- och trettiotalet av kretsen kring Fogelstad och Tidevarvet.

Kvinnlig vänskap gavs av dessa kvinnor både en politisk och en privat

betydelse. På ett politiskt plan handlade det om att resultatet av denna

vänskapliga samverkan var större än summan av de enskilda kvinnornas

insatser. Genom alla otaliga kurser på Fogelstad skapades ett kvinnonät-

verk som sträckte sig över hela Sverige och som klättrade över klassgrän-

serna. På ett personligt plan handlade den kvinnliga vänskapen för

många av Fogelstadskvinnorna om något mer, om relationer inom vilka

man inte tycktes ha skyggat för erotiska förbindelser. Bevarade brev visar

att man var fjärran från den kärlek Dauthendey och Key propagerade för

vid ingången av seklet: bakom kulisserna förvandlades den politiska vän-

skapen ofta till erotisk kärlek.up Men det här var enbart på det privata

planet – på det offentliga och det politiska planet var det de kvinnliga

nätverken och tanken om det kollektivas politiska betydelse som gällde.

Det var i stället Agnes von Krusenstjerna som blev den första att på

svensk botten i skrift introducera kärleken mellan kvinnor som en grund

för en ny syn på familjebildning och samhällelig samlevnad. Verket är

Pahlensviten, den Nya kvinnan är Angela.

Det ”nya” i Angelas fall är uppenbart inte bara i relation till Edla,

utan även till Petra. I romanen framstår Angela och Petra ofta som

varandras spegelbilder: Angela är en ”ny” Petra som realiserar det Petra

inte vågade – att älska Thomas också kroppsligen. För Petra framstår
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71 Agda och Angelas relation är inte det enda litterära exemplet på samkönad kärlek kvinnor
emellan i 1930-talets Sverige. Samtida med Pahlensviten är även Karin Boyes Kris (1934)
samt Margareta Subers Charlie (1932) – två svenska romaner som på olika sätt närmar sig
kärleken mellan kvinnor. Se även Svanberg 1996b, 430–36.

72 Lindén 2002, 280.

Angela som en representant för ”ett nytt släktleds kvinnor: djärvare, men

också givmildare” som kastar sig in i kärleken ”som i en brinnande eld”

(FvP III:25). Men Angela är även ”ny” på ett annat sätt. Efter Thomas

avresa blir Angela Agdas älskarinna. Genom att älska Agda förverkligar

hon även Dauthendeys uppmaning om att kvinnan skall älska en annan

kvinna i brist på en Ny man att älska – men dock med ett litet tillägg.

Mellan Dauthendeys Ny kärlek och Krusenstjernas Pahlensvit ligger tret-

tio år av kvinnoemancipation och det som var otänkbart på Dauthendeys

tid var – om inte acceptabelt (det vittnar Pahlenfejden om) – åtminstone

tänkbart på Krusenstjernas.uq I Fröknarna von Pahlen utvecklas Angelas

och Agdas relation även på ett erotiskt plan – ett plan som Dauthendey

och andra sekelskiftsfeminister tog avstånd från. Här förverkligas den

sexualitetens tredje ståndpunkt som Key och Victoria Benedictsson för-

sökte formulera i sina brev vid slutet av 1800-talet – ett aktivt kvinnligt

begär som varken är identiskt med mannens eller i motsättning till det

och som kan uttryckas på kvinnans villkor i det samhälle hon lever i.uw

Men det är inte enbart Angela som företräder en ”ny” kvinnlighet, även

Petra gör det. Även om Petras ungdom kännetecknas av en ”gammal”

syn på kön, kärlek och moderskap, visar romanens slut på en ”ny” kvin-

noroll för Petra. I stället för att realisera sig på kärlekens och moderska-

pets område bejakar hon det Ellen Key kallade för ”samhällsmoderlighe-

ten”.

Dekadens, perversion eller kärlek?
Lesbiskt begär går som en röd tråd genom hela Pahlensviten och knyts
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73 Med ”lesbiskt begär” avser jag begäret mellan två individer som biologiskt och/eller kul-
turellt kodas som kvinnor. Jag fokuserar alltså handlingen ”att begära” (en människa av
samma kön) och inte något ontologiskt, essentiellt ”att vara” (homosexuell). ”Lesbiskt
begär” skall således inte förväxlas med termen ”lesbiskhet” som anknyter till den historis-
ka kategorin ”homosexualitet” som uppkom under 1800-talet i samband med sexologins
etablering och dess behov att kategorisera och fixera sexuellt beteende. För en diskussion
om homosexualitetens ”uppkomst”, se t.ex. Foucault 2002 [1976], 64; Weeks 1986 [1981],
96–117; Lundahl 1998, 18; Rosenberg 2002, 26–31. För en utförlig diskussion om det
samkönade kvinnliga begäret i Pahlensviten, se Björklund 2006.

74 Key 1903, 64.

till en flertal olika gestalter.ue Begäret får olika laddningar beroende på

vilka som är aktörerna och det framstår antingen som något obefläckat,

oskuldsfullt och rent eller som något dekadent, perverst och degenererat.

Då det gäller unga flickor såsom Stanny, Angela och Agda förknippas det

samkönade begäret framför allt med ungdomens friskhet, våren och livs-

stegringen, medan begäret beskrivs i termer av förfall, förtorkan och

brist i samband med kvinnor såsom Bell, Lotty, Alexandra och Lilian.

Hur skall denna ambivalens tolkas och vilken hållning skall vi tillskriva

författaren? Är Krusenstjernas romansvit ett uttryck för en ny och

modern syn på kvinnlig samkönad kärlek eller skall vi snarare se sviten

som en spegel för samtidens och det sena 1800-talets syn på kvinnlig

homosexualitet? Eller handlar dessa kvinnliga dikotomier alls om upp-

fattningar om homosexualitet, utan snarare om något helt annat?

En förklaring till Pahlensvitens ambivalens kan vi finna genom att

läsa sviten i relation till Dauthendeys Ny kärlek, Keys Lifslinjer samt genom

att relatera sviten till de diskurser som var rådande vid sekelskiftet i över-

gången från den viktorianska kristna puritanismen till den moderna

tidens fixering vid kön och sexualitet. Såsom jag redan tidigare konstate-

rat är det ultimata kärleksmötet för Key liksom för Dauthendey ett möte

mellan den Nya kvinnan och den Nya mannen och för Key framstår den

intensiva vänskapen/kärleken mellan kvinnor som ett förspel – med Keys

ord: som ”kärlekens vackra morgonskimmer”.ur Samma slags tolkning av
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75 Ahlgren 1940, 86 f.
76 Sprengel 1935, LXVI.
77 Ibid., LXIX.

den intensiva vänskapen mellan unga kvinnor finner vi också i receptio-

nen av Pahlensviten, bl.a. i Ahlgrens monografi från 1940:

De lesbiska famntagen äro inte alltför allvarligt menade, kyssarna flickorna
emellan få ett drag av teaterkyssar, inte minst när den ena kontrahenten klätt
sig i sammetspantalonger och spelar page. Sådana utslag av s.k. transvesticism,
då man klär ut sig i det motsatta könets kläder för att ge sina böjelser en het-
sig relief, ha magiskt laddade motsvarigheter hos de primitiva folken men
kunna fortfarande dyka upp under krisartade omständigheter. [– – –] Det är
således inga av sjuklighet betingade perversiteter Agnes von Krusenstjerna
skildrar här, utan förälskelser, som kanske fått väl stark stilisering, men äro
fullt mänskliga, framför allt kvinnligt-normala. [– – –] [De unga kvinnornas
lek med varandra upphör] i samma ögonblick som blodet kallar, som det lilla
barnet, knytet av blod och muskler, börjar anmäla sig på allvar.ut

Kärleken mellan kvinnor är enligt ovanskisserade modell ett slags antites

till det traditionella äktenskapet medan målet – syntesen – ses som enhe-

ten mellan mannen och kvinnan. Relationen mellan Agda och Angela

sågs även som ett pubertalt förstadium till den ”sanna” kärleken (med

heterosexuella förtecken), som ett tillfälligt tillstånd som kunde avfärdas

eller ignoreras. Denna tolkning propagerar Krusenstjernas make David

Sprengel för i förordet till kritikerantologin då han hävdar att det är helt

naturligt för ”unga kvinnor att hänge sig åt en passiv jouissance de soi-

même, att överlämna sig åt en extatisk käll- och spegelkult” liksom även

att ”kyssa och smeka varandra”.uy Mot denna ”naturliga” sysselsättning

mellan unga kvinnor ställer han bl.a. Strindbergs bild av den ”skräckin-

jagande, hårresande” kvinnliga homosexualiteten.uu Sprengels uppfatt-

ning om den intima flickvänskapens oskuldsfullhet speglar den syn på
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78 Faderman 1985 [1981], 277–294; Svanberg 1989, 375; Fjelkestam 2002, 92–130. 
79 Elias Grip i Norrköpings Tidningar, 4.12.1930.
80 Så här skriver han i en artikel i Aftonbladet den 29 augusti år 1939, som en protest mot att

Krusenstjerna skulle få ett statsanslag.

(kvinnlig) romantisk vänskap som var rådande i Europa från renässansen

framtill slutet av 1800-talet. Med medikaliseringen av homosexualiteten,

kvinnornas emancipation och befolkningsminskningen vid 1800-talets

slut utmanades bilden av den romantiska vänskapen av representationen

den farliga lesbiska kvinnan – The Lesbian Evilui – som i Sprengels tolk-

ning utgörs av Bell von Wenden. Även receptionen av Pahlensviten spe-

glade detta tudelade synsätt. Bland de mer konservativa kritikerna är det

få som reagerar på beskrivningarna av Agdas, Angelas eller Stannys

intensiva samkönade kärlek/vänskap, medan skildringarna av Bells eller

Alexandras motsvarande begär väcker avsmak hos många. Ett exempel är

Elias Grip som skriver i Norrköpings tidningar att Krusenstjerna på ett

mästerligt sätt ”återger den svärmiska flickvänskapen” medan han anser

att ”romanen skulle ha vunnit på om episoden med den perverst anlag-

da Bell Wendens erotiska förvillelser hade alldeles uteslutits”.uo En lik-

nande syn företräder även kritikern John Landquist som menar att hon

går för långt i skildrandet av förfallet, att hon frossar i dekadensen även

om han medger – liksom Grip – att hennes intresse för det homosexuel-

la ger ”den estetiska glansen åt hennes porträtt av unga flickor”.ip Grips

och Landquists uttalanden är typiska för det konservativa mottagandet.

Dels ser man ”flickvänskapen” – i motsats till t.ex. Bells begär – som

något positivt, tidsbundet (knutet till flickskapet) och som romanens

styrka. Dels önskar man att allt det fula, det oroväckande och det mörka

(t.ex. det homosexuella begäret och det kvinnliga aktiva begäret) skall

strykas ur romanen.

Det mörka, det perversa och det oroväckande får däremot beröm av

romanens försvarare som menar att den öppna skildringen av olika slags
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81 Speciellt det litterära avantgardet deltog aktivt i försvaret av Krusenstjernas verk. T.ex.
Artur Lundkvist, Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson och Gustav Sandgren i Social-
Demokraten, 2.2.1934; Elmer Diktonius i Arbetarbladet, 14.2.1934; Eyvind Johnson i
Folkbladet, nr 15, 1934; författarintervjuer i Aftonbladet, 7.5.1935. Jfr även Per Meurling i
Lundagård, 24.2.1935 och i Social-Demokraten, 7.9.1935.

82 Stolpe 1935a, 232. Stolpe hörde till Pahlensvitens (ovanligt nog) kristna försvarare och
han deltog aktivt i debatten kring sviten och kring dikt och moral. År 1935 gav han ut
skrifterna Diktens frihet och Det svenska geniet i vilka han gav uttryck för sin syn på dikt och
moral. Stolpe förhöll sig kritiskt till den kristna bildningsrörelsens vilja att skapa en cen-
sureringsinstans och till deras iver att sprida litterärt undermålig uppbyggelselitteratur.
Liksom primitivisterna menade Stolpe att en moral skall bygga på ”sanningen” och att
litteraturen skall säga sanningen om människan. Stolpe tog dock avstånd från primitivis-
terna, inte för deras öppenhet, utan för deras ”naiva romantik”. Se även Stolpe, Livs-
dyrkare. Studier i modern primitivism (1931).

83 Stolpe 1935a, 231 f.
84 Ibid., 248 f.

sexuellt begär snarare skall ses som ett steg i riktningen mot sanningen,

en sanning som måste skrivas även om den väcker äckel och irritation.iq

En sådan tolkning stod förutom de modernistiska författarna även den

kristna författaren och samhällsdebattören Sven Stolpe för. I Det svenska

geniet beskriver han Angela som en motpol till ”den perverterade, ljum-

ma, livsodugliga eller förkrympta modernitetens” värld.iw För honom

ligger Pahlensvitens storhet i att den blottlägger sanningen om männis-

kan och att den, liksom den stora litteraturen, undviker all illusionsbild-

ning och fokuserar de tabun som rådde under den viktorianska ”förlju-

genhetens förfallotid”.ie Stolpes kristna tolkning är således att det fula

fungerar som en negation vilken framhäver det som är moraliskt rätt och

riktigt – i detta fall Angelas ”oanfrätta” kärlek. Men även om Stolpe upp-

höjer Angela som en positiv gestalt varnar han ändå för att oskulden kan

befläckas och han lyfter fram religionen som en räddning.ir Intressant i

Stolpes tolkning är att han uppfattar såväl den viktorianska, ”förljugna”

moralen som den ”förkrympta moderniteten” som hot mot Angela och

på så sätt ställer han sig i en mellanposition mellan de konservativa

(kristna) läsarna och bejakarna av det moderna. Enligt hans tolkning
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85 Jfr Domellöfs tolkning av Karin Boyes roman Kris (1934). Enligt Domellöf hittas här
samma öppna slut och bekännelse till livstron. Se Domellöf 2001 och 1986.

86 Jfr Rojolas tolkning av läsarpositioner i Aino Malmbergs novell ”Ystävyyttä” (1903).
Rojola 2004, 39–43.

87 Birgitta Svanberg läser slutet som en radikalfeministisk utopi men hon konstaterar dock
att utopin brister i det att den ”onda” kvinnan inte får rum i denna utopi, vilket gör
enligt henne utopin till ”en vacker, men verklighetsfrämmande vision”. Svanberg 1989,
410.

iscensätter Angela en kris mellan en förgången kristen sedlighet och en

ny profan kroppslighet, en kris som Stolpe löser med religionens och Key

med Eros hjälp. 

Att beskrivningarna av de unga flickornas samkönade begär accepte-

ras – ja rentav ses som något vackert och oskuldsfullt – kan förklaras, för-

utom med Angelas ungdom, även med romanens utopiska och visionära

slut. Även om romanen slutar med en enkönat kvinnlig storfamilj med

mödrar och kvinnor som älskar varandra och fäder som har förvisats,

finns här ändå en öppning: ”En ny saga, vårens och de sprickande knop-

parnas saga hade begynt sitt liv på Eka” (FvP VII:496).it Just utopin och

öppningen mot en ny tid lämnar rum för olika slags tolkningar och en

frihet för läsaren att välja mellan olika läsarpositioner.iy Den konservati-

va läsaren kan välja att ta fasta på utopins fantastiska, ickerealiserbara

aspekt och välja att inte låta sig provoceras av den inneboende kritiken.

Den här läsaren kan i stället välja att fokusera romanslutets öppning och

se den som ett tecken på kvinnorikets tillfällighet, som ett löfte om ett

återställande av den heteronormativa ordningen och som en antites före

den slutgiltiga syntesen. För den feministiska läsaren innebär utopin

kanske något helt annat, slutet kan t.ex. läsas som ett radikalfeministiskt

avståndstagande från patriarkatet och det heteronormativa samt som en

vision om en bättre värld där kvinnor kan utveckla sitt jag bortom mans-

samhällets förtryck. Romanslutets sista mening kan i skenet av denna

tolkning ses som ett löfte om en ny värld och en ny kvinnlighet.iu

Pahlensvitens utopiska slut pekar på den ambivalens som jag har sett

– 269 –

kärlekens frihet



88 Ricoeur 1988.
89 För intressanta läsningar av textuell och sexuell ambivalens, se Haasjoki 2005a, 182 och

2005b, 29 f.

som kännetecknande för sviten i sin helhet; en motvilja att låsa fast tex-

ten och dess betydelser. I stället för att ge läsaren en läsarposition erbju-

der sviten läsaren flera olika alternativa spår att följa upp. Vilket spår

läsaren väljer beror på läsarens syn på litteratur, kön och sexualitet. Min

egen tolkning drivs av min vilja att läsa sviten som en text som proble-

matiserar en kristen och heteronormativ förståelse av kön, begär och

familj. Jag utgår från ett slags misstankens hermeneutikii och frågar mig

om Pahlensviten verkligen är så enkel att det kvinnliga begäret kan delas

in i ett före och efter syndafallet. Jag anser att vi förenklar Pahlensviten

om vi tolkar kvinnligt samkönat begär antingen som en oskuldsfull (till-

fällig) romantisk flickpassion (Angela, Agda och Stanny) eller som ett

uttryck för destruktiv lesbiskhet (Bell von Wenden). I stället för att tänka

kring kvinnlig sexualitet i banor av antingen–eller vill jag föreslå en läs-

ning som utgår från både–och och som tänker bortom dikotomier såsom

hetero–lesbisk, man–kvinna, manligt–kvinnligt, aktiv–passiv, verklig-

het–illusion, ständig–tillfällig. Vad händer om vi ställer dessa motstridi-

ga tendenser mot varandra och om vi tar textens språkliga och innehålls-

mässiga ambivalens på allvar?io

”Är deras känsla bara äkta, är den riktig och rätt”
Detta var som i livets barndom då ingen ännu ätit av kunskapens träd på gott och ont.
Det låg ljus och renhet och ett saligt lugn däri.
Hon [Agda] förstod inte att allt vad hon lärt sig av Bell och Lotty nu hade
mognat och svällde därför att hon träffat en kvinna som hon verkligen höll av.
Men hon kände på sig att detta inte kunde vara något orätt… (FvP VII:246,
min kursiv)
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90 Svanberg 1989, 376–386.
91 Om kvinnlig maskulinitet, se Halberstam 1998.
92 Svanberg 1989, 383.
93 Ibid., 386.
94 Björklund 2006, 9. 

I sin avhandling ifrågasätter Birgitta Svanberg indelningen i oskuldsfullt

(t.ex. Angela och Agda) och destruktivt begär (t.ex. Bell och Adéle) och

hon antyder att Agdas och Angelas romantiska vänskap kanske ändå inte

är så oskyldig som recensenterna ville göra den till.op Den överskred

nämligen klart de gränser som enligt Lilian Faderman sattes för den

romantiska vänskapen, dvs. kravet på att ingen av kvinnorna intar en

kvinnlig maskulinitetsposition.oq Svanberg menar att kvinnornas begär

och Agdas transvestism skall förstås som en ”dekonstruktion av hela den

stadfästa sociala ordningen med dess strikta mönster av manligt/kvinn-

ligt, tillåtet/otillåtet, överordnat/underordnat” och som ett brott ”mot de

oskrivna lagar som förutsätter att kvinnors känslomässiga och erotiska

lojalitet skall riktas uteslutande mot män”.ow Men trots att hon ser såväl

Agdas förklädnad som de unga kvinnornas relation som gränsöverskri-

dande, tolkar hon ändå kvinnornas handlande som ett ”experimentera-

de” och en ”lek med identiteter” snarare än ”blodigt allvar”. Hon menar

att dessa gränsöverskridande handlingar inte skall förstås som något

”livsavgörande val som utesluter andra sätt att leva och älska”.oe Samma

linje är även litteraturforskaren Jenny Björklund inne på när hon i en

artikel beskriver Agdas och Angelas relation som ”relativt harmlös” och

menar att den ”aldrig på allvar hotar samhällets moraliska normsystem,

eftersom den inte ersätter kärleken mellan man och kvinna för gott”.

Mot Agdas och Angelas ”harmlösa” relation ställer hon Bells ständiga

konkurrens med männen om kvinnorna.or

Jag håller delvis med Svanberg och Björklund i att Agdas och Angelas

relation inte skall uppfattas i termer av slutgiltighet och statiskhet. Det

samma gäller även alla andra relationer och identitetspositioner i sviten.
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95 Jfr Mazzarellas karakterisering av Agdas och Angelas förhållande: ”men långvarigt blir
det inte”. Mazzarella 1992, 97.

96 Se även Williams 2002, 106.

I min tolkning handlar Pahlensviten hela tiden om en rörelse mellan

ytterligheter, om en utveckling mot ett slags enhet som är ambivalent

och som omfattar ett både-och. Jag menar att Agdas och Angelas relation

innebär både tillfällighet och slutgiltighet, både allvar och lek. Men jag

ser det dock som anmärkningsvärt att såväl Birgitta Svanberg som

Merete Mazzarella verkar ha ett behov av att betona att svitens lesbiska

kärlek inte skall uppfattas som något livsavgörande eller allvarligt menat

val.ot Även om man inte skall se Agdas och Angelas relation i termer av

”identitetspolitik”, vill jag ändå hävda att deras relation liksom även

Agdas transvestism är långt från ”harmlösa”, utan att det rör sig om all-

var och om ”livsavgörande” val.oy De bör ses som allvarliga försök att

gestalta kvinnlighet och kärlek på ett nytt sätt, att tänja på könets grän-

ser och att efterleva det som skulle kunna ses som den nya sedlighetens

påbud om en skapande och jämställd kärlek. De handlar om att ta steget

ut ur ett förväntat kvinnligt och heteronormativt beteende och om att

göra kön på ett nytt sätt. Att kvinnornas handlande är långt från oskyldigt

bekräftas, som jag snart skall visa, både av de reaktioner som deras rela-

tion och Agdas transvestism väcker i romanen och av den koppling som

texten gör mellan deras handlande och Bells och de homosexuella män-

nens begär. Även om Agdas och Angelas relation – såsom Jenny Björk-

lund även påpekat – kontrasteras mot Bells ”perversa” begär, handlar det

inte om ett absolut avståndstagande från henne. Såsom jag skall visa i det

följande är det just erfarenheterna med Bell som utgör grogrunden för

Angelas och Agdas relation.

Jag inledde detta avsnitt med ett citat som illustrerar den motsätt-

ning som porträttet av Angelas och Agdas kärlek innehåller: både oskuld

och medvetet begär, både barndom och mognad, både evighet och ett liv i
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nuet. I citatet, som beskriver Agdas och Angelas första möte, liknas deras

kärlek vid livets barndom bortom gott och ont. Det är en central bild

samtidigt som det också är viktigt att påminna sig om att det är en lik-

nelse. Det handlar alltså om en kärlek som är som livets barndom bortom

gott och ont, men som inte är livets barndom. Angela och Agda är inga

oskulder i livets barndom – de är väl medvetna om de laddningar och de

implikationer den samkönade kärleken kan ha. I deras möte spelar tidi-

gare erotiska erfarenheter in – såväl de heterosexuella som de homosexu-

ella – och dessa erfarenheter utgör dels en erotisk kunskapsbank, dels den

fond mot vilken de värderar sin relation. Minnet av Angelas och Agdas

tidigare homosexuella erfarenheter är ständigt närvarande i deras rela-

tion. I texten konstateras att Agdas och Angelas fysiska förening inte alls

är ”som när Lotty smekt [Agda] eller när Bell von Wendens händer och

läppar berört henne” (FvP VII:246) och att den kunskap som Agda fått

av dem nu ”mognat och svällde därför att hon träffat en kvinna hon verk-

ligen höll av” (FvP VII:246). Det paradoxala är att det är just Lottys och

Bells fysiska närmanden – dvs. den dekadenta och den sapfiska världen –

som möjliggör romansvitens mest jämställda och vackra kärleksrelation.

Det erotiska mötet med Agda framkallar också minnen hos Angela av

såväl Bell som Stanny (FvP VII:246). Medan Agdas minnen ger henne

redskap att älska Angela fysiskt, ger Angelas minnen henne ord för att

verbalisera den samkönade relationen. Hon erinrar sig Bells sätt att

beskriva den samkönade kärleken som en kärlek mellan två människor

som är ”lika varandra” och som har ”samma förutsättningar” (FvP

VII:259). I Bells tal återkommer kvinnors inbördes likhet som ett man-

tra och hon definierar skillnaden mellan mannens och kvinnans kärlek i

termer av mäns egoism vs kvinnors behov att älska, att uppoffra sig och

att dela sorg och glädje med någon annan. Där kvinnan vill dela, tar man-

nen:
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97 Jfr Björklund 2006, 7.
98 FvP VII:504. Se även Svanberg 1989, 378.

Män äro så olika oss. Aldrig förstå de oss. De leva i sig själva. Jag har aldrig
träffat en man som inte var egoist. En man suger näring ur sitt eget starka jag.
En kvinna måste alltid ha en annan att älska, att uppoffra sig för, att gråta och
skratta tillsammans med. Hon är starkast då. Borde inte kärleken vara lyckli-
gast, då den man har kär är lik en själv – också kroppsligen? (FvP II:190)

Bells uppfattning om männen sammanfaller långt med den bild av man-

nen som Pahlensviten ger uttryck för: mannen som är oförmögen att se

kvinnan som sin like och som enbart uppfattar henne som ett utbytbart

objekt.ou I Pahlensviten är det få män som känner den Keyska kärlekens

dubbla hjärtslag – som både har en stark integritet och en förmåga att ge

upp sig själva i kärleksmötet. På så sätt sammanfaller Bells retorik delvis

med Keys och Dauthendeys, dvs. med det synsätt som ser kvinnans styr-

ka i hennes förmåga att älska och ge sig hän. På samma sätt som

Dauthendey och Key betonar även Bell att kvinnan måste ha någon att

älska, att ge upp sig själv för, men också skratta och gråta tillsammans

med (FvP II:190). 

För Bell är kvinnorna inte enbart lika varandra, de är även ”släkt”

med varandra och ”av samma blod” (FvP IV:241). Bells tanke om att

kvinnorna är ”av samma blod” är ett återkommande inslag i romansvi-

ten och denna tanke kulminerar i den sista delen av sviten som går under

namnet Av samma blod. I ett dispositionsutkast till Av samma blod ingick

även Bell i det kvinnokollektiv på Eka som skulle komma att avsluta

Pahlensviten.oi Att Krusenstjerna trots allt valde att utelämna Bell från

kvinnoriket på Eka förklarar Birgitta Svanberg med att Bell inte är

moderlig och att hon i likhet med primitivisterna likställer ”blod” med

drift och sexualitet. Hon noterar att ”Bell står långt från den kvinnosoli-

daritet, den känsla av samhörighet, lojalitet och systerskap som utmärker
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99 Svanberg 1989, 378 f.

Angelas och Agdas förhållande”.oo Med Keys terminologi skulle man

kunna säga att Bells blodsmystik och kärleksevangelium inte uppfyller

den nya sedlighetens krav på en kärlek som är ömsesidig, jämställd och

skapande. Skillnaden mellan Agdas och Angelas relation och den ”sapfis-

ka” relationen (t.ex. Bells) ligger inte, såsom hos Dauthendey, i närvaron

eller frånvaron av det fysiska, utan i närvaron eller frånvaron av en ska-

pande kärlek i relation till det fysiska. Mot Bells (och, som vi såg i kapi-

tel 5, även Thomas) egoistiska kärlek ställs Agdas och Angelas skapande

kärlek. Den sedliga kärlekens potential förverkligas genom att kärleken

inte enbart är fruktbar (också i ordets bokstavliga mening – kvinnorna är

gravida) utan även ömsesidig och jämställd. 

– Jag tror inte att det var orätt det vi gjorde, sade Agda plötsligt trotsigt.
Kärleken har många utvägar. Två kvinnor kunna väl också älska varandra, i
synnerhet om de som vi inte ha några män att älska. Är deras känsla bara äkta,
är den riktig och rätt.
– Ja, svarade Angela dröjande. 
Och med ens började hennes hjärta bulta, och hon blev andfådd.
– Jag – jag älskar dig, viskade hon. [– – –]
– Jag älskar dig, sade Agda. (FvP VII:256 f)

Agdas och Angelas ömsesidiga kärleksbekännelse fungerar som en förlö-

sande kraft och Agda känner en ”kroppens och själens frihet” som hon

aldrig upplevt förut (FvP VII:257). Genom kärleken rättfärdigas deras

handlingar. Men helt enkel är deras relation inte. Ovanstående dialog

ingår i en återkommande diskussion som de för om rätten att älska någon

av samma kön. Även om de själva verkar uppfatta sin kärlek som mora-

liskt riktig finns det mycket i texten som påminner läsaren om att homo-

sexualitet fortfarande var kriminaliserat och tabubelagt i trettiotalets
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100 Homosexuella handlingar var kriminaliserade i Sverige fram till år 1944. Se t.ex.
Lennerhed 2002, 169.

Sverige.qpp Ett exempel är naturligtvis det faktum att kvinnorna diskute-

rar om de har rätt att som två kvinnor älska varandra, ett annat är det fak-

tum att deras kärleksmöten främst äger rum ute i naturen där ”[i]nga

ögon bevakade dem, ingen lyssnade på deras ord” (FvP VII:304). Även

omvärldens reaktioner pekar på samma faktum: att Angela och Agdas

kärlek överskrider gränserna för vad som är tillåtet – även i romansvitens

universum. Deras kärlek är fortfarande en kärlek som måste döljas.

Kvinnoynglingen

Varför hade hon klätt sig i gosskläder? Var det kanske i en omedveten känsla
av att hon i denna kostym föreföll att ha mera rätt att älska Angela än eljes?
(FvP VII:257)

Efter Angelas och Agdas första kärleksmöte syr Agda manskläder åt sig –

en handling som berättaren kopplar till en havande kvinnas nycker och

till Agdas behov av praktiska kläder (FvP VII:248). Ganska snabbt blir

det dock uppenbart att Agdas omklädningsakt bottnar i något helt annat,

nämligen i Agdas behov att rättfärdiga sin kärlek (till Angela) och den

samkönade sexuella akten. Men samtidigt som Agdas omklädningsakt

handlar om ett rättfärdigande av en förbjuden kärlek, handlar det även

om ett beteende som hon lärt sig i de homosexuella kretsarna i Berlin då

hennes homosexuella make (Gusten) hade tvingat henne att klä sig i

smoking. Agdas manliga förklädnad gör henne lik de feminina män som

Gusten åtrår och omger sig med:

Agda hade i sin nya sammetskostym gott kunnat vara något av de skönhetsi-
deal som en Kiss Nilsson eller en Stellan von Pahlen fumligt sökte närma sig.
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101 Jfr även Björklund 2006, 13 f. Jenny Björklund använder begreppet ”den heterosexuella
matrisen” och menar att Agdas handlande demonstrerar hur den heterosexuella matrisen
styr definitioner av manligt och kvinnligt.

102 Se även Williams 2004, 108.

Hon hade samma veka former under den åtsittande kavajen som de sköna efe-
ber, vilka de sökte framställa. Hon hade androgynernas och de förfinade kärleksgos-
sarnas snabba mjuka rörelser […]. Hon var en av de feminiserade unga männen upp
i dagen – men fullkomligt utan deras drag av narraktighet. Samtidigt antog hon
något gosselikt i själva sitt väsen och känsloliv. (FvP VII:249 f, min kursiv)

Det är intressant att jämföra deras två förklädnader. Medan Gustens

intresse för Agdas förklädnad verkar bottna i en vilja att återställa en

icke-heteronormativ ordning i sitt liv – dvs. att förvandla äktenskapet till

en affär mellan två ”män” – tycks Agdas självvalda förklädnad handla om

det motsatta: att till det yttre återställa en traditionell könsordning i en

heteronormativ värld (för att ha rätt att älska en kvinna).qpq Genom klä-

derna och genom sitt handlande träder Agda in i en maskulinitetsposi-

tion. Hon är den som beskyddar Angela, som tar tömmarna och som

känner sig otillräcklig då hon saknar den (manliga) styrkan som behövs

för att bära Angela (FvP VII:252–266).qpw Men denna maskulinitetsposi-

tion innebär inte enbart kavaljerens skyldigheter, utan den ger henne

även en känsla av ”frihet och obundenhet” (FvP VII:252). Den manliga

förklädnaden ger henne en auktoritet som hon p.g.a. sitt kön och sin

klass tidigare har saknat. Den auktoritet som den manliga förklädnaden

ger henne är tydlig i en scen där Edla kommer som en räddande ängel

med sin släde till Agda och Angela som tappat bort sig. Edla bekräftar

Agdas maskulinitetsposition och tycker att Angela och hon ser ut som ett

ungt gift par. När Angela och Agda klättrat upp i Edlas släde tar Agda

befälet över släden och förpassar Edla i en passiv position. Könsöver-

skridandet innebär således samtidigt ett överskridande av klass:
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103 Om kvinnor i byxor/byxroller se bl.a. Rudolf Dekker & Lotte van de Pol, Kvinnor i
Manskläder. En avvikande tradition, Europa 1500–1800 (1995); Judith Halberstam, Female
Masculinity (1998); Tiina Rosenberg, Byxbegär (2000); Makalösa kvinnor (2002), redige-
rad av Eva Borgström; Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till
Tant Blomma (2004), redigerad av Eva Heggestad & Anna Williams; Maria Österlund,
Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman (2005).

104 Om Stanny: ”Bernhard tyckte att hon [Stanny] i sin svarta riddräkt med åtsittande liv
och med byxbenen nedträngda i höga blanklädersstövlar och en liten rundkullig hatt på
huvudet såg smärtare och mindre ut än då hon hade klänning på sig: en ung liten bror
till honom, som nu stack ridpiskan under armen för att hälsa. [– – –] 
– Du ser ut som en page, sade han. Jag tycker om den där dräkten. Du är varken flicka
eller gosse i den. Ett underbart väsen som har makt att skänka kärlek både åt män och
kvinnor!” (FvP V:111, 114)

105 Williams 2004, 109, 112.

Agda svängde sig upp på kuskbocken bakom Edla och Angela.
– Jag vill köra, sade hon och tog tömmarna ur Edlas stela händer. 
Det hade Edla ingenting emot, men hon förvånade sig över Agdas smått befal-
lande ton. Så fort går det då att komma sig upp från piga till herrskap, tänkte
Edla spydigt. (FvP VII:264)

Agdas könsöverskridande skall inte förstås som en isolerad handling –

varken inom romanen eller i dess kulturhistoriska kontext.qpe Omkläd-

ningsmotivet är ett återkommande inslag i Pahlensviten som oftast

kopplas till erotiska lekar eller till rättfärdigandet av en kärlek. Vi finner

det å ena sidan i samband med de homosexuella männen, i deras förkär-

lek för feminina kavajer och ringar, å andra sidan i samband med unga

kvinnor såsom Agda och Angelas barndomsvän Stanny.qpr Medan de

homosexuella männens könsöverskridande klädsel oftast gestaltas med

gyckel skildras de unga flickornas handlande, såsom Anna Williams även

poängterat, med sympati.qpt Jenny Björklund menar att skillnaden mel-

lan männens och kvinnornas könsöverskridande klädsel ligger i närvaron

eller frånvaron av artificialitet. Hon hänvisar till citatet: ”Hon var en av

de feminiserade unga männen upp i dagen – men fullkomligt utan deras

drag av narraktighet” (FvP VII:249 f) och menar att de homosexuella
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106 Björklund 2006, 5.

männens narraktighet ligger i att deras femininitet – till skillnad från

Agdas maskulinitet - ”aldrig” framställs som något som ”skulle ligga i

deras väsen”. Hon menar ”att överskrida gränserna för det egna könet

[inte i sig ses] som något onaturligt, men att sträva efter något som inte

finns i den egna karaktären fördöms”.qpy Jag håller med Björklund i hen-

nes tolkning om att de homosexuella männen iscensätter en artificialitet,

men jag är inte övertygad om att skillnaden mellan Agdas och männens

könsöverskridande ligger i att bli något man är eller inte är. På samma

sätt som Agdas kropp ibland beskrivs som en gosses (se nedan) beskrivs

bl.a. Stellans kropp som kvinnlig – som ”smärt och rund över höften”

(FvP VI:482). Stellan har ända sedan han var liten lånat sin syster Paulas

kläder och i texten antyds att dessa kläder klär honom bättre än de klär

hans syster (se t.ex. FvP IV:321). I beskrivningarna av Stellan framstår

den könsöverskridande förklädnaden i högsta grad som en del av hans

personlighet och ”väsen”. Det narraktiga i hans och de andra homosexu-

ella männens väsen handlar således inte om förklädnaden, utan enligt

min läsning snarare om en frånvaro av allvarligt menade intentioner och

av en livsstegrande och ansvarstagande kärlek.

Agdas klädbyte kan ses som det Tiina Rosenberg i boken Byxbegär

(2000) kallar för kvinnlig transvestism. Termen syftar på kvinnor som har

klätt sig till män för att kunna resa, uppnå status och frihet eller för att

ha rätt att arbeta och älska en kvinna. Enligt Rosenberg har kvinnors

manliga förklädnad – till skillnad från vad som är fallet med mäns kvinn-

liga – ofta inneburit ett statuslyft och en större rörelsefrihet. Genom att

klä sig och ”passera” som en man – såväl på teaterscenen som i det verk-

liga livet – har kvinnor åtminstone tillfälligt kunnat inta en subjektspo-

sition. Men även om tillfälliga manliga förklädnader har varit mer eller

mindre accepterade t.ex. i samband med maskerad, karneval och teater,
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107 Rosenberg 2000, 23 f. 
108 Halberstam 1998, 15.
109 Borgström 2002, 193–233.
110 Se även Paqvalén 2005a och 2005b om Charlie och Ensamhetens brunn.
111 Rosenberg 2000, 12.

har transvestism i det ”verkliga” livet i de flesta västerländska samhällen

länge varit en förbjuden och straffbelagd handling.qpu Men de maskulina

attributen har ändå inte för alla kvinnor handlat om ett försök att passe-

ra som män, utan snarare om ett sätt att uttrycka ett mittemellanvaran-

de – en både-och-position som både omfattar maskulinitet och kvinnlig-

het. Denna position skulle kunna betecknas med termen kvinnlig masku-

linitet. Termen är Judith Halberstams och med den avses en maskulinitet

utan män producerad av kvinnor.qpi Agdas handlande skall alltså inte

förstås som en tillfällig, omedveten lek utan den anknyter till en lång his-

toria av kvinnlig maskulinitet från bl.a. Drottning Kristina och Jeanne

D’Arc till Krusenstjernas samtida Radclyffe Hall.qpo Som litterär repre-

sentation hittar vi samtida paralleller till exempel i Margareta Subers

karaktär ”Charlie” i romanen Charlie (1932) och Radclyffe Halls karak-

tär ”Stephen Gordon” i romanen Well of Loneliness.qqp

Agdas begär skulle med Tiina Rosenbergs term kunna kallas för ett

transvestiskt begär. Genom att klä sig till man kliver hon in i en aktivt

begärande position i förhållande till Angela.qqq Men det är inte enbart

Agdas kläder eller ens hennes begär som gör henne maskulin, hennes

kvinnliga maskulinitet antyds redan i hennes relation till Gusten. Ett

exempel är scenen då Bell och Agda befinner sig i Bells dansstudio. Bell

har förfört Agda och hon försöker fly, men fångas in av Gusten som just

då kommer in. I beskrivningen av Agdas nakna uppenbarelse förenas

femininitet och maskulinitet och denna ambivalens gör Agda åtråvärd

för såväl Bell som Gusten:
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112 Om den lesbiska kvinnan och bilden av den kvinnliga vampyren, se t.ex. Hapuli 1992,
113–131.

113 Almqvist, Drottningens juvelsmycke (1834) och Woolf, Orlando (1928). Se Tiina Rosenbergs
intressanta läsning av Tintomara-gestalten, 2004, 93–119.

Hon kunde varit en ung gosse, som blivit skrämd av något ohyggligt. Men
under hennes runda bröst lekte den blå underbara skugga, som brukade göra
Bell von Wenden galen. (FvP VI:249)

I Gustens yttrande beskrivs Agda som ”[d]en underbara nakna flickyng-

lingen” (FvP VI:250) och mellan honom och Bell utspelas en kamp om

Agda: 

[Bells] händer voro krökta som längtade de att borra sig in i vita och lena
kvinnobröst och rosiga jungfruliga kvinnosköten, och bredvid henne syntes
den tydliga bilden av honom själv [Gusten], en tjock röd uppsvälld mansling,
märkt av laster. (FvP VI:251)

I ovanstående citat förkroppsligar såväl Gusten som Bell sekelskiftets och

det tidiga 1900-talets stereotypiska bild av den homosexuella mannen

och kvinnan: Gusten som kroppsligen ”märkt av laster” och Bell som

den lesbiska vampyren.qqw Men samtidigt som citatet parodierar rädslan

för det homosexuella och det aktivt kvinnliga begäret illustrerar det även

en kamp om en kontextualisering av ”manligt” och ”kvinnligt”. Bells och

Gustens kamp om Agda blir en grotesk förvrängning av Thomas och

Bells eller Thomas och Jacobs kamp om Angela (se kapitel 5). Alla dessa

tre begärstrianglar bygger på en objektifiering av den unga kvinnan.

Såsom många forskare har påpekat innebär Agdas överskridande ingen

statisk maskulinitetsposition: liksom Almqvists Tintomara-gestalt och

Woolfs Orlando-gestaltqqe växlar Agda mellan kvinno- och manskläder,

men också – såsom ovanstående exempel visar – mellan en maskulint och
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114 Svanberg 1989, 381 f; Mazzarella 1992, 96 f; Williams 2004, 103–109; Björklund 2006,
13.

115 Se t.ex. Lindholm 1992 och Tornbjer 2002.
116 Se även Williams 2004, 108 och Björklund 2006, 12 ff.
117 Svanberg 1989, 386.

feminint kodad kroppslighet.qqr Hon är inte en man, utan en kvinna i

manskläder som begär en annan kvinna. Hennes graviditet i romansvi-

tens sista del blir en intressant tilläggsdimension till hennes könsöver-

skridande. Genom moderskapet förverkligar Agda det som av samtiden

uppfattades som kvinnans innersta bestämmelseqqt, medan hennes hand-

lande (hennes omklädningsakt och hennes sexuella relation med Angela)

bryter mot ett förväntat (heteronormativt) kvinnligt beteende. Genom

att överskrida det biologiska könets (”kvinna”) förväntade beteende-

mönster (feminint genus och habitus) skapar Agda Butlerskt genustrub-

bel och visar könets performativa aspekt.qqy

Svanbergs tolkning av Agdas könsöverskridande som enbart en kar-

nevalistisk lek med identiteter ter sig alltför snäv.qqu Att Agdas genus-

trubbel varken handlar om en socialt accepterad eller om en tillfällig lek

med identiteter bekräftas av de reaktioner som hennes könsöverskri-

dande ger upphov till. Agdas maskulinitetsposition registreras av

omvärlden som på olika sätt gör kopplingar mellan hennes maskulina

utstyrsel och hennes begär. Frideborg välkomnar förvandlingen med en

kyss och kommentaren: ”Det var länge sedan jag kysste någonting som

liknande en karl […] Och Agda är verkligen så lik en herre – åtminsto-

ne någon av de herrar vi blivit vana vid på sista tiden.” (FvP VII:249)

Genom sin kommentar bekräftar Frideborg Agdas maskulinitetsposi-

tion samtidigt som hon drar en parallell mellan Agdas utstyrsel och den

homosexuella dekadensen. Också Adèle antyder det transvestiska begä-

rets möjlighet:
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118 Nejlikorna hänvisar till en överenskommelse mellan Tage och hans fästmö om att skicka
en bukett ”blodröda” nejlikor som en påminnelse om förlovningen/relationen. (FvP
I:137 f) 

Nu ha de också fått en älskare, anmärkte hon elakt. [– – –] Angela och Fride-
borg se rent kära ut. Snart komma de att sitta i knäet på henne. Eller ha henne
i knäet. (FvP VII:250f)

Både Frideborg och Adèle betonar att Agdas maskulinitet handlar om en

glidning mellan olika könspositioner: Frideborg genom att knyta den till

de feminina männen och Adèle genom att antyda att denna maskulini-

tetsposition kanske även innebär en underordnad position (som den som

sitter i famnen). En annan som iakttar Agda och Angela är Petra, också

hon betagen av Agdas könsöverskridande gestalt:

Även Petra fann henne oemotståndligt gossaktig där hon steg nedåt, med sina
kvinnligt inåtböjda ben och knäskålar, som nästan vidrörde vid varandra,
ännu mer framhävda av gosskostymen, lätt sviktande i gången och med höf-
ten i den korta åtsittande kavajen så gåtfullt förföriskt svängd. (FvP VII:310)

Men för Petra handlar Agdas uppenbarelse inte om en gestalt att åtrå,

utan om en rival att frukta. Petra uppfattar Agdas och Angelas intimitet

som hotande på två plan. Dels handlar det om det kommande barnet

och Petras oro över att gå miste om sitt utlovade föräldraskap: ”[h]ade

hon [Petra] inte nästan kommit att känna sig som dess verkliga far,

eftersom det ingen far hade?” (FvP VII:308) Insikten om Angelas och

Agdas relation binds samman med scenen i Den blå rullgardinen i vilken

Petra blir medveten om att hennes förälskelse Tage är förlovad sedan

tidigare. På samma sätt som då känner hon nu en ”doft av nejlikor” (FvP

VII:311).qqi Petra inser att hon är svartsjuk, att hon ”begärt Angelas själ

och hjärta i utbyte för sin kärlek” (FvP VII:313). Angelas och Agdas rela-
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119 Jfr t.ex. Adèles ”smutsröda draperi” (FvP VI:45 ff och FvP VII:327, 368 f); Doras röda
kappa och vallmoröda klänning (FvP III:236 f, 247, 249); Frideborgs förkärlek för gran-
na röda klänningar, t.ex. i samband med midsommarfirandet (FvP V:170) och som gra-
vid (FvP VII: 280 f, 297).

tion innebär också att Petras intresse för Angela övergår från att ha varit

enbart moderligt/systerligt till att bli något mer (se kapitel 6.3). För

Petra framstår Angelas och Agdas relation som allt annat än oskuldsfull,

hon läser kärlek i deras ögon och föreställer sig hur de gått längre ”än

vad som betraktades som tillåtligt” (FvP VII:315):

Var inte hennes fantasi så uppjagad att hon såg syner? [– – –] Hon såg Agda
och Angela tillsammans i ett rum som hon aldrig förut varit i. Det var behängt
med purpurdraperier. De föllo som en ström av blod ned från väggar och tak,
dränkande rummet. Det var som att befinna sig inne i ett sjukligt förstorat
hjärta. Mitt i rummet stod en enda möbel, en jättesäng, också den överdragen
med denna olycksbådande purpurfärg – passionens färg, också den otillåtna
och hemliga kärlekens färg, brottets och blodets färg, mordets och den under
banemannens spasm döende oskuldens färg. Men mitt i allt detta röda lyste
två nakna kroppar som två vita liljor. Och doften från Angelas och Agdas för-
enade kroppar steg upp och fyllde hela rummet. 
Men fastän kropparna liknade vita liljor var doften nejlikans starkt kryddade
bittra doft. 
Petra såg hur Agda och Angela omfamnade varandra, hur deras munnar sökte
varandras, deras sköten trycktes emot varandra. (FVP VII:315f)

Petras fantasi om Agdas och Angelas kärleksmöte präglas av dekadenta

och erotiska detaljer och ordbilder, t.ex. ”purpurdraperier”, ”blod”, ”pas-

sion”, ”jättesäng”, ”brott”, ”mord”, ”döende oskuld”, ”sköten” och ”den

otillåtna och hemliga kärleken”. Genom dessa ordbilder knyts Agdas och

Angelas relation till andra kvinnors normbrytande begär, till kvinnor

såsom Adèle, Frideborg, Dora och Fru Landborg.qqo Men bilden av Agda

och Angela är dubbel – samtidigt som Petras fantasi om deras kärleks-
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120 Key 1903, 37.

möte beskrivs i dekadenta ordalag, lyser deras kroppar ”som två vita lil-

jor”. Här finns en direkt parallell till Kiss föreställning av Angela som en

”vit lilja bland vilddjur” (se kapitel 5). Trots den förbjudna och hemliga

passionen bevarar Agda och Angela – till skillnad från de andra kvinnor-

na – sin ”renhet” och ”helighet”. 

Angelas och Agdas relation tar dock en ny vändning i och med att de

homosexuella männen – Agdas och Frideborgs äkta män – återvänder

från Berlin. Agda byter (tillfälligt) ut sin ”pojkkostym” mot en svart

enkel klänning – en sådan som ”tjänst[e]flickor bruka begagna” – och

hon lägger bort ”sitt pojkaktiga väsen” (FvP VII:333). Vid åsynen av sin

dekadenta make återskapar Agda den kvinnlighet som hon representera-

de innan hon kom i kontakt med honom: den enkla ödmjuka tjänste-

flickans kvinnlighet. Men männens återkomst gör inte enbart Agda

medveten om pojkkostym, både hon och Angela inser att de glömt sin

omvärld i sin kärlek för varandra:

– Det är väl för att jag har samvetskval, sade Agda sakta. [– – –] 
Men Agda såg på Angela. Och de tänkte i det ögonblicket på samma sak: att
de glömt allting för varandra. De rodnade och vände bort ansiktena igen. (FvP
VII:335 f)

Agdas och Angelas samvetskval handlar således inte om begärets art (det

lesbiska begäret), utan kan snarare ses som en påminnelse om att kärle-

ken inte enbart skall berika de älskande själva utan även sin omgivning.

Här finns en parallell till Ellen Keys erosbegrepp och kravet på att kärle-

ken bör genom de älskande berika mänskligheten.qwp Genom sin allt upp-

slukande kärlek har Angela och Agda glömt sin belägenhet och alla de

andra: Frideborg, Petra och de barn de skall föda. Även om männens till-
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fälliga besök på Eka inte innebär att Agda skulle frångå sin pojkkostym

och återvända till sin man (dvs. återuppta sina ”äktenskapliga förpliktel-

ser”) eller att Agda och Angela skulle skiljas från varandra, resulterar

besöket ändå i att kvinnornas relation förändras. De blir medvetna om

sin omvärld och Angela finner tillbaka till Petra: ”Så hjälpsam hon

[Petra] var! Och så vacker! [– – –] Det gamla Eka, som dessa veckor varit

som förvandlat, hade åter sänkt sig omkring dem. Där funnos åter bara

Angela och Petra. [– – –] Denna ro kände hon [Angela] aldrig tillsam-

mans med Agda” (FvP VII:388 f). Angela och Petra tyr sig åter till varan-

dra, men med medvetandet om att båda älskar en annan – Petra Tord och

Angela Agda (FvP VII:439). Inför den förestående nedkomsten finner

Angela en större trygghet hos Petra än hos Agda (FvP VII:459) och det

blir även Petra som till sist hjälper henne igenom förlossningen. Även om

Agda till en början känner sig svartsjuk på Angelas återfunna band till

Petra, accepterar hon det i takt med att magarna växer och Frideborg fött

sitt barn. Deras uteslutande passion och tvåsamhet får ge rum för en kol-

lektiv gemenskap och Eka blir ett väntans rike som sluter sina väggar om

dem alla fyra (FvP VII:485).

– 286 –

iii – kvinnan som vägvisare till en ny tid



121 Jfr Svanberg 1989, 390.

6.3 Utopin om en Ny människa

I den sjätte delen av Pahlensviten, Bröllop på Ekered, återvänder Petra och

Angela till Eka för att invänta barnets födelse samtidigt som Agda och

Frideborg gifter sig med de hållningslösa och degenererade männen,

Stellan och Gusten, och flyttar med dem till Berlin. I del sju, Av samma

blod, lämnar de gravida nygifta fruarna Agda och Frideborg sina män och

reser till Eka. Innan de anländer till Eka hittar Petra sin faster Lauras

dagbok i ryggen på en stol i biblioteket. I Lauras dagbok avslöjas hennes

hemlighet och läsaren, liksom även Petra och Angela, får nu veta att

Laura haft en affär med en kringflackande spanskfödd zigenare, Pepe

Sanchez Lager, som hon brukade låta få bo på gården en vecka varje år.

Kärleksrelationen mellan Laura och Pepe framstår i Lauras berättelse

som både vacker och skapande:

Hon [Laura] tyckte att blommor och gräs på denna korta tid växt upp
omkring Eka. Alla vårens vällukter voro i luften. Hon log, fastän han gick sin
väg. Hon ångrade ingenting. Hon hade äntligen lärt känna kärleken och väl-
lusten. (FvP VII:95)

Birgitta Svanberg har övertygande visat hur Laura i sitt möte med zige-

naren är en modern kvinna: det är hon som låter honom bo hos sig och

hon som söker upp honom om natten.qwq Deras kärleksmöte bär frukt och

bunden av sin tids normer gällande kön och klass jagar Laura bort Pepe

Sanchez och föder i hemlighet en dotter som hon utackorderar. Hennes

dotter, Rosita, växer upp i en hantverkarfamilj och blir senare en firad

”hålldam” och får tre döttrar – Lotty, Agda och Frideborg – som även de

utackorderas. I dagboken avslöjas att Agda är dotter till Petras far och
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122 Jfr Williams 2002, 104.
123 Jfr Dauthendey: ”Det är icke nog, att det blott är en man. Människan i mannen, hans

säregna personlighet, det innersta, bästa, finaste i honom, det är det som vi begära av
honom. Men han måste först ha denna härlighet. Och mannen af i dag har den ännu
icke. [– – –] Den nya kvinnan måste först skapa honom åt sig och i sina tankar gifva
honom gestalt.” Dauthendey 1902 [1900], 5.

således Petras halvsyster och att Frideborgs far antingen är Johan von

Pahlen eller Jacob Levin. På så sätt knyts släkten von Pahlen – genom de

utomäktenskapliga relationerna – inte enbart till det judiska blodet

(genom Jacob och Betty Levin) utan även till det romska blodet.

I Pahlensvitens sista del blir Eka ett hem även för Frideborg och

Agda, och tillsammans med Petra och Angela bildar de ett kvinnokollek-

tiv där alla män – bortsett från arrendatorn Tord – är bannlysta. Pahlen-

sviten avslutas med att kollektivet har fått två nya medlemmar – Fride-

borgs son och Angelas dotter – och att det tredje barnet, Agdas barn, vän-

tas. Även om männen (barnens fäder) har blivit utestängda från detta

kvinnokollektiv, innebär födelsen av Frideborgs son att den enkönade

ordningen har rubbats – åtminstone delvis. Frideborgs son och Tords

besök i kollektivet visar att kvinnokollektivet, trots att det kan ses som

ett avståndstagande från det patriarkaliska manssamhället, inte handlar

om ett avståndstagande från mannen som sådan.qww I Pahlensvitens

vision om en ny värld och en ny människa är mannen ”från i dag” inte

välkommen, men däremot innebär slutet en öppning för en ny manlig-

het. Här finns en parallell till Elisabeth Dauthendeys krav på den Nya

mannen.qwe Hela romansviten slutar i en framtidsvision som samtidigt

pekar tillbaka mot romansvitens första del Den blå rullgardinen: 

Det blå ljuset från Angelas egen barndom omgav barnets lilla huvud. En ny
saga, vårens och de sprickande knopparnas saga, hade begynt sitt liv på Eka.
(FvP VII:496)
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124 Heggestad 2003, 16.
125 Ahlgren 1940; Svanberg 1989; Mazzarella 1992; Jonsson 2001; Williams 2002;

Heggestad 2003.
126 Se t.ex. Svanberg 1989, 367, 386–410 och Williams 2002, 66–112. För en diskussion om

den feministiska utopin se även Määttä 1997, 5–23; Jonsson 2001, 24–31; Heggestad
2003:13–27.

Cirkeln är sluten och födelsen av Angelas dotter innebär samtidigt inled-

ningen till en ny ”saga”. Romanslutet är ambivalent och vad som skall

komma lämnas öppet. Om man väljer att följa romanens utvecklingsper-

spektiv kan romanslutet tolkas som en ny början i vilken Angelas dotter

tar vid där Angela – som en produkt av sin tid – stannar upp. På samma

sätt som Angela blir en Ny kvinna genom att våga det Petra inte vågade

(att ge sig hän åt den skapande kärleken) och Petra gör det hennes faster

Laura inte vågade (att göra Eka till ett hem för faderslösa barn) kan man

föreställa sig att Angelas barn och även Frideborgs och Agdas barn skall

överskrida de gränser deras föräldrageneration satte kring sig själva. I

detta avsnitt skall jag försöka gestalta vilka utgångspunkterna är för den

nya generationen på Eka. Genom Pahlensvitens slut som både tar

avstånd från en gammal ordning och ett gammalt könssystem, och pekar

fram mot en ny tid och nya könsroller skriver Pahlensviten in sig en tra-

dition av litterära utopier som förenas i drömmen om en ”bättre värld”.qwr

I forskningen och i receptionen av sviten har termen ”utopi” ofta använts

för att genrebestämma romansviten, men också för att markera dess dis-

tans till en mer realistiskt präglad prosa.qwt I Svanbergs efterföljd har

romansviten även blivit läst som en feministisk utopi.qwy I det följande skall

jag kort kartlägga vad man brukar mena med ”utopi” respektive ”femi-

nistisk utopi” samt på vilket sätt Svanberg tolkar romansviten som en

feministisk utopi. På vilket sätt kan svitens utopiska drag kopplas till

föreställningen om en Ny kvinna och en Ny man?
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127 Ljungquist 2001, 15. Se även Määttä 1997, 6.
128 ”The ancients call me Utopia or Nowhere because of my isolation. At present, however,

I am a rival of Plato’s republic, perhaps even a victor over it. The reason is that what he
has delineated in words I alone have exhibited in men and resources and laws of surpas-
sing excellence. Deservedly ought I to be called by the name of Eutopia or Happy Land.”
More genom Määttä 1997, 5. 

129 Ljungquist 2001, 15 f och Heggestad 2003, 13.
130 Heggestad 2003, 13. Jfr Domellöfs läsning av de dubbla koderna i Karin Boyes Kallocain.

Domellöf 2003, 61 f, 71 f. 
131 Määttä 1997, 10.

De dubbla koderna
Begreppet ”utopi” eller snarare ”Utopia” myntades av Thomas More,

som i verket Utopia (1516) använde begreppet för att beteckna sin ideal-

stat. Ordet består av de grekiska orden ou ’icke’ och topos ’plats’ och i dess

etymologiska betydelse är utopin ”en plats utan (reell) existens”.qwu Det

är alltså en plats som inte finns, en icke-plats. Men begreppet är inte helt

entydigt, en annan bakgrund till begreppet återfinns i originalutgåvans

förord i vilket More ställer Utopia i relation till Eutopia.qwi Begreppet

”eutopia” med förledet eu (’god’) betyder ’den goda platsen’. Utopi-

forskarna är oense om More avsåg att såväl outopia som eutopia skall ses

som ordets ursprung, men om vi tar fasta på begreppets (eventuellt) dub-

bla ursprung kunde utopin definieras som en god plats – det lyckliga lan-

det – som inte existerar.qwo I sin bok En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga

författares utopiska visioner 1850–1950 (2003) skriver Eva Heggestad att

utopin är en plats som inte är här och som aldrig kan uppnås, men som

ändå utgår från vår levda verklighet. Utan nuet och den levda erfarenhe-

ten finns ingen utopi. Utopin är de ”dubbla kodernas genre”: samtidigt

som den litterära utopin visar oss den bästa av alla världar riktar den även

en kritik mot verkligheten sådan som vi känner till den.qep Dessa dubbla

koder kallar Sylvia Määttä för utopins Janus-ansikte ”där det ena gran-

skar samtiden med kritiska ögon medan det andra förväntansfullt blick-

ar mot framtiden”.qeq I min användning av begreppet utopi tar jag fasta
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132 Ibid., 9 f.

på dessa dubbla koder och jag läser det utopiska draget i Pahlensviten

både som en kritik av nuet och som en framåtblickande dröm. Såsom jag

visat i kapitel 4 och 5 riktar Pahlensviten sin kritik mot såväl den kristna

kärleksmoralen som primitivisternas fria kärlek. Fröknarna von Pahlen

handlar även om ett dekonstruerande av de traditionella könsrollerna –

manlig maskulinitet och kvinnlig femininitet – samtidigt som sviten

också ritar konturerna för en ny tid, en ny kärleksmoral och en ny män-

niska. 

En återkommande fråga i forskningen kring och receptionen av

Pahlensviten är om slutet skall tolkas som realistiskt. Just frågan om den

litterära utopins realiserbarhet delar utopiforskare i olika läger. Määttä

poängterar att en ”undersökning av utopins realiserbarhet måste emel-

lertid utgå från en diskussion kring vad som avses med ’orealiserbar’ och

’omöjlig’” och hon påminner om att vissa livsformer som tidigare har

framstått som utopier kan vara möjliga att förverkliga i dag.qew Om vi ser

på Pahlensviten kan vi notera att Angelas sexuella utlevelse, hennes les-

biska begär och romansvitens enkönade föräldraskaps- och samlevnads-

modeller – vilka i en trettiotalskontext måste ha framstått som både

omoraliska och orealiserbara – i dag är en mer eller mindre socialt accep-

terad och levd verklighet. Men även om Pahlensviten kan ses som en kri-

tik av sin samtid och som en föreställning om en bättre värld, skiljer

romansviten sig till sin tendens från sådana feministiska texter som på ett

konkret sätt försöker visa på vilket sätt vi kan uppnå den drömda verk-

ligheten. Sylvia Määttä gör här en skillnad mellan reformisten och utopis-

ten. Båda utgår från nuet, men medan reformisten utgår från den kon-

kreta verkligheten som hon försöker vända till det bättre är utopisten fri

från att ta hänsyn till det konkreta och försöker i stället skapa ett alter-

nativ till den rådande ordningen. Medan reformisten fäster uppmärk-
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133 Määttä 1997, 14 f (citatet, s.15).
134 Mellor 1982, 243 f. Denna tredelning presenterar även Svanberg i sin genomgång av

Pahlensvitens utopi. Svanberg 1989, 402.

samhet vid vägen och de politiska medlen fokuserar utopisten målet.

Määttä konstaterar att ”[u]topismen grundar på att något kvalitativt nytt

introduceras. Reformismen bygger vidare på enbart det befintliga.”qee

När det gäller Pahlensviten är det uppenbart att det reformativa draget

är ganska frånvarande. Här ges få konkreta råd om hur kvinnan skall bli

befriad från sin underordnade ställning och hur hon skall försörja sig

eller hur det befintliga samhället skall utvecklas så att det även inklude-

rar ett kvinnligt begär och en kvinnlig subjektsposition. I stället för att

fokusera medlet och vägen introducerar Krusenstjerna en alternativ

värld, en ny samhällsordning och en ny människosyn. 

I sin bok om kvinnliga utopier tilldelar Eva Heggestad Pahlensviten

en central roll och sviten framstår här närmast som urtypen för den sven-

ska feministiska utopin. Romansviten – som inte är en del av primärma-

terialet i Heggestads studie – fungerar som en återkommande referens och

som en exempelutopi mot vilken de övriga romanerna tolkas. Men vad är

det som gör en utopi feministisk och hur skiljer den från övrig feministisk

litteratur? I den i dag klassiska artikeln ”On feminist utopias” (1982) häv-

dar Anne K. Mellor att all feministisk teori är utopisk till sin natur efter-

som den vilar på en föreställning om en jämställdhet som ännu aldrig har

existerat. Den som söker en modell för en jämställd värld måste således

utgå från den närvarande verkligheten, det patriarkala könssystemet, och

blicka bortom denna in i framtiden. Mellor nämner tre samhällsmodeller

som feministiska författare har uppställt för sin fantasi om en utopisk

jämställd värld: ett helkvinnligt samhälle, ett samhälle bestående av biolo-

giska androgyner och ett genuint jämställt och tvåkönat samhälle.qer Också

Eva Heggestad betonar könets betydelse i den feministiska utopin och ser

könet som en gemensam nämnare för inbördes olika utopier:
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135 Heggestad 2003, 21.
136 Määttä 1997, 15 f och Heggestad 2003, 17.
137 Määttä 1997, 16.
138 Om Wägners visionära och utopiska värld, se Jonsson 2001 samt Leppänen 2002 och

2005.

I sina försök att skapa alternativ till patriarkatet, har de [feministiska utopis-
terna] än intagit en essentialistisk hållning än en konstruktivistisk. Antingen
har kvinnan setts som väsensskild från mannen, biologiskt determinerad att
representera andra och bättre värden och möjligheter i samhällsutvecklingen,
eller så har frågan om kön fått en underordnad betydelse såtillvida att det i
stället är överskridandet av de traditionella köns- och/eller sexualitetsgränser-
na som skapar grogrund för det goda samhället.qet

Vid sidan om kön finns även andra frågor som förenar de flesta feminis-

tiska utopier och det är att de feministiska utopierna ofta är samhällskri-

tiska, dvs. att de tar avstånd från patriarkatets princip, och att de är kon-

struktiva, dvs. att de försöker föreställa sig ett feministiskt alternativ till

nuets organisation. Hur denna nya värld skall se ut och med vilka medel

den skall uppnås varierar.qey I sin genomgång av olika feministiska uto-

piforskares verk listar Sylvia Määttä egenskaper som olika forskare ser

som typiska för den feministiska utopin – t.ex. icke-hierarkiska och

decentraliserade organiseringsmodeller och betonandet av mänskliga

relationer. Även det ekologiska, pacifistiska och det teknologikritiska

perspektivet kopplas oftast samman med den feministiska utopin.qeu Det

handlar alltså om egenskaper som traditionellt betecknats som feminina

och som många feminister i början av 1900-talet tog fasta på – bland dem

Ellen Key och Elin Wägner.qei För Key handlade utopin om ett samhälle

där kvinnan har bejakat den ”kvinnliga vildheten” och den kulturellt

betingade egenarten och har satt dem i samhällets tjänst. Det är ett sam-

hälle som består av en enhet av den manliga och den kvinnliga principen
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139 Svanberg 1989, 391.
140 Ibid., 390 f, 402. Heggestad betonar dock att en stor skillnad ligger mellan Gilmans och

Krusenstjernas utopi. Även om båda handlar om moderskap utan män, skiljer sig
Pahlensvitens utopi från den i Herland genom att den även innehåller erotiska inslag. Se
Heggestad 2003, 10. 

141 Svanberg 1989, 389 f. Jenny Björklund menar att Pahlensvitens kvinnokollektiv skulle
kunna ses som det Adrianne Rich kallar ett lesbiskt kontinuum, Björklund 2006, 16. Med
Rich mycket omdiskuterade lesbiska kontinuum avses ett slags female bonding, dvs. de
olika band som kvinnor knyter med varandra – inte enbart lesbiska – samt de kvinnoi-
dentifierade erfarenheter som kvinnor delar. Dessa sociala band och erfarenheter är,
enligt Rich, en källa för kvinnlig styrka genom vilken kvinnan kan kämpa emot köns-
förtrycket. Rich 1993[1982], 239–244.

(se kapitel 6.1). Det utopiska samhälle som utopisterna Key & co utmå-

lade skulle inkludera den rest som manssamhället förträngt – naturen,

omsorgstänkandet, pacifismen och moderligheten. Många av dessa drag

kan även sägas beskriva Pahlensviten.

Birgitta Svanberg karaktäriserar Pahlensviten som en feministisk

utopi och spårar dess rötter i bland annat den svenska litteraturens ”kvin-

noemancipationslinje, som börjar med Fredrika Bremer och C. J. L.

Almqvist och går vidare över Ellen Key och Selma Lagerlöf fram till Elin

Wägner”.qeo Utländska förebilder för Krusenstjernas drömda kvinnorike

hittar hon i Sapfos kvinnoakademi, Aristofanes fantasi om kvinnornas

uppror och kärleksstrejk i Lysistrate, Louisa M. Alcotts flickroman Little

women samt i samtida feministiska utopiska skildringar såsom Charlotte

Perkins Gilmans Herland (1915).qrp I Svanbergs tolkning handlar den

Krusenstjernska utopin om ett avståndstagande från manssamhället och

den patriarkala ordningen och om ett medvetande om att kvinnorna

måste vara ekonomiskt oberoende ifall de skall kunna leva ett liv på egna

villkor. Det handlar om ett kvinnorike där systerskapsideal förenas med

moderskapsideal.qrq Svanberg visar att Krusenstjernas utopiska visioner

och hennes tankar om matriarkat var långt från isolerade fenomen utan

att hon med Pahlensviten gick i dialog med samtida feministiska tanke-

gångar som företräddes bl.a. av kvinnorna kring Fogelstad och som
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142 Svanberg 1989, 395 ff. Om trettiotalets matriarkatsidéer se bl.a. Jonsson 2001, 293–339
och Leppänen 2005.

143 Ibid., 404 f.
144 Ibid., 407.
145 Jfr Domellöf 2001 och 2003.

spreds genom Tidevarvet.qrw Den feminism som Svanberg utläser ur

Pahlensviten handlar varken om en klasskamp eller om en medveten

kvinnokamp, utan det handlar snarare om ett avslöjande av kvinnoför-

tryck såväl på den sociala, ideologiska och psykologiska som på den sex-

uella nivån. Även om Svanberg i Pahlensviten ser en stark tendens mot

det separatistiska och det radikalfeministiska hållet, antyder hon att man

kan hitta inslag som talar för en mer konstruktivistisk könsförståelse.

Hon menar att även om kvinnorna oftast ses som bärare av positiva

egenskaper (moderlighet och naturkänsla) problematiserar Pahlensviten

även begreppen manligt–kvinnligt – t.ex. genom Petras glidning mellan

en moders- och fadersroll, Agdas könsöverskridande handlingar samt

Angelas och Agdas begär.qre Svanberg konstaterar även att Adèle, Bell

och fru Landborg – romansvitens tre onda/ perverterade kvinnor – pro-

blematiserar tilltron ”till den allgoda kvinnligheten”.qrr

Just denna dubbelhet ser jag som betecknande för Pahlensviten i sin

helhet. Samtidigt som Pahlensvitens utopi har inslag av särartsfeminism,

pekar textens ambivalens och alla dess könsöverskridande handlingar

mot en förståelse av kön och sexualitet som är ambivalent och queer till

sin karaktär. Snarare än att förstå ”det kvinnliga” och ”den kvinnliga

vildheten” som ett uttryck för en biologisk natur, vill jag tala om egen-

skaper som enligt det Keyska imperativet bör sättas i samhällets tjänst. I

sitt romanprojekt anknyter Krusenstjerna inte enbart till en feministisk

utopisk tradition utan i högsta grad till en modernistisk, Nietzscheansk

tradition av en omvärdering av alla värden.qrt
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146 Mellor 1982, 248 (min översättning). Org.: ”a highly sensitive, ecologically balanced,
and mutually fertile relationship between woman and nature.” 

Den hemlighetsfulla ön
Dessa milda våraftnar, när en blek nymåne stod över trädtopparna, gingo de
fyra [Agda, Frideborg, Petra, Angela] fram och åter i parken. De talade inte.
De bildade en kedja av armar och hjärtan. De tyckte sig höra saven rinna i trä-
den, de stannade böjande huvudena över någon kvist som redan bar knoppar.
[– – –] Då kände de sig växa med naturen, då grönskade de, då rann saliven till
också i deras hjärtan. (FvP VII:485)

Enligt Svanberg finns det mycket i Pahlensviten som talar för att den

skulle kunna tolkas som en radikalfeministisk helkvinnlig utopi. Här

kontrasteras moderniteten, staden och ett teknokratiskt förhållningssätt

med det Mellor kallar ”en ytterst känslig, ekologiskt balanserad och

ömsesidigt fruktbar relation mellan kvinnan och naturen”.qry Naturen

ger Angela och Agda kraft och trygghet, och de deltar i sin tur i naturens

kretslopp genom att (till skillnad från Adèle och även Dora) acceptera

frukterna av det heterosexuella samlivet: ett barn. Deras kärlek gestaltas

genom naturen och även de övriga medlemmarna i kollektivet skrivs in i

denna växelverkan mellan natur och kvinna. Man skulle kunna säga att

beskrivningen av Eka är laddad med referenser till natur, fertilitet, väx-

ande, förändring, kroppslighet och livsbejakelse. Moderskapet/moderlig-

heten intar en central roll i Pahlensviten – liksom även i många av

Mellors exempeltexter. Mot denna värld av vår, växande och moderlig-

het ställs Adèle – en symbol för hösten och förruttnelsen:

Här på detta knoppande Eka, där tre kvinnor nu gingo och väntade sin ned-
komst, hade Adèle krympt ihop, en slokande växt med för länge sedan avskur-
na rötter. Hon hörde hösten och vissnandet till. Det var naturligt att hon skul-
le dö en gång om våren, när naturen åter levde upp. (FvP VII:415)
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147 Heggestad 2003, 118.
148 Björk 2000, 55. Jfr Felski 1995, 35–60.
149 Williams 2002, 76.
150 Ibid., 98, se även 110. Jfr Svanberg 1989, 401.

I skildringarna framstår Eka som en ö, isolerad från den övriga världens

hets, patriotism och dess rationaliseringstänkande som ignorerar män-

niskan. Eva Heggestad knyter denna ö-utopi till en ”pastoral utopisk tra-

dition” och med detta avser hon, hänvisande till Birgitta Svanberg och

Anna Williams, att det utopiska i Pahlensviten handlar om ett återeröv-

rande av naturen och landsbygden och om ett steg bort från staden och

moderniteten.qru Man skulle nästan kunna se Pahlensviten som det som

Nina Björk ser som modernitetens motbild, ett nostalgiskt då obesudlat

av modernitetens rationaliserade, alienerade nu.qri Anna Williams ser

romanens utopi som en ”vaksam reaktion mot det moderna” och hon

förtydligar att:

Agnes von Krusenstjerna är i sina romaner ytterst medveten om kvinnan som
social varelse och om hennes position i patriarkatet. Kvinnornas ekonomiskt
och socialt självständiga ställning i romanseriens slut signalerar en reserva-
tion, kanske till och med en djup oro, inför kvinnans plats i samhällets utveck-
lingsprojekt. Risken är stor att hon bortdefinieras och förtrycks och att hen-
nes möjligheter att ta kontroll över sin egen kropp och sitt eget liv inte ökas
utan snarare beskärs. Agnes von Krusenstjerna ser således både bakåt och
framåt. Hennes utopi är inte ett ensidigt reaktionärt bakåtblickande mot en
idyllisk, lantlig och svunnen herrgårdskultur. Dess utopiska slut är också ett
försök att föreställa sig – och kanske varna för – framtiden.qro

I Williams läsning kopplas Krusenstjernas vaksamhet mot moderniteten

till hennes kritik av patriarkatet och hon tolkar denna utopi som ett

kvinnligt alternativ till det manskollektiv som samhället utgör, dvs. ”den

homosociala miljö där besluten tas, där det görs upp om kvinnorna, där

affärer avhandlas och avslutas och där de politiska besluten dryftas”.qtp
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151 Williams 2002, 81, se även 79.
152 Ibid., 82 f.
153 Svanberg 1989, 407.

Det kvinnliga alternativet, utopin om man så vill, handlar enligt

Williams om ett samhälle som frångått den kvinnosyn som reducerar

kvinnan till en handelsvara. Det pastorala, det ekologiska och det sepa-

ratistiska perspektivet handlar alltså inte enbart om ett nostalgiskt till-

bakablickande utan om ett kritiskt framåtblickande och om ett försök att

teckna konturerna av en ny människa. På så sätt är Pahlensvitens utopi

både kritisk och konstruktiv. Williams påminner även om att det vore för

enkelt att enbart avfärda Eka som en retroutopi, en nostalgisk motpol till

det moderna samhället. Även om Eka i slutet av romansviten får repre-

sentera bandet mellan människan och naturen finns det mycket som

antyder att kopplingen till modernitet och urbanitet hålls intakt.

Williams visar hur Petra i Bröllop på Ekered (FvP VI) bejakar en av moder-

nitetens stora nymodigheter, bl.a. genom att installera elektriskt ljus på

Eka. När Petra och Angela återvänder från staden till det elektrifierade

Eka för att invänta Angelas barn handlar det alltså om ”en färd till det

moderna”.qtq Även järnvägen fungerar som ett band mellan Eka och värl-

den utanför, liksom posten och tidningarna. Dessa fönster till samtiden

har både positiva och negativa aspekter – dels vidgar de världen för dessa

kvinnor, dels innebär de att världen tränger sig in i Eka med allt från

krigsrapporteringar till oinbjudna gäster. Dessa fönster visar att kvinno-

riket i dess mest separatistiska form är en omöjlighet.qtw Också Adèles

ständiga oroliga närvaro på Eka problematiserar, såsom Svanberg påpe-

kat, tilltron till kvinnligheten som en frälsande och änglalik kraft.qte

Det är viktigt att notera att kvinnokollektivet är platsbundet och att

denna plats (Eka) beskrivs som en ö – avskuren från den övriga världen.
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154 Svanberg 1989, 407.
155 Hans om Tord och Petra (FvP III:107), om klasskillnaden (FvP III:177 ff), Petra och

Tord betraktade utifrån (FvP III:204), Petra om klasskillnaden (FvP III:210).

Eka var en ö, utkastad i rymden, ett ensamt skepp som gungade fram, medan
några människor slöto sig samman på dess däck, sakta viskande med varandra.
[– – –] Petra själv, Angela, arrendatorn, Adèle och Josef, predikanten, de hade
allesammans hamnat här på Ekas ö. (FvP III:104f)

I citatet ovan ur Höstens skuggor inkluderar Petra förutom sig själv och

Angela även gårdens folk i denna övärld. Här beskrivs ön som närmast

klaustrofobisk – någon strand kan inte nås och därför måste dessa män-

niskor ty sig till varandra. Isolationen framställs som ett öde. Petras

klaustrofobiska känsla kan återföras till hennes nya förtrolighet med

Tord och till Adèles närvaro som något ofrånkomligt. Den pekar även på

den återkommande tanken om Adèle som Petras negativa spegelbildqtr

och på parallellställandet av å ena sidan Adèles och Josefs och å andra

sidan Petras och Tords relation. (FvP II:211) Adèle är öns onda ande som

hotar idyllen och enheten, men samtidigt är hon också utestängd ur öns

innersta kärna som består av Petras och Angelas hem. Denna ö är som

utopi betraktad exklusiv: även om Eka inkluderar arrendatorn och hans

fru är de inte likställda med Fröknarna von Pahlen. Klassaspekten är stän-

digt närvarande och utgör en barriär som Adèle – trots sitt adliga flick-

namn ”Silverstjerna” – inte kan överskrida. Denna gräns är Adèle stän-

digt medveten om: ”Där foro de sin väg i förnämt herrgårdsekipage,

medan hon, Adèle, stod i arrendatorsbostaden och stirrade efter dem”.

(FvP III:98) Men frågan om klass aktualiseras även i Tords och Petras

relation som beskrivs såväl av dem själva som av utomstående betrakta-

re som en relation mellan en herrgårdsfröken och en arrendator.qtt I

mötet med yttervärlden framstår klass som ett av de stora hindren för en

relation mellan Tord och Petra. 
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156 Jfr Williams 2002, 81 f.
157 Hemmet som en symbol för nationen, jfr Tornbjer 2002, 15 f och Melkas 2006, 208 f.

En återkommande symbol är ljuskretsen från Ekas fönster som ska-

par en gräns mellan inne och ute, kultur och natur, bundenhet och frihet.

Denna gräns innebär en dubbelhet. Å ena sidan symboliserar ljuscirkeln

trygghet: den bildar en liten ö till vilken ingen annan än Angela och Petra

får komma.qty ”Och runt omkring denna lysande cirkel kröpo skuggorna

hotfullt nerhukade likt utskickade onda människor från en ond kämpan-

de och döende värld, som endast väntade på att få kasta sig över de två

därframme”. (FvP VI:108) Men å andra sidan är denna ljuscirkel även

klaustrofobisk, den stänger in fröknarna och den stänger även ute önsk-

värda besökare (se t.ex. FvP III:104 ff). Det här gäller i högsta grad Tord:

Han [Tord] önskade att de [han och Petra] aldrig skulle komma fram. De skul-
le vandra bort i natten, två skuggor slutna intill varandra, hämtande värme av
den lätta smekningen från varandras händer. Men nu såg han ljus från Eka. 
[– – –] Inne i sitt rum tände Petra ljus och betraktade dröjande sina händer.
Hon lyfte dem mot sina heta kinder. Så blev hon länge stående och stirrade ut
genom den mörka fönsterrutan, som sökte hon ännu någon där utanför. (FvP
III:127)

Ljuset blir en metafor för hemmet. Samtidigt som hemmet innebär en

motpol till det yttre samhället, är hemmet också samhället i miniatyr.qtu

Kulturens och samhällets könsnormer är också närvarande på Eka. Utan-

för hemmet ute i skogen och inne i mörkret är Tord och Petra ”du” med

varandra och fria från samhällets fördömande av utomäktenskaplig och

klassöverskridande kärlek. Tanken om hemmet som kontrollerande

instans är även tydlig i beskrivningarna av Angelas graviditet – inte ens

Ekas väggar innebär ett skydd från omvärldens blickar. Släktingarna

kommer överraskande på besök och Angela och Petra får gömma undan

sitt arbete med barnkläder för att Angelas tillstånd inte skall avslöjas.
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158 Williams 2002, 104.

(FvP VI:301) Ljuscirkeln omsluter kvinnorna, men gör dem också synli-

ga för andra. När Petra och Angela sitter i fönstret och syr blir de betrak-

tade av Hans, Gotthard och Tord (se t.ex. FvP III:105 ff; FvP VI:15 f; FvP

VII:43). Också Adèle spionerar på dem från sitt hem då de vandrar ute

”fram och tillbaka inom ljuscirkeln från den starka elektriska lampan

som arrendatorn låtit sätta upp utanför glasverandan” (FvP VI:108 f).

Men det är inte bara ljuset som bryter hemmets illusoriska skydd mot

omvärlden, även tjänstefolket blir nyckelhålet till fröknarnas innersta

hemligheter. I Bröllop på Ekered är det tjänsteflickan Mat som spionerar på

fröknarna och som avslöjar Angelas hemlighet (graviditet) för Adèle som

i sin tur för ryktet vidare (FvP VI:113 ff, 293 och FvP VII:23–32). För att

bli fria från omvärldens blickar flyr Angela och Petra till ön utanför Eka

– men inte ens här kan de vara helt ostörda (FvP VI:66 f). Williams note-

rar att trots att naturen representerar friheten bortom konventionen bl.a.

för Angela och Agda och för Tord och Petra, är det faktum att deras kär-

lek och Angelas tillstånd måste döljas ett tecken på att dessa gränsöver-

skridningar ännu är en utopi i den kultur romansviten skildrar.qti

Romansviten antyder att Petra och Angela inte ens på dessa icke-platser

helt kan bli fria från samhällets normer och förväntningar. Pahlensviten

visar att det inte finns någon natur som inte skulle vara genomsyrad och

formad av kulturen och dess restriktioner.

Eka är inte enbart metaforiskt en ö – utanför Eka ligger även en kon-

kret ö. Denna ö – ”som under hela hennes [Angelas] barndom varit

omgiven av ett sagans skimmer” (FvP VI:49) – är i den vuxna Angelas

minne knutet till hennes första erfarenhet av den nakna kvinnokroppen.

På denna ö ser hon sin lärarinna Elsa naken och hon blir varse om ”detta

stora djur” som lurar under kläderna (FvP I:86). Hennes rädsla gäller

både Elsas nakenhet och hennes svällande (feta) kroppslighet. När den
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gravida Angela återvänder till ön i Bröllop på Ekered (FvP VI) är det för att

visa Petra sin barndoms ö och här berättar Angela om besöket med Elsa

och om minnet av Elsas nakna kropp:

Det var något otillåtet, syndigt i dessa kolossala lemmar, dessa svällande län-
der och bröst, denna kupiga mage. Jag skämdes och tittade bort. Och sedan
när vi foro hem igen i båten, fick jag se en knapp oknäppt i Elsas blus och jag
sade till henne det. Jag var så rädd att det där vita och underliga, som var hen-
nes kropp under kläderna, skulle översvämma, välla över sina bräddar igen.
– Förstörde hon sagoön för dig? frågade Petra.
Angelas ansikte kom åter nära hennes. Håret svallade ned över pannan.
– Nej, nej. Den blev kanske tvärtom ännu mer övergjuten av förtrollning
genom uppenbarelsen av den nakna kvinnan. Fast möjligen också är den där
föreställningen att ön därigenom skulle blivit mer hemlighetsfull något jag
hittat på och lagt till i mina tankar senare. (FvP VI:52 f)

För den vuxna Angela präglas minnet av Elsas kroppslighet av en ambi-

valens – minnet associerar både till något ”otillåtet” och ”syndigt” och

samtidigt till något ”förtrollat” och ”hemlighetsfullt”. Tolkningen av

den nakna kroppen som syndig kan både syfta på den nakna kvinnliga

kroppen som förbjuden och på Elsas feta, nakna kropp som okontroller-

bar. Bilden av kvinnokroppen som svällande och gränsöverskridande

återkommer även i skildringen av den nakna (smala) Petra i det erotiska

mötet med Tage. På samma sätt som Elsas kropp gör Angela rädd, gör

Petras kropp Tage hjälplös (FvP IV:310 f). Såsom jag visat i kapitel 3

handlar Elsas och Petras nakenhet om att blotta kvinnan i sin driftsmäs-

siga totalitet. När Angela återvänder med Petra till ön handlar det såle-

des om en resa till ett barndomens landskap, men också till det ögonblick

då Angela för första gången blivit medveten om kvinnans kroppslighet.

Resan till ön innebär att bandet mellan Angela och Petra förstärks och

väl framme på ön klär kvinnorna av sig för att bada:
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159 Se även Svanberg 1989, 313–333.
160 Ibid., 318.

När Petra naken gick ned mot sjön, kastade Angela en skygg blick efter henne.
Hon tänkte åter på hur hon badat här med Elsa. Men Petras spänstiga lemmar
och smärta kropp hade ingen likhet med Elsas. Angela fann henne vacker. 
Så synd att Petra inte hade någon man, for det igenom henne. Vad han skulle
ha älskat henne! Men i detsamma blygdes hon över sin tanke. Det var något
friskt, så ljuvligt oberört över denna nakna kvinnokropp. (FvP VI:57)

I den nakna Petra ser Angela en ny Petra, en ”vit kvinna med skälvande

höga bröst och med för famntag skapad midja” (FvP VI:58), och hon får

också höra om Petras tidigare kärlekshistorier – om Thomas, Tage och

Tord. Resan till ön och nakenheten innebär ett blottande av det inre och

ett nytt slags förtrolighet och systerskap uppstår mellan kvinnorna.

Angela ser Petra som en älskande och begärande kvinna, en kvinna som

”liksom hon hade varit med om kärlekens akt och vandrat i Eldens heta

land” (FvP VI:63). Den nya Petra framstår i Angelas ögon som ”en smärt

yngling som genom bittra erfarenheter mognat till man” och hon känner

”en ny och långt starkare dyrkan för denna nya Petra” (FvP VI:64, min

kursiv). I Angelas nya bild av Petra som en ”smärt yngling” ser vi en

direkt parallell till Petras tolkning av den nakna kvinnoskulpturen som

fylld av en ”vacker erfaren kvinnoynglings sinnlighet” (se kapitel 5,

”Systerskap i kärlek” och FvP IV:219). Kvinnan som yngling eller kvin-

noynglingen är i Pahlensviten en återkommande symbol för kvinnan

som vågat ge sig hän kärleken. I Angelas och Petras möte på ön anas en

känsla som inte helt kan bortförklaras som systerlig, moderlig eller vän-

skaplig.qto Även Svanberg tar fasta på Petras och Angelas möte på ön och

hon menar att Angelas blick förvandlar Petra ”till ett erotiskt laddat

motiv – bilden av en kvinna med något av man i sin sexuella utstrål-

ning”.qyp Genom denna nya maskulinitetsposition blir Petra, i Svanbergs
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161 Svanberg 1989, 328.
162 Stormen kan även ses som en Nietzscheansk symbol för ett omvärderande av alla värden.

tolkning, ett subjekt med makt över såväl sin egen som Angelas tillvaro.

Svanberg bortser inte från den erotiska dragningskraften, men väljer att

tolka kvinnornas nyetablerade relation genom den symbiotiska mor-dot-

ter-konstellationen och genom föreställningar om den goda respektive

den onda modern. Svanberg antyder att Pahlensviten kretsar ”kring

drömmen om den återupprättade ursprungskärleken mellan mor och

dotter”.qyq Jag håller med Svanberg om att Petras relation till Angela

handlar om en glidning mellan olika positioner (man, kvinna, far, mor

och barn), men jag väljer att tolka ö-episoden och utopin lite annorlun-

da än Svanberg. Jag vill ta fasta på den erotiska laddning Petras och

Angelas nya intimitet innebär. Ö-episoden innebär inte enbart att

Angela ser Petra som ett begärande subjekt utan också att ett förbund

ingås – att de skall vara tillsammans och att de skall bilda en helig familj

bestående av två kvinnor och ett barn, men detta förbund är inte helt

utan en erotisk laddning:

Det var som om de här på ön blivit avskilda från den övriga världen. Den skul-
le inte besvära dem med frågor nu, inte överraska dem, inte tränga sig emel-
lan dem och deras nyväckta kärlek och förtroende till varandra. Och denna
stund kände de lyckan av varandras närhet så starkt, att de velat ropa högt och
låta sina jublande röster flyta in i stormen. (FvP VI:66)

En storm blåser upp och de hör en mansröst i stormen.qyw Petra förväx-

lar rösten (som är Tords) med Thomas röst och blir för ett ögonblick

rädd för att han skall komma för att ta Angela ifrån henne:

Med en häftig känsla av äganderätt lade då Petra sina händer om Angelas
huvud och böjde sig fram över hennes ansikte. Angela öppnade sina ögon.
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163 Svanberg 1989, 368.
164 Williams 2002, 103 f.

Svarta, strålande, sågo de upp mot Petra. Hennes ansikte var så blekt att det
skimrade. Då kysste Petra allvarligt hennes mun och kände att Angelas läppar
med darrande iver besvarade kyssen. (FvP VI:67)

Det erotiska draget i Petras och Angelas relation förstärks av den triang-

ulära relation som bildas i och med Tords/Thomas intrång på ön.

Mansrösten får Petra att kyssa Angela – som för att besegla det förbund

de knutit. Genom kyssen tar Petra Thomas plats – inte enbart som en

förälder till Angelas barn utan – även erotiskt. Men samtidigt antyder

mansrösten att Ekas/öns isolation är illusorisk. Samma effekt som Tords

röst har på Petra, har även Thomas telefonsignaler och brev (FvP V:375

f och FvP VI:89 ff) samt Agdas inträde på Eka (FvP VII: 310–317). Men

det är inte enbart yttervärldens intrång som spräcker den utopiska illu-

sionen. Både den feministiska tendens som utkristalliseras i romansviten

och det faktum att nya barn är på kommande och med dem nya ideal

visar att Eka inte bör uppfattas som en statisk, isolerad plats. Varken Eka

eller Petra och Angelas förbund skall ses som något absolut och uteslu-

tande, utan båda innebär att nya familjestrukturer och nya begärsposi-

tioner kan prövas.

En Ny man?
I receptionen av och i forskningen kring Pahlensviten diskuteras ofta

frånvaron av positivt skildrade män – med undantag för ett litet fåtal.

Birgitta Svanberg ger Tord som ett exempel på dessa undantag men note-

rar att också han ”framställs som en svag människa” och omogen ”att

reda upp sitt liv”.qye Även Anna Williams ser Tord som en man som i sina

värderingar står kvinnokollektivet närmast – han vill ha barn, han är

omhändertagande och vårdande.qyr Tord är både maskulin och feminin
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165 Jfr Ellen Key: ”Man och kvinna skall utveckla båda sin andliga varelse utur och samman
med sin fysiska; sålunda är det aldrig från könsvarelse till andlig varelse, man eller kvin-
na stiger, utan alltid som könsvarelse”. Key 1981 [1896], 84.

till sin karaktär. Han är både urtypen för den fysiskt arbetande mannen

”som luktade av jord och svett i sina blåa arbetskläder och höga läder-

stövlar” (FvP I:117) och för den moderna, mjuka man som kan tala om

sina känslor. Tord utgör på många sätt motpolen till modernitetens

utspårade manlighet – den manlighet som de homosexuella männen

samt Levin och Thomas företräder. Han är på många sätt den Nya man

som Ellen Key efterlyste: en man som är både maskulin och feminin och

som är både intresserad av jorden och kroppsarbete och av böckernas

värld (se t.ex. FvP III:124).qyt I intresset för jorden och litteraturen liknar

Tord bonden Börje i Victoria Benedictssons roman Fru Marianne (1887).

Både Tords och Börjes äktenskap kan med Ellen Keys terminologi

betraktas som osedliga: som affärsöverenskommelser som varken bott-

nar i kärlek eller i respekt. Medan Tord och Börje betraktar sina fruar

som enbart kroppar (Marianne som Börjes nattvärld, Adèle som en ste-

ril nymfoman och misslyckad avlerska), framstår männen för Adèle och

Marianne som simpla och klassmässigt lägrestående. Varken Marianne

eller Adèle kan identifiera sig med det enkla livet på landet – båda tar

avstånd från kroppsarbete och spenderar helst dagarna med att frossa i

romantiska berättelser (Marianne) eller läckerheter/sprit (Adèle, se FvP

I:143). Men det finns en avgörande skillnad mellan dessa två berättelser

– medan Börje och Marianne till slut finner varandra genom arbetet och

barnet, går Adèle och Tord under (Adèle mördas och Tord fängslas). I sin

avhandling visar Claudia Lindén hur såväl Börje och Marianne måste

utvecklas till att bli en Ny man respektive kvinna för att kunna mötas.

Marianne utvecklas ”från dubbelmoralisk borgerlig fru till ansvarstagan-

de bondmora” och mor, medan Börje blir en Ny man genom att överge

sin dikotomiska kvinnosyn (madonna-hora-synen) och genom att accep-
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166 Lindén 2002, 297 ff.
167 Williams 2002, 102 f och Svanberg 1989, 136.

tera kvinnan som sin kamrat. I slutet av romanen har båda anammat ett

nytt människoideal och överskridit de traditionella könsrollerna: ”bägge

arbetar, bägge läser böcker, bägge längtar ut på äventyr, och bägge

älskar”.qyy

När Tord och Petra blir förälskade i varandra är Tords äktenskap med

Adèle enbart en formalitet och i Keysk mening ”oäkta”: de älskar inte

varandra, de har inga barn och även om Tord gärna skulle vilja ha ett

barn, vill Adèle inte underkasta sig en graviditet till. (FvP III:85) Ur den

nya sedlighetens perspektiv är Tords och Adèles äktenskap osedligt – det

är varken kärleksfullt eller skapande – och mycket talar för att Petra och

Tord är bättre lämpade för varandra. De förenas i kärleken till jorden och

till allt växande, och båda drivs av en längtan efter barn. Deras relation

bygger på ömsesidig respekt och delad kärlek, och den överskrider såväl

köns- som klassgränser. Mellan dem står dock Adèle, inte enbart som

Tords äkta hälft utan även som ett slags symbol för Tords kvinnosyn.

Även om Tord på många sätt förkroppsligar ett nytt mansideal är han

ännu inte en Ny man. Han är liksom Jacob Levin och Thomas Meller

bunden vid en gammal föreställning om kvinnan.qyu Såsom Levin mäter

han kvinnans värde i hennes vilja och förmåga att föda barn och visar

inte någon förståelse för hennes rädsla inför graviditeten. Och på samma

sätt som Thomas drömmer även Tord om att initiera en oskuldsfull vän-

tande kvinna i kärleken och det faktum att både Adèle och Petra har

älskat någon annan före honom upplever han som en missräkning (FvP

I:139 ff och FvP III:215 f). Tords uppfattning om kvinnan är statisk och

polariserad: kvinnan är antingen ren eller fallen, fertil eller steril och

madonna eller nymfoman. Denna kvinnosyn präglar hans bild av Petra

och Adèle: Petra är den goda (rena/oskuldsfulla) fen som skall befria

honom från hans plågoande Adèle (FvP III:85, 88). Hans svart-vita kvin-
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168 Om den livsstegrande kärleken, se kapitel 3.3 och Key 1903, 31.
169 Key 1981 [1896], 85.

nosyn ger varken utrymme för en kvinnlig personlighetsutveckling eller

för en kvinnlig självständig sexualitet. I sin föreställning om kärlek bry-

ter han dessutom mot den nya sedlighetens krav på en ansvarstagande

kärlek. Här kolliderar hans och Petras kärlekssyner. Medan Petra är låst

i föreställningen om kvinnans plikter och ansvar, talar Tord om rätten att

sluta sina ögon för omvärldens bekymmer och fly sitt samhällsansvar

genom kärleken: 

Världen är full av otäckheter, av förkrympta vanskaplingar och rinnande ögon
och elaka och oknytt. De komma inte oss vid ändå. Vi älska ju varandra.
Kärleken bygger en skyddande mur omkring människor. Innanför den skola
de hålla sig och inte titta över muren. (FvP III:213)

Mordet på Adèle blir denna flykt från ansvar dragen till sin spets –

genom att befria sig från sin plågoande bryter han också mot livstrons

grundprincip: respekten för livet. På så sätt bryter han även mot den nya

sedlighetens påbud gällande en livsstegrande kärlek.qyi Men det är inte

enbart Tord som är fast i en traditionell kvinnosyn, även Petra är låst i en

kristen könsmoral. Genom att undertrycka sina erotiska känslor för Tord

förnekar hon sin egen kroppslighet. Just detta förnekande av den fysiska

kärleken ser Ellen Key som skadligt även för det andliga livet.qyo Det är

först efter att polariseringen är bruten – mellan den rena och den fallna

kvinnan, mannen och kvinnan, kroppen och anden – som ett kroppsligt

möte mellan Tord och Petra kan äga rum. Det sker efter att bilden av

Petra som en enbart asexuell kvinna raserats (dvs. efter att hon förlorat

sin oskuld med Tage) och efter att Tords bild av den onda kvinnligheten

krossats (dvs. efter Adèles död). Men samtidigt innebär Adèles mord

även att, såsom Svanberg skriver, den ”förträngda ’sanningen om kvin-
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170 Svanberg kritiserar Krusenstjernas utopi just för detta mord på den ”onda” kvinnan,
1989, 409 f.

171 Jfr Williams 2002, 104.

norna’” fortfarande inte kan ges ett utrymme i Pahlensvitens utopi.qup

Den slutgiltiga föreningen mellan Tord och Petra präglas således av en

stark ambivalens. Å ena sidan beskrivs deras kärleksförening som jäm-

ställd och kärleksfylld, som andlig och framför allt kroppslig.quq Genom

detta möte kan Petra äntligen bejaka sin egen kroppslighet, förenas med

Tord och tillsammans med honom bli ett:

Hur var det möjligt att man så kunde förenas med en annan människa, och
därtill någon så helt och hållet olik en själv som ett hankön, att man blev ett
med denne? Petra skulle lättare förstått det, om det gällde själen, men här gäll-
de det kroppens känslor och förnimmelser. Själar kunde älska varandra, ge
uttryck åt samma tankar, se på avstånd samma klart skimrande land dit de
längtade, men de götos icke till ett i en salig spasm. Hur sällsamt att ur denna
spasm ett nytt liv kunde jublande uppstå! (FvP VII:480 f)

Men samtidigt som mötet framställs som livsbejakande och skapande –

Petra hoppas på att samlaget skall resultera i ett barn (FvP VII:481) –

föregås samlaget av mordet på Adèle. Mötet är således samtidigt en skils-

mässa – en fortsatt gemensam framtid för Petra och Tord är en omöjlig-

het inom romanens universum; utanför Tords hem väntar polisen på att

fängsla honom.

Petras och Tords slutgiltiga förening illustrerar inte enbart mötet

mellan den Nya kvinnan och den Nya mannen, utan även mötet över

klassgränserna. Ett annat exempel på överskridandet av klass och även

ras är inkluderandet av Agda och Frideborg i kvinnokollektivet på Eka.

Även om det kvinnokollektivet inte kan omfatta Adèle, innebär inklude-

randet av Frideborg och Agda att åtminstone vissa ras- och klassgränser

överskrids i Pahlensvitens utopiska värld. Både Frideborg och Agda är
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172 Svanberg 1989, 364

oäkta barn, de har arbetarklassbakgrund och de är av främmade ”ras”.

Med sitt romska och troligen även judiska påbrå bildar de, såsom Svan-

berg visat, en ”motbild till nazismens blods- och rasmystik”.quw Över-

skridningen av ras- och klassmässiga gränser och uppvärderingen av

moderskap utan män kan även ses som en motbild till den ideologi som

styrde befolkningspolitiken i Sverige under trettiotalet – med eller utan

nazistiska förtecken. På så sätt kan Eka som en utopi ses som ett tanke-

experiment där klass- och rasgränser överskrids – liksom även gränser för

kön, sexualitet och moderskap. 
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1 Social-Demokraten, 28.1.1934.

7. Familjen: en queer utopi

i sin polemiska artikel i Social-Demokraten den 28 januari 1934 skri-

ver Karin Boye att Pahlensviten kan ses som ett tecken på att ”familje-

institutionen är stadd i upplösning och med det hela det moralsystem,

som kristalliserats ut kring den”.q Boye fortsätter med att konstatera att

Krusenstjerna enbart ”ser och skildrar” och att hon varken söker nya for-

mer eller prövar värden. Boyes artikel skrevs i januari 1934 innan de sista

delarna av romansviten getts ut och hon behandlade följaktligen inte den

utopi som de sista delarna utgör. I min läsning av Pahlensviten har jag

velat visa att Krusenstjerna inte enbart ser och skildrar, utan att hon i lik-

het med många andra samtida kvinnliga författare tycks ta Nietzsches

uppmaning om att ”omvärdera alla värden” på allvar. På samma sätt som

många andra feministiska författares projekt präglas även Krusenstjernas

Pahlensvit av dubbla koder – dels riktar hon en kritik mot den rådande

ordningen, dels skissar hon upp konturerna för en ny värld och en ny

människa. Dessa två spår har jag försökt beskriva i avhandlingens ana-

lysdel: i kapitel 4 och 5 visade jag på vilka sätt Krusenstjerna problema-

tiserar den könsmoral och heteronorm som var rådande i hennes samtid

och i kapitel 6 analyserade jag den nya könsmoral och värld som

Krusenstjerna introducerar samt de (feministiska) tankeströmningar

som sviten kan sägas gå i dialog med. Genom sitt romanprojekt knyter

Krusenstjerna an till den slags nya moral, sedlighet och kärlek som bl.a.

Ellen Key efterlyste i bl.a. Lifslinjer I och som hon sammanfattade på föl-

jande sätt i Lifslinjer II:
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2 Key 1905, 227.
3 Lindén 2002, 155. Se även Domellöf (2001) om mellankrigstidens kvinnliga författare

och Nietzsche.
4 Key 1903, 80.

Supranaturalisten, med sin dualism, vet endast af ett antingen-eller. Att det
finns ett nytt själstillstånd – med ett både-och – anar han icke; ett högre till-
stånd, innehållsrikare än något tidigare, emedan det i sig upptagit och delvis
öfvervunnit flera motsatser än något föregående. Att enhetskänslan håller på
att dana en ny religion, utvecklingstanken en ny pliktlära, individualismen en
ny samkänsla, kärleken ett nytt äktenskap, skönheten en ny sedlighet och allt
detta ett nytt samhälle, detta är dock för en seende uppenbart!w

Keys tankar om kärlek i Lifslinjer I har varit ett fruktbart redskap för min

tolkning av Pahlensviten. Krusenstjernas projekt är liksom Keys utopiskt

till sin karaktär och hennes sköna nya värld har, som jag har visat, myck-

et gemensamt med den Ellen Key skisserade upp. Det är en värld som

styrs av en ny pliktkänsla, en ny samkänsla, en ny sedlighet, en ny moder-

lighet, en ny kvinnlighet/manlighet och ett nytt äktenskap. Det är en

värld där dualismerna kropp–ande, natur–kultur och kvinnligt–manligt

är nedbrutna.e I stället för ett antingen-eller-tänkande präglas denna nya

värld av ett både-och-tänkande. I min läsning har jag tagit fasta på kvin-

nans och framför allt Angelas roll i Pahlensviten som en förgrundsgestalt

för denna nya tid och nya könsmoral. 

Angelas radikalitet blir speciellt tydlig om man läser Pahlensviten i

dialog med Ellen Keys tankar om den nya sedligheten och mellankrigsti-

dens Nya kvinna. Såsom jag har konstaterat tidigare tilldelade Key den

Nya kvinnan en alldeles speciell roll i skapandet av en ny moral och ny

människa och hon definierade henne som ”bropelaren” som leder till

övermänniskan.r Hon liknade den Nya kvinnan vid elektriciteten – ett

emblem för moderniteten och den nya tiden:
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5 Key 1981 [1896], 55.
6 Ibid., 55.
7 Lindén 2002, 177–182.
8 Lindén 2002, 187.

Kvinnofrigörelsen innersta betydelse är: att denna kvinnlighetens kraft nu är
på väg att bli uppdagad och medvetet ställd i mänsklighetens tjänst. 
Kvinnorna borde därvid likna den naturmakt, som gjort sitt inträde i kultu-
rens tjänst under samma århundrade som de själva, elektriciteten.t

Som en ny kraft i det samhälleliga maskineriet har den Nya kvinnan ett

speciellt ansvar att gå ”sin egen vilda väg, upprorets väg mot allt det onda

som har blivit följder av mannens ensidiga välde i världen”.y Det är

genom sin ”vildhet”, men framförallt genom sin ”moderlighet” som Key

menar att den Nya kvinnan skall ”förlösa” den nya världen. Lika mycket

som Pahlensviten handlar om att introducera ett kvinnligt begär och en

Ny kvinna genom Eros kan sviten förstås som ett försök omvärdera

familjens och moderskapets roll. I Pahlensviten står kvinnan i centrum

och det är hon som symboliskt och bokstavligen skall skapa denna nya

människa. 

I detta kulturprojekt får den ”barnlösa” Petra en viktig roll. I förstå-

elsen av Petra kommer Keys begrepp moderlighet och samhällsmoder väl till

pass. Som jag noterade i kapitel 6.1 bör Keys moderlighet inte förväxlas

med det biologiska moderskapet utan skall snarare förstås metaforiskt

som en kulturkraft.u Key gör en skillnad mellan det biologiska moder-

skapet och moderligheten som en kraft, och genom denna distinktion

öppnas moderligheten även för den barnlösa kvinnan. Claudia Lindén

anmärker att moderligheten är ”den genomgripande kulturella och sam-

hälleliga förändring som Ellen Key och sekelskiftets feminister trodde

skulle bli resultatet av kvinnans politiska delaktighet genom rösträtten”.i

Såsom Gunilla Domellöf i ett samtal med mig noterat finns det en intres-
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9 Lindén 2002, 184, 186.
10 Ibid., 184 ff.
11 Se t.ex. Svanberg 1989, 390; Jonsson 2001, 307; Williams 2002, 107.
12 Williams 2002, 107.

sant koppling mellan Keys (politiska) moderlighet och den traditionella

användningen av begreppen ”fader” och ”faderskap” för att beteckna

samhällets eller världens överhuvud. Men mellan den traditionella

användningen av faderskap (som ju ofta ses som identisk med norm och

överordning) och Keys moderlighet ligger en avsevärd skillnad. Genom

att använda metaforen moderlighet i samband med det samhälleliga tar

Key avstånd från totalitär överordning och avvisar samtidigt binära

oppositioner såsom offentligt–privat, produktiv–reproduktiv, aktiv–pas-

siv.o Samhällsmodern är det begrepp Key använder för att markera

kvinnligheten som en politisk kategori. Genom detta begrepp förenas två

till synes oförenliga kategorier – modern och samhället eller det privata

och det offentliga – och den kvinnliga kroppen skrivs in i den politiska

diskursen.qp Gränsen mellan privat och offentligt, hem och samhälle sud-

das ut och i den Keyska utopin skall samhället liksom hemmet ledas av

demokratiskt jämställda kvinnor och män som för medborgarna är vad

föräldrarna är för barnet. Som mödrar och samhällsmödrar både föder

och fostrar de Nya kvinnorna den kommande generationen och däri lig-

ger även deras betydelse för skapandet en ny värld och en ny moral. Som

Angelas fostermor, som mor till Angelas dotter och som samhällsmoder

skapar Petra ramarna för en ny tid och en ny moral på Eka.

I den feministiska forskningen ses Pahlensvitens utopi ofta som en

tillfällig lösning och som en temporär matriarkalisk enklav.qq Anna

Williams konstaterar att det temporära understryks av att ”visionen ur

ett modernitetsperspektiv omfattar både mannen och kvinnan i det

moderna samhället”.qw Det är alltså som en enkönad, matriarkalisk

modell som Pahlensvitens utopi ses som temporär. Jag håller delvis med,
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13 Om det queera läckaget, se t.ex. Rosenberg 2002, 117–129.

men jag vill samtidigt poängtera att det är en förenkling att se Pahlen-

svitens slut som en enbart temporär matriarkalisk utopi. Det utopiska

momentet i kvinnokollektivet på Eka handlar inte om ”lesbisk separa-

tism” eller om ett ”matriarkat” – det handlar i högsta grad om ett över-

skridande av alla dualismer och om ett Nietzscheanskt omvärderande av

alla värden. Det handlar om att den kvinnliga vildheten och moderlighe-

ten skall fungera som den första bropelaren till den nya människan.

Pahlensvitens slut kan således tolkas som ett utvecklingsstadium i

utvecklingen mot en mer jämställd värld – mot en värld som omfattar

både den kvinnliga och den manliga principen. 

Jag vill kalla denna utopi queer för att betona att Pahlensvitens om-

värdering i första hand riktar sig mot en heteronormativ förståelse av

kön, sexualitet, föräldraskap och familj. Genom att använda begreppet

queer vill jag poängtera att Pahlensviten introducerar en utopi som både

förhåller sig kritiskt till det rådande könssystemet och dess könsmoral,

och som är öppen för olika sätt att göra kön, föräldraskap och familj.

Pahlensvitens innehållsliga genustrubbel understöds av ett formmässigt

genretrubbel som problematiserar en könsanalog tolkning och som ska-

par textens ambivalens. På det innehållsliga planet genomsyras sviten av

ett queert läckageqe. Den läcker allt det som trettiotalets heteronorm för-

trängde: bl.a. kvinnlig maskulinitet och manlig femininitet, aktivt

kvinnligt begär, incest och samkönad kärlek. I stället för att organisera

världen enligt dikotomier såsom man–kvinna, heterosexuell–homosexu-

ell, dygd–synd introducerar Pahlensviten en ny kärleksmoral. Liksom

Key tycks Krusenstjerna argumentera för att de som älskar varandra skall

bilda ett par och en familj – oberoende av klass, kön, ras eller andra av

konventionen uppställda hinder. I sviten fördöms relationer och äkten-

skap som inte bygger på kärlek utan på beräkning och konvenans, och i
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14 Jfr Svanberg 1989, 380, 382, 390.
15 Dauthenday 1902 [1900], 13 f. Se även Svanberg 1989, 404 f.
16 Svanberg 1989, 362 f.

stället för dessa introduceras en ny kärleksmoral som utgår från jäm-

ställdhet, ömsesidig respekt och kärlek. Enligt denna logik följer att just

Angelas och Agdas samt Petras och Tords relation framställs som svitens

vackraste och mest jämställda relationer.qr Såsom exemplen med Agda,

Petra och Tord visade öppnar den Pahlenska utopin för både-och-posi-

tioner såsom t.ex. kvinnlig maskulinitet och manlig femininitet. I mötet

mellan Tord och Petra förverkligas den ”psykiska hermafroditism” som

Elisabeth Dauthendey såg som förutsättningen för mötet mellan den

Nya mannen och den Nya kvinnan: en man som bejakar också det femi-

nina och en kvinna som bejakar också det maskulina i sig.qt I Av samma

blod är det Petra som tar initiativet och som bjuder Tord till sitt rum och

sin säng. Även om Tord i slutet av sviten blir fängslad kan födelsen av

Frideborgs son eventuellt förstås som att den slags manlighet som Tord

till slut bejakar kan få en efterföljare. En manlighet som är både hård och

mjuk, maskulin och feminin, fysisk och andlig. Den som går längst i för-

enandet av femininitet och maskulinitet är ändå Tintomara-gestalten

Agda, som inte enbart växlar mellan olika feminina och maskulina posi-

tioner utan även mellan olika förklädnader.

Men det queera momentet handlar inte enbart om en ambivalens

gällande kön och sexualitet, det innebär även en omvärdering av föräl-

draskapet och hela den heteronormativa familjeinstitutionen. Birgitta

Svanberg uppfattar livsträdet ”utgående från moderstammen” som

romansvitens grundidé: ”en släkt som växer fram på kvinnolinjen”. Hon

menar att Krusenstjerna introducerar en matrilineär släktlinje – i stället

för den patrilineära släktprincipen där faderns namn identifierar vem

som är ett ”äkta” och ett ”oäkta” barn.qy Denna matrilineära princip

verkställs i slutet av sviten genom att Petra öppnar sitt hem för sin faster
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17 Jfr ibid., 389, 393.
18 Om regnbågsfamiljer, se t.ex. Hamrud 2006.

Lauras oäkta barnbarn Frideborg och Agda eftersom hon anser att de

egentligen har en större rätt till gården än hon och Angela (FvP VII:177).

Petra fattar sitt beslut under ett möte med de andra representanterna för

den Pahlenska släkten. Här finns en intressant parallell till släktmötet i

romansvitens första kapitel (Den blå rullgardinen) under vilket Angelas

framtid dryftades. På samma sätt som i inledningskapitlet är det Petra

som är den aktiva och som kringgår ett patriarkalt könssystem som skul-

le ge beslutsföreträde åt de manliga medlemmarna i släktet. I båda fallen

motiverar hon sitt beslut genom att hänvisa till blodsbandet (FvP I:11,

16f, FvP VII:176) – ett blodsband som överskrider såväl ras- och klass-

barriärer som indelningar i ”äkta” och ”oäkta” barn. 

Pahlensviten slutar i en vision om ett nytt rike och en ny människa.

I detta nya rike spelar moderligheten en viktig roll och här fungerar Petra

som ett slags Keysk samhällsmoder.qu Hon introducerar en ny moral och

hon förverkligar det som hennes faster inte kunde: att som ensamståen-

de kvinna öppna Eka för utomäktenskapliga barn. Samtidigt stänger hon

även bokstavligen ut de äkta männen och barnens fäder (Thomas,

Gusten och Stellan) – eftersom de inte är mogna att ta sitt ansvar.

Genom att inte släppa in de äkta männen eller fadern till Angelas dotter

bryter hon mot den kristna trons fundament, dvs. mot äktenskapet och

faderskapets helighet. Petra blir inte enbart en Ny kvinna som samhälls-

moder, hon blir det även som en andra mor till Angelas dotter. Petra tar

(den biologiska) faderns plats och tillsammans med Angela och deras

”gemensamma” dotter bildar de en liten familj bestående av ett barn och

två mödrar, en familj som i dagens termer skulle kunna betecknas som

en regnbågsfamilj.qi Men Petras och Angelas familj bör inte ses som ett

enkönat (matrilineart) alternativ till den traditionella heterosexuella
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(patrilineara) familjen, den är ny på andra sätt. Genom att Petra tar

Thomas plats (och uppmuntrar Angela att inte berätta om sitt barn för

honom) vinner den ansvarstagande kärleken över det biologiska fader-

skapet. 

Pahlensviten visar att föräldraskap är något som görs, snarare än

något som är och att föräldraskap inte automatiskt är beroende av biolo-

giska band eller kön. Att moderskap liksom föräldraskap är en konstruk-

tion och att familjen bör definieras utgående från kärleken och inte kon-

ventionen. Angela och Petra älskar varandra – som systrar, som mor och

dotter, och kanske som något mer – men deras kärlek är inte exklusiv.

Den inkluderar även Thomas och Agda såsom Petras namnförslag anty-

der:

– Min lilla flicka, viskade Angela.
Hon mötte Petras ögon.
– Vårt barn, sade hon och log.
Och hon frågade bävande: 
– Får jag kalla henne Petra Thomasine?
Då tog Petra flickan i sina armar och log också hon: 
– Du kan gärna kalla henne Thomasine Petra Angela Agda. (FvP VII:496)

Kombinationen Angela–Petra som barnets föräldrar vinner över alterna-

tiven Angela–Thomas och Angela–Agda, men det betyder inte att famil-

jen exkluderar andra. Tillsammans med Frideborg och Agda – och

Frideborgs son och Agdas kommande barn – bildar Angela, Petra och

barnet en kvinnlig storfamilj och romansvitens slut lämnar öppet om

Agdas och Angelas erotiska relation kommer att fortsätta. Genom bar-

nens födelse inleds en ny tid på Eka, en tid som bygger på en ny köns-

moral, ny människouppfattning och en ny syn på föräldraskap.

Framtiden är öppen, men även om Krusenstjerna genom denna vision
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19 Svanberg 1989, 409 f.

har sprängt flera tabun visar slutet att en del gränser för kvinnligheten

ännu inte kan överskridas. Såsom Svanberg antyder innebär mordet på

Adèle att den destruktiva, frustrerade och onda kvinnligheten ännu inte

ryms med i den utopi som Eka utgör.qo En annan gräns bildar det biolo-

giska moderskapet. Även om Krusenstjerna problematiserar en automa-

tisk koppling mellan kvinnlighet och moderskap och mellan biologiskt

moderskap och moderlighet som en egenskap är bilden av Petra ändå

kluven. Trots att Petra till sist är en lycklig mor till Angelas dotter och en

stolt stammoder över ett nytt släkte, antyds ett tiotal sidor tidigare att

det inte är helt säkert att hon inte kommer att sakna ”ett barn som [är]

kött av hennes kött, blod av hennes blod” (FvP VII:481). Uppfattningen

om att det skulle finnas ett ”kvinnlighetens sanna väsen” som skulle

uttryckas genom det biologiska moderskapet kan den Krusenstjernska

texten inte helt frigöra sig från. 
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Summary

The Struggle for Eros: On Love and Gender in the Pahlen Series

in this study I examine how gender, sexuality and motherhood are

constructed in the novel series Fröknarna von Pahlen (The Misses von

Pahlen, I-VII, 1930–1935) by the Swedish author Agnes von Krusen-

stjerna. The aim of the study is to analyze how the Pahlen series relates to

the discourses on gender and sexuality circulating in the 1930s, and how

the series opens a dialogue with the feminist thinking of the time – espe-

cially with the book Lifslinjer I (Love and Marriage, 1903) by the Swedish

author Ellen Key.

My main working method is contextualization. In this study, Agnes

von Krusenstjerna is understood as a context and as a fixing point for

various possible contexts and intertextual references. Through the aut-

hor, the novel series is connected to the Sweden of the interwar period

(1930s), and to the philosophical, literary, psychoanalytic and feminist

ideas of the time. One such context is literary primitivism and moder-

nism, and another is the literary representation of the New Woman. The

interwar period was also the era of cultural radicalism and of big ideolo-

gies. The women’s liberation, the new human sciences and the recollec-

tions of the First World War also meant a crisis for masculinity – this cri-

sis is visible both in the representation of men in the Pahlen series and in

the public reactions to the novel series.

Fröknarna von Pahlen holds a central position in the research on

Agnes von Krusenstjerna – partly due to the literary debate that the

novel series triggered. The debate was connected to the development

taking place in the Swedish society in the beginning of the 1930s, in the

so-called second phase of the Modern Breakthrough. Sweden was at that
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time characterized by struggle over the definitions of gender, sexuality

and parenthood, and this struggle is also visible in the Pahlen series. On

the one hand, the new human sciences and the women’s emancipation

meant a paradigm shift for the thinking on women, humans and sexuali-

ty, but on the other hand, the decade was also marked by neo-conserva-

tism. In the research on Krusenstjerna, it is common to see the heated

debate about the novel series as a part of the neo-conservative fight

against demoralizing tendencies in literature and society at large. The

literary debate took place in 1934–1935. Although there were themes

considered demoralizing already in the first three parts of the Pahlen seri-

es, the debate only began after an article by the modernist writer Karin

Boye was published in Social-Demokraten on 28 January 1934.

In her polemic article, Boye saw the Pahlen series as a sign that ”the

family institution is on the verge of a breakdown and with it the whole

moral system that has come to existence through it” (”familjeinstitutio-

nen är stadd i upplösning och med det hela det moralsystem, som kris-

talliserats ut kring den”). Boye went on to state that Krusenstjerna only

”sees and describes” and that she neither explores new literary forms nor

explores new values. Boye wrote the article in January 1934, before the

last two parts of the novel series were published, so obviously she could

not discuss the utopian vision characterizing those parts. In this thesis,

however, I strive to demonstrate that Krusenstjerna not only sees and

describes, but that she – like many of her contemporary female colleagu-

es – appears to take the request of Friedrich Nietzsche to ”revaluate all

values” seriously. Like the works of her contemporaries, Krusenstjerna’s

Pahlen series is marked by a double vision – on the one hand a critique of

the prevailing social order, and on the other hand a dream of a new world

and a new human being. In this thesis, I want to show how this utopian

vision can be understood and how it corresponds to other feminist

visions of the time, especially to the vision of Ellen Key. In my research,
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I characterize the vision of the Pahlen series as queer in order to emphasi-

ze that the series not only criticizes the prevailing gender order and its

morals, but is also open for new ways of doing gender, parenthood, and

family.

The queer potential of the Pahlen series is expressed both through

gender trouble (involving story and plot) and genre trouble (involving style

and form). The series is imbued with queer leakage of everything the

heteronormativity of the 1930s repressed, such as female masculinity,

male femininity, active female desire, same-sex love and incest. Instead of

organizing the world through dichotomies such as man/ woman, hetero-

sexual/homosexual, or decency/sinfulness, the series introduces a new

radical morality, which resonates with Ellen Key’s ideas on love. Krusen-

stjerna seems to argue that couples and families should be formed out of

love – regardless of the class, gender, race or ethnicity of the people

involved. This new morality of love introduced in the Pahlen series is

based on love, equality, and mutual respect. However, the utopian vision

of the series not only allows for ambivalence and new thinking regarding

gender and sexuality, but also revaluates parenthood and the hetero-

normative family institution. The Pahlen series ends with a vision of a

new family, a new woman, and a new man. It shows that motherhood, like

gender, means doing rather than being, and that parenthood is not auto-

matically defined through biological ties or gender. The radical visions

on love and parenthood in the Pahlen series place Krusenstjerna among

the most outspoken writers of her time. Through these visions, she anti-

cipates some of the questions posed by feminist and queer scholars

during the past ten years.
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