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Abstract

Artist, Woman, Citizen. Helena Westermarck and the Finnish Culture of ‘Bildung’ in the Time 
of the ‘Modern Breakthrough’, 1880–1910.

The intellectual culture in Finland during most of the 19th century was strongly influen-
ced by philosophical idealism, Christian ethics and political nationalism. The self-under-
standing of the educated elite revolved around the German concept of Bildung, as tran-
slated into the Swedish concept of bildning and the equivalent in Finnish (sivistys). As a 
concept, bildning was understood as a moral obligation to promote the general well-being 
of the collective society, as defined through the national culture. Although this demand 
was extended to all social classes, it became particularly important for the self-understan-
ding of the educated elite, which was expected to selflessly devote both time and effort 
to the Finnish nation and its people, language and culture. With special attention to the 
role of female artists, the aim of this study is to discuss how this understanding of the 
educated elite’s responsibilities within this “culture of bildung” was challenged among the 
Swedish-speaking educated elite in Finland during the late 19th century. 
 Focusing on the artist, writer and public intellectual Helena Westermarck (1857–
1938), the thesis discusses the public self of the female artist as a performance following 
the lines of the artistic persona, or the culturally defined pattern for what is expected of an 
artist. Focusing on three lines of enquiry, the study analyses what kind of personal capaci-
ties, practical skills and virtues Westermarck associated with an artist, how she fashioned 
her public self as an artist, and how this performance was affected by different ideals as-
sociated on the one hand with the Finnish culture of bildung and on the other hand with 
European liberalism, the cultural radicalism of the 1880s and what was called the Modern 
Breakthrough in Scandinavian literature. 
 Using a broad range of published and unpublished texts such as letters, diaries, me-
moirs, novels, articles and other written and painted works by Westermarck as source ma-
terials, the study shows how the expectations placed on the artistic persona changed during 
the period 1880–1910 and how Westermarck gradually came to think of artists, writers 
and other public thinkers as a creative and intellectual elite within the educated elite. 
Arguing that this new identity helped Westermarck to distinguish herself from the larger 
mass of liberal professions and to promote her own position as a female artist, the study 
shows how Westermarck fashioned herself into a public intellectual with a self-conscious 
intellectual persona. 

Keywords: art, literature, artistic persona, intellectual persona, 19th century, 
intellectual history, gender
 
Julia Dahlberg 
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Våren 2008 bodde jag i Paris där jag tillbringade nästan alla mina söndagseftermiddagar i 
Louvren. Av en händelse kom jag att börja läsa Helena Westermarcks memoarer. Jag fasci-
nerades av hennes lågmälda men starka tro på konstens kraft och kvinnans kreativa förmå-
ga och jag ville ta reda på vad som motiverade denna övertygelse. I memoarerna framstod 
Westermarck ofta som en ganska ensam människa: hon levde ensam och hon utförde sitt 
arbete ensam. Precis som jag tyckte hon om att på egen hand ströva omkring i museer. 
Ändå insåg jag så småningom att Westermarck i själva verket omgavs av ett ovanligt brett 
och starkt nätverk av personer som stöttade och uppmuntrade henne. Utan detta nätverk i 
sin omgivning skulle Helena Westermarck kanske aldrig ha utvecklats på det sätt som hon 
gjorde. På samma sätt har även jag haft förmånen att omges av minst lika många personer 
som hjälpt och stöttat mig på olika sätt. Till dem har det nu blivit tid att framföra ett tack.
 Jag vill rikta ett stort tack för sakkunniga och insiktsfulla synpunkter på mitt manus-
kript till professor Tiina Kinnunen och professor Kirsti Niskanen som förhandsgranskat 
min avhandling, samt till Tiina Kinnunen som ställt upp som opponent. Jag vill även 
tacka mina handledare, professor Henrik Meinander samt t.f. professor Björn Forsén, som 
uppmuntrat mig att tänka med framförhållning i planeringen av arbetet. 
 Mitt största och allra varmaste tack vill jag rikta till kollegorna FD Niina Timosaari, 
PD Otto Pipatti och FD Jouni Ahmajärvi inom projektet Kretsen kring Edvard Wester-
marck och det tidiga 1900-talets idélandskap som pågick under åren 2015–2017, samt till 

Förord
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professor Petteri Pietikäinen som ledde projektet på ett uppmuntrande och alltid lika enga-
gerat sätt. Ert stöd och er vänskap, för att inte tala om era insiktsfulla kommentarer till fler-
talet versioner av manuskriptet och otaliga tips på material och källor, har varit ovärderliga 
för mig. Jag vill även tacka professor Olli Lagerspetz, universitetslektor Marja Jalava och 
docent Ilona Salomaa som bildat projektets utomstående stödgrupp för er intellektuella 
generositet och många givande diskussioner i olika sammanhang.
 Under mina år som doktorand är det flera personer som inte bara visat intresse 
för min forskning utan även offrat av sin tid och sitt arbete för att på olika sätt hjälpa 
mig. Jag har medverkat i projektet På jakt efter familjen. Familjeband och kön i Norden 
1450–2000 (2013–2015) under ledning av t.f. professor Anu Lahtinen, vars mångkun-
nighet, generositet och imponerande organisationsförmåga är förebilder att bära med 
sig. FD Stefan Nygård, liksom även Marja Jalava, har i egenskap av externa opponenter 
vid det forskarseminarium som organiseras av den svenska lärostolen i historia vid Hel-
singfors universitet, läst och kommenterat delar av mitt manuskript på ett värdefullt sätt. 
Vid dessa seminarier har jag även haft förmånen att lära känna flera personer som på 
olika sätt har gjort doktorandtillvaron berikande. Till doktorandkollegorna och vännerna 
Sofia Gustafsson, Sophie Holm, Magdalena av Hällström, Nina Johansson, Charlotte 
Cederbom och Lotta Nylund vill jag rikta ett tack för våra gemensamma miniseminarier, 
många givande samtal och otaliga luncher. Er vänskap är bland det finaste den här av-
handlingen har gett mig! Jag vill i synnerhet rikta ett stort tack till Sofia som på sitt alltid 
lika vänfasta sätt ställde upp och korrekturläste avhandlingen med mycket kort varsel. Jag 
vill också tacka Aleksi Ahtola, Nina Edgren-Henrichson, Jens Grandell, Kasper Kepsu, 
Richard Robinson och Elisabeth Stubb för trevlig samvaro under och utanför seminari-
et samt filosofie licentiat Rainer Knapas, universitetslektor Henrika Tandefelt, professor 
Peter Stadius och t.f. professor Johanna Ilmakunnas för uppmuntran och stor vänlighet 
i många olika sammanhang. Slutligen vill jag även tacka professor Kirsi Saarikangas för 
vänligheten att låta mig delta i sitt forskarseminarium som gäst samt för kommentarer 
till mina texter som jag fått under doktorandprogrammet för historia- och kulturarvs 
sommarskolor.
 Mitt forskningsarbete skulle inte ha varit möjligt utan ekonomiskt bidrag från flera 
håll. För dessa bidrag och för det förtroende för mig som forskare som dessa varit ett ut-
tryck för, vill jag rikta ett varmt tack till Svenska litteratursällskapet i Finland samt Emil 
Aaltonens stiftelse som finansierade de två forskningsprojekten som jag har haft förmånen 
att medverka i. Jag vill även tacka Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse och Ragnar, Ester, 
Rolf och Margareta Bergboms fond samt Historiska nämnden vid Svenska litteratursäll-
skapet i Finland och Svenska kulturfonden för de forskningsstipendier som jag har fått. 
Helsingfors universitet har genom kanslerns resebidrag gjort det möjligt för mig att delta i 
flera givande konferenser och därigenom knyta viktiga kontakter. Jag vill även tacka Finska 
Vetenskaps-Societeten för möjligheten att publicera avhandlingen i serien Bidrag till kän-
nedom om Finlands natur och folk samt professor Stig-Olof Londén för samarbetet kring 
utgivningen av avhandlingen.
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 Till slut vill jag tacka min familj och mina vänner. Den här avhandlingen tillägnar 
jag min morfar som väckte mitt intresse för historia med sina minnen från förr och som 
alltid uppmanat mig att läsa. Jag är tacksam över att han gett mig sin egen jordbrukarglädje 
över allt som växer och utvecklas och sin tysta men gränslösa stolthet över de tre kvinnor 
som står honom närmast: min mormor, min mamma och mig själv. Slutligen vill jag också 
tacka Ville som gjort att jag kan instämma i det motto av Ernest Renan som Helena Wes-
termarck citerade i sina memoarer: Jag älskar det förflutna, men min lust står till framtiden. 

Pellinge, den 6 januari 2018
Julia Dahlberg
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Inledning 

Jag.

Två själar bo i min arma kropp,
där växte de tillsammans opp.

Den ena är en målarsjäl:
den finner sig aldrig riktigt väl

om ej i ord den måla får.
Den andra är en skrifvarsjäl:

den finner sig aldrig riktigt väl
om ej i färg den skriva får.1

I september 1898 nedtecknade författaren, konstnären och medborgaraktivisten Helena 
Westermarck (1857–1938) ett kort utkast till en dikt med självbiografiska referenser. Un-
der titeln ”Jag” beskrev hon sin egen kluvenhet inför de två sidorna av sin skapande iden-
titet: det målande och det skrivande konstnärsjaget. Textens två ”själar” påminner om 
Helena Westermarcks syn på sin egen kreativitet och sin intellektuella identitet. Varken 
konstnären eller författaren i henne kunde nöja sig med bara det ena av sina två uttryck. 
Medan orden inte alltid kunde fånga de flyktiga intryck som författaren ville beskriva, så 
kunde färgerna på paletten heller inte alltid ge uttryck för det budskap som den målande 
konstnären ville förmedla. 

1 ”Motiv” 15.9.1898, Helena Westermarcks anteckningar, HWA:4, ÅAB. Understrykningarna i källan.
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 Helena Westermarck har i den tidigare forskningen ofta beskrivits som antingen för-
fattare eller bildkonstnär. Även i de fall då man velat diskutera författarskapet och måleriet 
i anslutning till varandra har man fäst förvånansvärt liten uppmärksamhet vid hur hon 
själv såg på sin egen verksamhet. Med den här avhandlingen vill jag därför lyfta fram vikten 
av att se hela bredden i Westermarcks verksamhet. Jag ämnar undersöka hur Helena Wes-
termarck i egenskap av kvinna gick till väga för att förena sitt skrivande och sitt målande 
jag och iscensätta sig själv som en samhällsaktiv och mångsysslande offentlig intellektuell.

Ämne och frågeställning

Begreppen ”konst” och ”konstnär” spelar ofrånkomligen en central roll i den här avhand-
lingen. De kräver därför redan här ett förtydligande. I den här avhandlingen är det min 
avsikt att studera Helena Westermarcks definition av ”konst” och hennes syn på vad som 
gjorde en person till ”konstnär”. Precis såsom den ovan citerade dikten om Westermarcks 
två konstnärliga ”själar” antyder, uppfattade emellertid Westermarck att både målandet 
och skrivandet ingick i det skapande arbete som hon betraktade som sin livsuppgift. Med 
ordet ”konst” avser jag därför, i likhet med Westermarck själv, ordet i sin mest allmän-
giltiga form. I begreppet inrymmer jag därmed alla de konstformer som traditionellt har 
omfattats av uttryck som ”de sköna konsterna”, beaux-arts eller fine arts (det vill säga må-
leri, skulptur, arkitektur, litteratur och musik). På så vis menar jag på ett tämligen typiskt 
1800-talsmaner och i likhet med Helena Westermarck, att såväl bildkonstnärer som förfat-
tare och kompositörer är konstnärer och att de verk som de producerar är konst.2 Då det 
föreligger ett behov av att skilja på olika konstinriktningar använder jag i stället specifika 
benämningar såsom ”bildkonst” eller ”litteratur”. 
 I den här avhandlingen diskuterar jag Helena Westermarcks offentliga konstnärsjag 
med hjälp av ett antal teoretiska begrepp som introducerats av historikern Herman Paul.3 
Genom att studera en rad olika texter som omfattar Westermarcks memoarer, romaner och 
noveller samt hennes artiklar och biografier över andra konstnärer undersöker jag hur Wes-
termarck kontinuerligt tog upp frågor som berörde konstens och konstnärens uppgifter i 
samhället. I sina texter framhävde hon en rad praktiska färdigheter, personliga egenskaper 
och moraliska kvaliteter (eller epistemiska dygder) som hon betraktade som nödvändiga 
för att en konstnär skulle kunna uppfylla dessa uppgifter. På så vis kan man säga att hon 
hänvisade till ett kulturellt mönster för vad som förväntas av en konstnär. Detta kulturella 
mönster av förväntningar beskriver jag i den här avhandlingen med begreppet konstnärs- 
persona. Genom Helena Westermarcks memoarer, brev, dagböcker och andra personliga 
texter kan man därtill studera hur hon på olika sätt sökte iscensätta sig själv som konstnär 

2 Se t.ex. Vainio-Kurtakko 2010, 86 och Westling 1985, 37. Helena Westermarcks sätt att använda begreppet ”konst” 
diskuteras utförligare i avsnittet ”Från konstens förträdgårdar”. 

3 Se utförligare i avsnittet ”Persona”.
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Helena Westermarck 1888. 
Fotograf: Daniel Nyblin 
Bildkälla: Ateljé Nyblins samling, Historiska 
bildsamlingen, Museiverkets bildsamlingar.
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i enlighet med detta mönster. Denna iscensättning utformades i dialog med den kulturella 
kontexten i Westermarcks samtid. 
 I Finland påverkades uppfattningarna om vad som utmärkte en konstnärspersona av 
den kultur som rådde inom den utbildade och belästa samhällselit till vilken Westermarck 
hörde. Den här kulturen kommer jag i fortsättningen att kalla för den finska bildningskul-
turen. Under den period från 1880 till 1910 som jag undersöker, påverkades konstnärsper-
sonan även av olika idéer som kan knytas till den europeiska liberalismen, 1880-talets kul-
turradikalism och det så kallade moderna genombrottet inom den nordiska litteraturen. 
Målsättningen med den här avhandlingen är att undersöka hur dessa influenser påverkade 
det offentliga konstnärsjag som Helena Westermarck omgav sig med. Med utgångspunkt i 
det ovan beskrivna angreppssättet fokuserar jag på tre forskningsfrågor: 1) Vilka uppgifter 
tillskrev Helena Westermarck en konstnär och vilka praktiska färdigheter, personliga egen-
skaper och epistemiska dygder ansåg hon att en konstnär borde besitta för att fullfölja detta 
uppdrag? 2) Hur gick Westermarck i praktiken och i egenskap av kvinna till väga för att 
iscensätta sig själv som konstnär inför sin omgivning? 3) Hur påverkades det konstnärsjag 
som Helena Westermarck iscensatte av olika ideal som å ena sidan kan förknippas med den 
finska bildningskulturen och å andra sidan med den liberala kulturtraditionen, 1880-talets 
kulturradikalism och det moderna genombrottet? 
 I centrum för dessa frågeställningar står Helena Westermarcks position som kvin-
na och konstnär. Westermarcks möjligheter att på ett framgångsrikt sätt iscensätta en 
konstnärspersona påverkades av att hennes omgivning inte var van vid att se kvinnor som 
konstnärer. Hennes försök att verka inom den offentlighet som utgör konstnärens primära 
verksamhetsfält begränsades därför inte bara av flera strukturella hinder i form av lagar och 
förordningar med syfte att begränsa kvinnors tillgång till det offentliga rummet, utan ock-
så av olika kulturella idéer och sociala praktiker. I avhandlingen utgör därför Helena Wes-
termarcks bror, sociologen, filosofen och professorn Edvard Westermarck (1862–1939), 
en jämförande referens. De båda syskonen stod varandra mycket nära och brevväxlade 
flitigt. I brevväxlingen utbytte de ofta tankar om sina respektive arbeten och här framkom 
även en del av Helena Westermarcks tankar om sitt eget arbete och dess omständigheter 
tydligt. Jämförelserna mellan syskonen visar hur den sociala verkligheten utformades på 
olika sätt för syster och bror på grund av de olika förväntningar som ställdes på kvinnor 
och män inom ramen för den finska bildningskulturen och den samhällsgrupp som i den 
här avhandlingen betecknas som den finska kunskapseliten. 
 Med begreppet kunskapselit avses i den här avhandlingen den del av befolkningen 
som också kan benämnas med uttryck som ”den bildade eliten”, ”bildningsborgerskapet” 
(ty. Bildungsbürgertum) eller det finska begreppet sivistyneistö. Denna samhällsgrupp upp-
stod till följd av en allmän professionaliseringsprocess och en gradvis modernisering av 
statsapparaten i de flesta europeiska länder under 1800-talet och omfattade enligt Jürgen 
Kocka och Allen Mitchell yrken såsom läkare, jurister, lärare, präster, ingenjörer, veten-
skapsmän, professorer, universitetsutbildade tjänstemän samt deras familjer och övriga 
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personer med en motsvarande utbildnings- eller kunskapsnivå.4 Till denna samhällsgrupp 
hörde under 1800-talet även de flesta konstnärer, inklusive Helena Westermarck. Genom 
sina familjeband till universitetets lärar- och tjänstemannakår var Westermarck därför även 
väl integrerad i den bildningskultur som kännetecknade den finska kunskapseliten under 
1800-talet. Enligt Marja Jalava kretsade den finska samhällsdebatten under 1800-talet i hög 
grad kring ett idésystem baserat på en kombination av kristen etik, filosofisk idealism och 
nationalism (kristillis-idealistinen kansallisajattelu).5 Dessa idéer präglade uppfattningen om 
vad som var rätt eller fel ur en etisk och moralisk synvinkel och skapade en kultur som inte 
bara påverkade opinioner, ideal och värderingar utan även utformade sociala handlings-
mönster och praktiker ända ner på individnivå. I avhandlingen visar jag hur bildningskul-
turen gjorde sig gällande i Helena Westermarcks sociala miljö under hennes uppväxttid och 
senare, och hur den påverkade hennes syn på vad som förväntades av en konstnär. 
 Tidsmässigt avgränsas den här avhandlingen till åren mellan 1880 och 1910. Årtalen 
i tidsangivelsen bör emellertid främst uppfattas som en ungefärlig avgränsning. Under den 
här perioden genomfördes i Finland flera reformer som ökade kvinnors möjligheter att 
delta i det offentliga medborgarsamhället. Den mest genomgripande reformen var lant-
dagsreformen 1906 som garanterade finska kvinnor rösträtt och politisk valbarhet. Helena 
Westermarck hade arbetat hårt för att få till stånd denna lagförändring och för henne 
innebar detta år en verklig milstolpe. Avgränsningen vid år 1880 motiveras av att Wes-
termarck själv uppfattade att hon tillhörde ”1880-talsgenerationen”. Trots att den finska 
bildningskulturen med sina kristet-idealistiska och nationalistiska ideal på många sätt var 
som mest kraftfull under den här perioden, förekom det emellertid också röster som på 
olika sätt ifrågasatte den. Helena Westermarck, som inledde sina konststudier i Paris under 
senhösten 1879, började under 1890-talet uppfatta sig själv som en representant för den 
så kallade unga 1880-talsgenerationen. Den här generationen representerade för Wester-
marck en gemenskap som förenades av olika ideal som kan förknippas med den europeiska 
liberalismen, 1880-talets kulturradikalism och det så kallade moderna genombrottet inom 
den nordiska litteraturen. 
 För Helena Westermarck utgjorde 1880-talsgenerationen inte bara en motkraft till 
den finska bildningskulturen utan även en liten konstnärlig och intellektuell elit inom den 
större kunskapseliten. Den här eliten utmärktes enligt Westermarck inte bara av en kreativ 
förmåga utan också av en naturgiven och exceptionell förmåga till intellektuell analys som 
gjorde dem särskilt lämpade att axla rollen som ett intellektuellt avantgarde med ett särskilt 
ansvar för samhällskritik och debatt. I praktiken kom därmed den iscensättning som Wes-
termarck omgav sig med att anta formen av en intellektuell persona. I den här avhandlingen 
argumenterar jag för att förekomsten av en sådan intellektuell persona i förlängningen ledde 
fram till introducerandet av ett nytt självbeskrivande begrepp hos en del av den finska kun-
skapseliten. ”De intellektuella” steg fram som en elit inom eliten på kulturfältet i Finland.

4 Kocka & Mitchell 1993, x (förord). 
5 Jalava 2005, 15–20.
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Tolkningsramar

De intellektuella

Konstnärer, författare och vetenskapsmän beskrivs ofta som ”intellektuella”. Med denna 
beteckning avses i vardagligt språkbruk i allmänhet en liten kulturell och politisk elit som 
har modet att utmana det rådande status quo och som därmed går i spetsen för förändring-
ar som ett samhälleligt avantgarde.6 I synnerhet inom den äldre forskningslitteraturen har 
man i allmänhet tagit existensen av en sådan samhällsgrupp som tämligen självklar, även 
under sådana tidsperioder när det inte funnits ett begrepp som klart beskriver en sådan 
kollektiv och självmedveten identitet inom någon del av samhället. Ett exempel på det 
här sättet att använda begreppet är Risto Alapuro som i sitt klassiska verk Suomen älymystö 
Venäjän varjossa definierar de intellektuella på följande sätt:

Med beteckningarna ”intelligentia” [fi. älymystö] eller ”intel-
lektuella” [fi. intellektuellit] avser man personer eller grupper 
av personer, som formar och sprider idéer. De karaktäriserar 
den aktuella tidsperiodens egenskaper och vår plats inom ra-
marna för dessa genom att argumentera offentligt. Av denna 
orsak har det funnits intellektuella i Finland från och med att 
den politiska offentligheten uppstod i mitten av 1800-talet.7

 Alapuro använder här begreppet ”de intellektuella” (fi. intellektuellit/älymystö) som en 
synonym för den kulturelit som uppträder i offentligheten. Trots att den här kultureliten 
i Finland först under 1900-talet började använda begreppet ”de intellektuella” i samband 
med sig själva, anser Alapuro ändå att begreppet kan användas för att benämna ett ”feno-
men” som han anser att har existerat ända sedan mitten av 1800-talet. Vilka begrepp som 
den finska kulturelitens medlemmar använde för att beskriva sig själva under den här tiden 
är således mindre viktigt för Alapuro i det här sammanhanget.8 
 Med detta vill jag inte kritisera Alapuros tolkning som sådan. Tvärtom håller jag i 
stor sett med honom om att det verkligen uppstod en ny typ av offentliga opinionsbildare 
inom kulturfältet i Finland under slutet av 1800-talet. Det finns emellertid också ett up-
penbart problem med Alapuros definition av begreppet. Använder man beteckningen ”de 
intellektuella” på det sätt som han föreslår, tillfaller makten att avgöra vem som utpekas 

6 Den internationella litteraturen om de intellektuella är för omfattande för att här kunna refereras i sin helhet. För ett urval, 
se t.ex. Durkheim 1898; Benda 1927; Znaniecki 1940; Viereck 1953; Aron 1955; Rieff 1969; Gross 1969; Gouldner 1979; 
Charle 1990; Bourdieu 1992; Charle 1996; Moi 1994; Said 1996; Lasch 1997; Karkama & Koivisto 1997; Datta 1999; 
Koivisto 2001; Kurzman & Owens 2002; Posner 2002; Fuller 2005; Gattone 2006; Misztal 2007; Sowell 2009; Coleman 
2010. För en insiktsfull översikt av den här litteraturen, se: Kurzman & Owens 2002. Se även Boyer & Lomnitz 2005, 
108–110.

7 Alapuro 1997, 7 [”Älymystöllä tai intellektuelleilla tarkoitan henkilöitä ja ryhmiä, jotka muotoilevat ja levittävät aatteita. He 
määrittelevät aikakauden luonnetta ja meidän paikkaamme siinä argumentoimalla julkisesti. Siksi heitä on tässä mielessä 
ollut Suomessa siitä alkaen, kun poliittinen julkisuus syntyi 1800-luvun puolimaissa.” Övers. Julia Dahlberg.]. 

8 Alapuro 1997, 7. För ett liknande sätt att använda beteckningen ”de intellektuella”, se t.ex. Kunnas 2013; Nygård 2012.
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som intellektuell i sista hand alltid forskaren. Urvalet kommer då alltid att baseras på fors-
karens tolkning av vad som utmärker en intellektuell. Risken med detta är att till exempel 
yttre framgångar riskerar att få en alltför stor betydelse. Det är helt enkelt lättare att be-
teckna en person som intellektuell om han eller hon regelbundet får sina texter publicerade 
eller blir ombedd att hålla tal, föreläsningar eller offentliga framträdanden. Därtill handlar 
det också om graden av räckvidd för sådana framträdanden. Vi tenderar lätt att uppfatta 
texter som mer betydelsefulla om de får många läsare och framträdanden som mer genom-
slagskraftiga om de samlar stora åhörarskaror. På samma sätt antar vi också gärna att idéer 
som får många efterföljare och stor genomslagskraft har ett större värde. Upphovspersoner 
till sådana idéer bedöms därför lätt på andra grunder än personer som står bakom mindre 
spridda eller mindre erkända idéer. Den mest uppenbara risken med detta är givetvis att 
de intellektuella lätt framstår som en snävt definierad grupp av vita, välbärgade män ur 
samhällseliten medan alla de som på grund av klass, etnicitet eller kön saknar möjlighet 
att framgångsrikt delta i den offentliga debatten lämnas obeaktade. Som ett exempel på 
detta kan nämnas att man inom den tidigare forskningen ännu så sent som på 1990-talet 
diskuterade huruvida det överhuvudtaget existerade kvinnliga intellektuella.9 
 Så länge makten att bestämma vem som uppfattas som intellektuell tillkommer en 
yttre bedömare blir det emellertid svårt att studera huruvida uppkomsten av det ”fenomen” 
som Alapuro beskriver även åtföljdes av en förändrad självuppfattning i olika grupperingar 
inom kunskapseliten och kultureliten. Ett alternativ för att undvika det här problemet är 
därför att låta det historiska subjektets egen självförståelse avgöra. Litteraturvetaren Toril 
Moi gjorde på 1990-talet en betydande insats för forskningen om kvinnliga intellektuella 
med sin biografi om Simone de Beauvoir. Genom sin definition av en ”kvinnlig intellek-
tuell” menade hon att varje kvinna som ”tar sig själv på allvar som tänkare” kan betraktas 
som intellektuell.10 Mois definition skulle i själva verket kunna förklaras genom socio-
logen Erving Goffmans definition av sociala roller. ”Samhället”, hävdade Goffman i sin 
sedermera klassikerförklarade studie Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik 
(The Presentation of Self in Everyday Life, 1956, på svenska 1974), ”är organiserat efter den 
principen att varje individ som besitter vissa sociala egenskaper har en moralisk rätt att 
vänta sig att andra ska värdera och behandla honom på ett tillbörligt sätt”. En ”social roll” 
kan därför enligt Goffman definieras som ”realiserandet av rättigheter och skyldigheter 
som är knutna till en given status”. Omgivningen förväntar sig att en individ som anlägger 
en given social roll ska uppvisa de egenskaper som förknippas med rollen. Samtidigt för-
väntar sig individen att omgivningen ska ta honom på allvar i den roll som han anlägger 
och behandla honom i enlighet med detta.11 Att ”ta sig själv på allvar” kan alltså i det här 
sammanhanget uppfattas som en målmedveten vilja att ta plats i den offentliga debatten 
samt ett underförstått antagande om att omgivningen ska erkänna denna strävan genom 

9 Se t.ex. Karkama & Koivisto 1997, 115–172.
10 Moi 1994, 3 [”I take ’intellectual woman’ to mean any woman who has ever taken herself seriously as a thinker”]. 
11 Goffman 1988, 21, 23, 25.
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att lyssna. Fördelen med Mois definition jämfört med Alapuros är att den lägger fokus på 
intentionen i stället för på slutresultatet. Detta gör det lättare för forskaren att inte låta sig 
påverkas av tidigare tolkningar gällande vem eller vilka som uppfyller kriterierna för en 
intellektuell. 

Persona

Toril Mois definition av ”en intellektuell” kan alltså förtydligas med hjälp av performativi-
tetsteori. Idén om jaget som en social konstruktion eller iscensättning har haft ett stadigt 
fotfäste inom kulturhistorisk forskning sedan 1990-talet. Teoribildningen introducera-
des och utvecklades ursprungligen av författare såsom den redan omnämnde sociologen 
Erving Goffman och språkfilosofen J. L. Austin i How to do Things with Words (1975). 
Huvudpoängen, skriver Peter Burke, är tanken att människor beter sig på olika sätt be-
roende på tillfället eller situationen som de befinner sig i. Individen anlägger – antingen 
medvetet eller omedvetet – olika sociala roller beroende på den sociala kontexten. Kultur, 
menar Burke, bör inte uppfattas som ett på förhand definierat system av regler som stakar 
ut gränserna och dikterar vad som är möjligt eller omöjligt. I stället för att likna kulturen 
vid en teaterföreställning där samtliga aktörer läser ur ett färdigt manus, betonar han det 
tillfälliga och improviserade i varje situation. Kultur kan därför bättre jämföras med en 
performans där aktören är fri att agera både med eller mot situationens kontext. Denna 
infallsvinkel framhäver individens förmåga att anpassa sig till stunden och kunde följakt-
ligen beskrivas som ”ockasionalism” (occasionalism) föreslår Burke. Performativitetsanalys 
lägger alltså fokus på handlingar (eng. doings) och utgår från antagandet att identitet skapas 
genom handling. Enskilda handlingar kan sålunda antingen befästa eller förändra identi-
teten hos personen eller personerna som utför dem. I stället för att diskutera vad individer 
säger (eller tror sig säga), vänder performativitetsanalysen därför i stället uppmärksamheten 
mot vad de gör genom olika handlingsmönster och sociala praktiker.12

 Kulturen tillhandahåller ändå ett slags mönster som styr människors förväntningar. 
Olika kulturbundna förväntningar styr därför inte bara den sociala samverkan i olika kon-
kreta situationer utan också vilka egenskaper och aktiviteter som omgivningen förväntar 
sig av en person i en bestämd social funktion eller roll. För detta mönster har vetenskaps-
historikerna Lorraine Daston och Otto Sibum myntat begreppet persona (eng. personae) 
vilket även har inspirerat flera andra forskare, främst med inriktning på vetenskapshisto-
ria.13 En av dessa är Herman Paul vars fördjupade diskussion kring begreppet ”persona” 

12 Burke 2005, 36, 44 [”The main point to emphasize is the fact that the same people behave in different ways, whether 
consciously or unconsciously, according to the occasion, situation or, as linguists often say, the ‘domain’ in which they 
find themselves”]. Det bör givetvis understrykas att Burke här använder begreppet ”ockasionalism” i en annan betydelse 
än den vedertagna. Mer allmänt, se: Burke 2005, 38–39; Burke 2007 b, 44, 84–110.

13 Daston & Sibum 2003. Begreppet scientific persona är enligt författarna inspirerat av den franska etnologen Marcell 
Mauss och hans tolkning av begreppet ”person” (fr. personne) jämfört med begreppet ”roll” (fr. personnage). Se Mauss 
1938. Se även t.ex. Daston 2009; Hallberg 2008; Shapin 2010; Hallberg 2011.
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kan tillämpas för denna avhandlings syften. I en serie artiklar argumenterar Paul, i likhet 
med Daston och Sibum, för att begreppet persona bör förstås som ”en kulturell identitet 
som dels formar den enskilda individen till både kropp och sinne, och dels skapar ett 
kollektiv av flera personer med en gemensam och igenkännbar fysiologi”.14 Persona bör 
alltså enligt Paul uppfattas som en kollektivt omfattad modell eller ”ideal-typ” (ideal-typical 
models) som i grova drag definierar de mönster för beteende, smak, tal, tankar och många 
andra detaljer som krävs för att en person ska upplevas som trovärdig i en bestämd social 
funktion såsom exempelvis vetenskapsman eller konstnär.15 Begreppet persona skiljer sig 
därför från Pierre Bourdieus begrepp habitus i det avseendet att persona närmast bör tolkas 
som en typ av ideal eller modell och inte som en existerande social realitet. Persona styr 
de iscensättningar som verkliga konstnärer omger sig med, men i verkligheten lyckas en 
konstnär sällan iscensätta alla de förväntningar som ingår i en konstnärlig persona.16 
 En persona uppkommer och utvecklas alltid inom en kulturell och historisk kontext. 
Enligt Herman Paul präglas varje givet historiskt ögonblick av en epistemisk kultur (epis-
temic culture) som definierar vad som är möjligt och omöjligt, sant eller falskt. Inom den 
här kulturen skapas även uppfattningar om vad som är ont eller gott och därmed även om 
vad som är moraliskt berömvärt eller förkastligt. Den epistemiska kulturen avgör vilka 
praktiska färdigheter (skills) och moraliska kvaliteter eller epistemiska dygder (epistemic 
virtues) som tillskrivs en given persona.17 Herman Paul jämför epistemiska dygder med 
den sorts immateriella personliga egenskaper som inom moralfilosofin brukar benämnas 
”dygder”. Dygder är generellt inte medfödda fysiska egenskaper, anlag eller dispositioner 
(i motsats till t.ex. god syn eller gott minne) utan kan förvärvas med hjälp av vilja eller 
långvarig övning. Egenskaper såsom gott tålamod eller noggrannhet är därför epistemiska 
dygder. Till skillnad från de mer praktiskt betonade färdigheterna (såsom förmåga att teck-
na eller kunskap om hur man blandar färgpigment), vilka också de kan kräva en långvarig 
övning för att behärskas, är dygder enligt Paul sällan direkt förbundna med en bestämd 
och konkret definierad uppgift (såsom att måla en tavla). Dygderna definieras i stället av 
olika föreställningar om vad som är gott eller moraliskt önskvärt. En persona består enligt 
Paul av en uppsättning praktiska färdigheter och epistemiska dygder som förknippas med 
en social roll (så som konstnärsyrket eller rollen som ”intellektuell”). Dessa färdigheter och 
epistemiska dygder definieras enligt Paul alltid i interaktion med den omgivande kulturen 
i en given historisk kontext.18 
 För att omgivningen ska ta en aspirerande konstnär på allvar just i egenskap av konst-
när krävs det alltså att individen lyckas iscensätta sig själv i enlighet med de förväntningar 
som ställs på en konstnärspersona. Uttrycket ”iscensättning” bör här, såsom exempelvis 

14 Daston & Sibum 2003, 2 [”Intermediate between the individual biography and the social institution lies the persona: a 
cultural identity that simultaneously shapes the individual in body and mind and creates a collective with a shared and 
recognizable physiognomy.”]. Jfr Paul 2011; Paul 2014; Paul 2016.

15 Daston och Sibum samt deras efterföljare har diskuterat olika varianter av vad de kallar för en ”vetenskaplig” (scientific) 
alternativt ”akademisk” (scholarly) persona.

16 För en utförligare beskrivning av begreppet ”habitus” i Pierre Bourdieus texter, se Broady 1990, 228–299. 
17 Paul 2011, 15–19.
18 Paul 2014, 357–361; Paul 2016, 139. Se även Paul 2011.
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Peter Burke har påpekat, emellertid inte uppfattas som ett utslag av postmodern aversion 
mot allt som andas social determinism. Det är mycket viktigt att understryka att indi-
viden i detta sammanhang inte bör uppfattas som en suveränt självmedveten aktör som 
spelar roller i syfte att vilseleda, eller kanske till och med att manipulera sin omgivning. 
Begreppen ”iscensättning” och ”performans” bör i stället förstås som (delvis omedvetna) 
handlingsmönster som formas genom inverkan från kulturella förväntningar å ena sidan 
och individuella val å andra sidan. Begreppet persona kan och bör därmed förstås som ett 
försök att inom samma tolkning lämna utrymme både för sociala strukturer och för indi-
viduell frihet.19 
 Just den här aspekten av begreppet persona är väsentlig för förståelsen av kvinnliga 
konstnärer såsom Helena Westermarck och förklarar även vad Toril Moi avser då hon 
framhäver att framgång i en social roll inte enbart är avhängig av individens förmåga att ta 
sig själv på allvar. För att en person inför sin omgivning ska framstå som intellektuell krävs 
det förvisso att hon ”tar sig själv på allvar” som intellektuell varelse, men också omgivning-
ens respons har en inverkan. Enligt Paul kan endast en person som framgångsrikt lyckas 
iscensätta tillräckligt många epistemiska dygder förknippade med en konstnärspersona, av 
sin omgivning uppfattas som framgångsrik i egenskap av konstnär. Individen kan därför 
vilja ”bli konstnär” och göra sitt yttersta för att framstå som sådan, men för att omgivning-
en ska ta honom eller henne på allvar som konstnär krävs det en trovärdig iscensättning av 
de färdigheter och epistemiska dygder som omgivningen förväntar sig av en konstnär. Detta 
förhållande förklarar varför somliga individer blir mer framgångsrika än andra i rollen som 
konstnärer – iscensättningen av en konstnärspersona kan helt enkelt genomföras med en 
varierande grad av framgång. Detta förklarar även varför det, så som Moi framhåller, är 
nästan omöjligt att skilja på den verkliga personen Simone de Beauvoir och den bild av 
henne som skapats genom otaliga texter och uttalanden om och kring hennes person.20

 Här måste jag alltså rikta en reservation mot Herman Pauls tankar. Enligt Paul kräver 
efterlevandet av epistemiska dygder i regel mer motivation än tekniskt kunnande.21 I sina 
tidigare texter tar han emellertid inte ställning till det faktum att den epistemiska kulturen 
också kan uppfatta vissa epistemiska dygder som så nära förbundna med olika fysiska, 
psykologiska och sociala egenskaper att de blir nästan omöjliga att separera från varandra. 
Såsom även Margareta Hallberg har påpekat var sambandet mellan konkreta kroppsliga 
egenskaper (såsom kön) och persona ett problem som under Helena Westermarcks tid ofta 
drabbade kvinnor när de försökte vinna tillträde till sådana yrken och roller som tidigare 
varit förbehållna män.22 Ett exempel på detta kan man finna i det sätt på vilket kön ofta 
förknippats med olika biologiskt betingade egenskaper. För Helena Westermarcks samtid 
framstod exempelvis ett biologiskt manligt kön ofta som en direkt förutsättning för ”genia-
litet”, det vill säga förmåga att frambringa någonting nyskapande och originellt. Enligt den 

19 Burke 2005, 38–39.
20 Paul 2011; Paul 2014, 357–361. Jfr Moi 1994, 6–8.
21 Paul 2011, 7–10. Som svar på kritik som riktats mot honom har Paul har tagit upp den här frågan i Paul 2016.
22 Hallberg 2012.
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dåtida uppfattningen kunde en kvinna inte göra anspråk på verklig konstnärlig genialitet 
och kvinnor hade därför svårt att iscensätta en framgångsrik konstnärspersona.23 
 Detta visar enligt min mening att begreppet persona också måste studeras i relation 
till andra fysiska och sociala egenskaper som står bortom individen påverkningsmöjlighe-
ter. Med sådana egenskaper menar jag exempelvis klass, etnicitet eller sådana fysiska och 
psykiska egenskaper som står bortom individens påverkningsmöjligheter eftersom de upp-
fattas som medfödda och naturgivna. Exempel på de sistnämnda kan vara egenskaper som 
intelligens och kreativ förmåga. Av den här orsaken beskriver jag i den här avhandlingen 
persona som ett kulturellt definierat mönster för vilka praktiska färdigheter, epistemiska 
dygder och personliga egenskaper som förknippas med en konstnär. 
 Westermarcks iscensättning av sitt eget konstnärsjag visar på de påverkningsmöjlig-
heter som individen har i förhållande till en persona. Eftersom persona är ett kulturellt 
definierat mönster som skapas genom kollektiva processer är det svårt för en enskild per-
son att påverka eller förändra en persona. Men även om den enskilda individen inte kan 
omdefiniera en persona, är det ändå individer som genom sina handlingar bidrar till att en 
persona med tiden förändras. Detta beror såsom Mineke Bosch har framhävt på en individ 
som ställs inför en situation där hon inte kan iscensätta en persona på det sätt som förvän-
tas, i stället kan försöka anpassa sin egen iscensättning genom en form av bricolage mellan 
olika kulturella repertoarer eller praktiker som hämtas från olika varianter av persona.24 
Detta var även något som Helena Westermarck och hennes kvinnliga kollegor ägnade sig 
åt. I Westermarcks fall kan man exempelvis nämna det sätt på vilket hon med en praktik 
som hämtades från en vetenskaplig persona presenterade ”förnuft” och förmåga till analys 
som epistemiska dygder även för en konstnär. 
 Begreppet bricolage som ursprungligen introducerades av Claude Lévi-Strauss är vä-
sentligt för mitt resonemang eftersom det förklarar de förändringar i persona som kontinu-
erligt äger rum. Precis så som både Mineke Bosch och Herman Paul framhållit är persona 
inte en statisk struktur utan befinner sig i ständig förändring på grund av att den kulturella 
kontexten hela tiden förändras. När individer tolkar och iscensätter persona utgående från 
sina egna unika premisser kan de fritt lägga till och ta bort olika praktiker som lånas exem-
pelvis från andra närliggande typer av persona. Även om detta inte omedelbart förändrar 
en specifik persona, kan det ändå bidra till en förändring om tillräckligt många personer 
utför motsvarande tolkningar över en längre tid.25 Ett exempel på detta är enligt min me-
ning det förändringar som ägde rum i det kulturella fältet under slutet av 1800-talet när en 
del av den europeiska kultureliten började uppfatta sig själva som ”intellektuella”.
 Enligt den franske historikern Christophe Charle togs begreppet les intellectuels i 
bruk som ett självdefinierande epitet bland franska konstnärer, författare och politiker un-
der 1890-talet. När och exakt hur motsvarande terminologi började användas i Finland har 

23 Se Konttinen 1991, 7–10; Koskinen 2006 a, 24–28; McMahon 2013, 71. 
24 Bosch 2016, 43.
25 Bosch 2016; Paul 2011.
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inte undersökts. En genomgång av tidningstexter ur det nationella digitala tidningsarkivet 
visar dock att ordet ”intellektuell” inte ännu användes på ett motsvarande sätt i Finland 
under den tid som utgör fokus för den här avhandlingen. Under 1920-talet började emel-
lertid begrepp såsom ”de intellektuella” på svenska och de finskspråkiga motsvarigheterna 
intellektuellit och älymystö förekomma. Enligt Hanne Koivisto uppfattade flera yngre för-
fattare, såsom Raoul Palmgren, Jarno Pennanen, Helmer Adler och Cay Sundström, under 
1930-talet sig själva som delaktiga i en intellektuell elit.26 
 I de källor som jag har utnyttjat för den här avhandlingen finns inga belägg för att 
Helena Westermarck någonsin beskrev sig själv som ”intellektuell” i den självmedvetna 
bemärkelse som ovan har beskrivits av Christophe Charle. Däremot förekommer exempel 
på att Westermarck beskrev andra konstnärer och författare på ett sätt som visar att hon 
uppfattade dem som en kreativ och intellektuell elit som utmärktes av vissa gemensamma 
egenskaper, färdigheter och epistemiska dygder. Sammantaget bildade dessa egenskaper, 
färdigheter och epistemiska dygder en helhet som skiljde sig från tidigare varianter av 
konstnärspersona. I praktiken kom Westermarck närmast att agera som en ”offentlig in-
tellektuell” (public intellectual).27 I och med detta kan man hävda att det iscensatta konst-
närsjag som Helena Westermarcks allt mer påminde om något som kan beskrivs som en 
intellektuell persona. Existensen av en sådan intellektuell persona var en absolut förutsätt-
ning för senare generationers förståelse av vad det innebär att vara ”intellektuell”. 

Biografi som metod

Individens möjligheter att påverka värderingar och kulturella föreställningar i sin omgiv-
ning är en teoretisk fråga som länge sysselsatt humanvetenskaperna. Biografin med sin 
inriktning på enskilda aktörer och deras handlingar har ofta – i synnerhet av struktura-
lismens förespråkare under mitten av 1900-talet – kritiserats för att inte i tillräcklig mån 
klara av att belysa den historiska kontexten. Claude Lévi-Strauss hävdade exempelvis att 
biografin är en form av ”anekdot” som bara blir begriplig ifall den placeras in i ett större 
historiskt sammanhang.28 Enligt Margareta Hallberg är det ändå inte omöjligt att sam-
manföra ett biografiskt grepp med en teoretisk diskussion. Hon menar att begreppet ”per-
sona” utgör ett sätt att försöka förena det individuella och biografiska med det strukturella 
och kontextuella.29 Även Herman Paul uppfattar persona som ett sätt att greppa både det 
strukturella och det individuella. Han framhåller att begreppet persona gör det möjligt 
att diskutera vad han kallar för de historiska praktikernas filosofi (a philosophy of historical 

26 Charle 1990, 7–10; Koivisto 1995. Se även Karkama & Koivisto 1997, 9–29. Iakttagelserna angående bruket av 
begreppet ”intellektuell” i Finland baserar sig på en genomgång av materialet i den nationella tidningsdatabasen DIGI 
(Nationalbibliotekets digitala samlingar) och presenteras utförligare i avsnittet ”Intellekt” längre fram i denna avhandling.

27 Begreppet ”offentlig intellektuell” har använts för att beteckna en person som i offentligheten agerar i en 
samhällskommenterande och -kritiserande roll, oavsett hur personen väljer att beskriva sig själv. Se t.ex. Eliaeson & 
Kalleberg 2008, 1–7. 

28 Lévi-Strauss 1962, 340.
29 Hallberg 2011, särskilt 192, 194, 204–207.
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practices) på en teoretisk nivå samtidigt som begreppet även kan användas som ett verktyg 
för att undersöka hur olika slags praktiker överförs och förmedlas över tid. Detta medför 
enligt Paul en nödvändig omvärdering av ett mer traditionellt utvecklingsnarrativ där olika 
modeller för sociala roller ersätter varandra i en successiv ordning. Han anser därför att 
diskussion om persona på en teoretisk nivå även förutsätter studier av olika iscensättningar 
på individnivå.30 
 I praktiken framstår följaktligen komparation som ett av de viktigaste metodiska 
verktygen då man studerar persona. Paul skriver: ”om persona uppfattas som en förkropps-
ligad uppsättning av påtaganden, kan dess konturer endast framträda i jämförelse med 
andra motsvarande modeller”.31 Även Peter Burke framför en liknande ståndpunkt: endast 
genom komparation kan man se olikheterna.32 En viktig del av metoden för denna av-
handling är således att inte enbart diskutera hur Helena Westermarck verkligen iscensatte 
sig själv, utan att också lyfta fram praktiker som hon av olika anledningar inte kunde eller 
ville iscensätta. För att visa på alternativen lyfter jag ofta fram kontrasterande exempel från 
personer i Helena Westermarcks omgivning. Jag hoppas att läsaren inte ska uppfatta dessa 
exkursioner som överflödiga avvikelser från ämnet, utan som tillfällen till fördjupande 
komparation som utmynnar i ett bredare resonemang om den finska kunskapseliten och 
bildningskulturen. Min målsättning med dessa avstickare är att framhäva vad som eventu-
ellt var nytt – eller i varje fall annorlunda – i Helena Westermarcks själviscensättning. På så 
vis söker jag förankra hennes position i ett större social- och idéhistoriskt sammanhang. 
 Oavsett den komparativa ansatsen är den huvudsakliga målsättningen med den här 
avhandlingen ändå att tillhandahålla en djupgående analys av hur Helena Westermarck 
iscensatte sin egen individuella variant av en konstnärspersona. På så vis finns det i mitt 
arbete även en koppling till den biografiska forskningstraditionen som inom den anglosax-
iska världen fått benämningar såsom ”den nya biografin” (new biography) eller ”den biogra-
fiska vändningen” (the biographical turn).33 Inom nordisk historieskrivning har intresset för 
den biografiska forskningen varit starkt ända sedan början av 2000-talet. Författarna i den 
svenska antologin Med livet som insats (2007) påtalar en särskild renässans för den biogra-
fiska forskningen under 2000-talet. Och intresset tycks fortsätta att leva ännu tio år senare 
vilket framgår av antologin Biography, Gender and History. Nordic Perspectives (2017).34 I 
Finland kan man iaktta ungefär motsvarande utveckling; främst genom det stora antal 
forskare som under 2000-talet valt biografin till sin metod.35 Ett av de synligaste tecknen 
på detta är antologin Historiallinen elämä – Biografia ja historiantutkimus (2014).36 

30 Paul 2016, 137–143.
31 Paul 2014, 364 [”personae, understood as embodied constellations of commitments, reveal their contours only in 

comparison with other models.” Övers. Julia Dahlberg].
32 Burke 2007 a, 22.
33 Caine 2010, 1–2. 
34 Rosengren & Östling 2007; Halldórsdóttir & al. 2017.
35 Några exempel på akademiska avhandlingar med biografisk infallsvinkel som tjänat som inspiration för det här arbetet: 

Jalava 2005; Leskelä-Kärki 2006; Elomaa 2006.
36 Hakosalo, Jalagin, & Junila 2014.



28   Konstnär, kvinna, medborgare

Edvard Westermarck.
Fotograf: Daniel Nyblin, 1892. 
Bildkälla: Ateljé Nyblins samling, Historiska 
bildsamlingen, Museiverkets bildsamlingar.
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 En växande andel av de biografier som kommit till under 2000-talet tillhör en an-
nan genre än den traditionella livsverksbiografin. För att framhäva detta har man använt 
benämningar som existentiella eller kontextuella biografier. Den existentiella/kontextuella 
biografin har flera förtjänster. Vetenskapshistorikern Mott T. Greene framhåller att det 
biografiska perspektivet gör det möjligt att studera hur olika idéer samverkar med andra 
processer på en individnivå. Med andra ord: biografisk forskning ger en möjlighet att 
återskapa hur olika motiv, idéer, händelser och upplevelser smälter samman i en enskild 
individs sinne. Om man till exempel vill försöka ta reda på hur flera olika idéer har sam-
verkat har man enligt Greene få andra alternativ än att studera och dokumentera hur de 
integrerats i en enskild individ.37 
 Inom sociologin används begreppet life course perspective för att beskriva ungefär 
motsvarande fenomen: en forskning som intresserar sig för hur den strukturella kontexten 
påverkar individen, samt hur individen i sin tur upplever, påverkar och omförhandlar den 
strukturella kontextens villkor. Life course-forskningen intresserar sig i princip för liknande 
teman som den moderna biografin: 1) den sociala, historiska och geografiska kontexten, 
2) när och hur olika skeden av livet följer på varandra, 3) ett övergripande intresse för 
heterogenitet och variationer av olika slag, 4) sociala nätverk och individens betydelsefulla 
relationer, 5) human agency och möjligheter att påverka strukturerna, samt 6) hur det 
förflutna formar framtiden.38 Denna typ av frågeställningar har också den ”nya biografin”, 
performativitetsteorin och diskussionen om persona gemensamt.39

 Under det senaste årtiondet har man inom den idéhistoriska forskningen kunnat föl-
ja framväxten av en ny forskningsinriktning som betonar hemmets och de informella och 
privata familjenätverkens betydelse för utformningen och spridningen av idéer. Ett viktigt 
bidrag till detta forskningsfält är exempelvis antologin Domesticity and the Making of Mo-
dern Science (2016) som även inspirerat till flera infallsvinklar i denna avhandling. Andra 
viktiga bidrag som utgjort förebilder för mitt eget arbete är antologierna Par i vetenskap och 
politik (2011) och Könsöverskridande vänskap (2011).40 Också syskon och syskonrelationer 
har under senare år blivit föremål för ett växande intresse inom den internationella forsk-
ningen.41 Dessa studier har tydligt visat att man måste lyfta fram bröders och systrars roller 
inom familjen och den roll de spelar för varandra. Syskonskapet är exempelvis betydelse-
fullt inte minst då det handlar om könsroller och könsidentitet, men också som stöd och  
 
 
 
 

37 Greene 2007, 727–728 [”What biography also accomplishes, that a study of disembodied historical ‘‘movements’’ or of 
published papers and books does not allow, is specific knowledge of how cultural movements and political or scientific 
developments come together in a given time and place”]. Se även Seigel 2005, 34–36.

38 Elder & Giele 2009.
39 Jfr t.ex. Burke 2005.
40 Optiz, Bergwik, & Tiggelen 2016; Berg, Florin, & Wisselgren 2011; Holmquist 2011. Jag har tidigare diskuterat hur idéer 

förmedlas och behandlas inom familje- och släktnätverk i Dahlberg & Mickwitz 2014, 21–22.
41 Davidoff 2012; Johnson & Sabean 2011; Dallett Hemphill 2011; Miller & Yavneh 2006; Atkins 2001.
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förebild för samhällelig aktivitet, något som stämmer mycket väl in på Helena och Edvard 
Westermarcks relation. Syskonen utgör ofta viktiga aktörer inom den enskilda individens 
nätverk.42 
 Det faller sig därför naturligt att jämföra Helena Westermarck med hennes bror, socio- 
logen och filosofen Edvard Westermarck. Edvard Westermarck gjorde en internationell 
karriär som vetenskapsman och forskningsresande. Han profilerade sig som en internatio-
nellt orienterad forskare med expertis inom äktenskaps- och moralfrågor. Samtidigt ska-
pade han sig en position som offentlig intellektuell. I de båda syskonens brev till varandra 
återfinns ett utbyte av råd och tankar kring karriärfrågor som gör det möjligt att följa hur 
de båda syskonen var för sig skapade sina positioner i och utanför offentligheten. Materi-
alet utgör därför ett utmärkt underlag för jämförelser och reflektioner kring skillnaderna 
mellan mäns och kvinnors möjligheter att agera inom det offentliga rummet.43

 Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning uppmärksammat syskonska-
pet mellan Helena och Edvard Westermarck. De figurerar ofta enbart som bisatser i var- 
andras liv. Av Helena Westermarcks sätt att i sina memoarer titt och tätt hänvisa till sin 
bror kan man ändå se att brodern hade en mycket stor betydelse för henne. De båda 
syskonens livslånga korrespondens visar också att båda två hyste ett påtagligt intresse för 
den andras liv och arbete. Att avgöra syskonrelationens verkliga emotionella betydelse för 
vart och ett av syskonen är emellertid svårt, inte minst i och med att koderna för det för-
väntade beteendet i familjefrågor skiljde sig för kvinnor och män. I Edvard Westermarcks 
memoarer lyser systern däremot med sin frånvaro: hon omnämns oftast mer eller mindre i 
förbigående, i samband med modern eller andra familjemedlemmar, och hennes offentliga 
verksamhet berörs inte.44 
 Edvard Westermarcks sätt att undvika att nämna sin syster betyder emellertid inte 
att han inte stödde eller kände stolthet över systerns arbete. Deras förhållande kan tolkas 
på ett motsvarande sätt som det Marian Wilson Kimber har beskrivit i en intressant artikel 
om Felix och Fanny Mendelssohn. Hon påvisar att Felix Mendelssohn, i motsats till vad 
som ofta anförts, inte strävade efter att begränsa sin systers önskan att komponera och pub- 
licera musik. Han ansåg visserligen, i enlighet med 1800-talets borgerliga könsroller, att 
systern borde ha prioriterat rollen som maka och mor. Han upplevde emellertid också att 
det inte var hans uppgift i egenskap av bror att varken uppmuntra eller avråda henne från 
att publicera sina kompositioner. Ifall hon på eget bevåg valde att publicera dem ville han 

42 I internationell biografisk forskning har syskon redan länge varit ett populärt objekt med flera intressanta exempel 
från och med 1980-talet. Här har den feministiska forskningen ofta varit starkt framme – det finns flera exempel på 
biografier över systrar. Se t.ex. Caine 1986, i synnerhet 215–232; Tillyard 1994. Men det finns också många exempel på 
biografier över bröder och blandade syskonkullar samt hela familjer: t.ex. Caine 2005. I Finland har syskonbiografier blivit 
populärare under 2000-talet. Maarit Leskelä-Kärki  (2006) har vid sidan av andra frågeställningar i sin avhandling om 
systrarna Helmi, Aune och Aino Krohn gjort en viktig insats genom att belysa systerskapet mellan tre skrivande kvinnor. 
Anu Lahtinen (2009, 130–168) har i sin avhandling diskuterat vilka arenor syskonskapet erbjöd den tidigmoderna tidens 
kvinnor. Se även Leskelä-Kärki 2009; Halminen 1995; Ollila 1998, 91–94; 106–111. Jag har tidigare diskuterat syskonskap 
i Dahlberg 2011 och Dahlberg 2016 b. 

43 Brev från Helena Westermarck (HW) till Edvard Westermarck (EW), HWBS:VIII och brev från EW till HW, HWBS:XI, ÅAB.
44 Enligt personregistret i Helena Westermarcks memoarer nämns hennes brors namn i inte mindre än 40 olika 

sammanhang. Se H. Westermarck 1941, 502. I hennes brors memoarer nämns Helena Westermarcks namn endast åtta 
gånger. Se E. Westermarck 1927, 422.
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ändå stödja henne i hennes beslut. Till skillnad från vad som ofta hävdats, förhöll sig alltså 
Felix Mendelssohn inte negativt till sin systers offentliga karriär som kompositör. Hans 
inställning formades emellertid av tidens könsroller som dikterade att en bror inte borde 
utsätta sin syster för offentligheten. Systern fick därför själv ansvara för beslutet att bryta 
med den förväntade kvinnorollen och träda ut i offentligheten. Hennes beslut stöddes då 
det väl var fattat, även om det inte uppmuntrades.45 
 I Helena och Edvard Westermarcks fall agerade Edvard på motsvarande sätt – hans 
stöd till systern hänförde sig till det privata och syns bland annat i deras korrespondens, 
men i det offentliga framhävde han inte systerns förtjänster eller kommenterade hennes 
verksamhet. Att deras privata relation ändå var förhållandevis jämlik på ett intellektuellt 
plan framgår av deras omfattande korrespondens som sträcker sig från Helenas första stu-
dieresa till Paris på 1880-talet ända fram till hennes död 1938. För Helena Westermarck, 
som rörde sig i utkanterna av det institutionaliserade intellektuella fältet, blev den välkände 
brodern med sin officiella och tunga position inom den akademiska världen en anförvant 
som framhävde hennes egen intellektuella position. I korrespondensen framträder de båda 
syskonen som jämställda offentliga intellektuella, båda två ivrigt upptagna av sitt eget arbete. 
Sålunda kunde Edvard Westermarck exempelvis skriva till sin syster då han gratulerade hen-
ne på 50-årsdagen: ”En stor lycka är det för oss båda att vi finner så stort nöje i vårt arbete”.46

Forskningsfältet

Kunskapseliten och bildningskulturen

Det är inte en helt lätt uppgift att hitta passande termer för att kategorisera olika grup-
per på basis av social position inom ett samhälle. På samma sätt som samhällets sociala 
strukturer är föränderliga, är också de termer som använts för att beskriva stånd, klass eller 
grupptillhörighet rörliga begrepp. Ett exempel på detta är begreppet ”borgerlig”. Inom det 
gamla borgarståndet rymdes inte bara städernas hantverkare utan också de mest välbeställ-
da storhandelsmännen och kapitalstarka industriidkarna. De sistnämndas sociala villkor 
var givetvis ändå helt annorlunda än en fattig skomakares. Under inflytande av marxis-
men börja borgerskapet under 1800-talet allt mer uppfattas som en social och politisk 
klass. Med ordet åsyftas inte längre det gamla borgarståndet utan en mer homogen social 
kategori av relativt välbeställda och mestadels urbana personer vars livsstil hade relativt 
många gemensamma drag. Den nya synen på borgerskapet som en klass snarare än ett 

45 Wilson Kimber 2002, 116. I en av Helena Westermarcks artiklar om författaren Ernest Renans syster Henriette Renan 
kan man för övrigt finna någonting liknande. Enligt Westermarck lämnade Ernest Renan bort alla hänvisningar till 
sin syster i sina memoarer. För att motivera att han således uteslutit den person som ”haft det största inflytande på 
min person” ur sin berättelse hänvisade han till sin systers motvilja mot offentligheten, samt det faktum att han redan 
tidigare skrivit om henne i ett litet häfte som trycktes endast med tanke på närstående vänner. Med författarens tillstånd 
publicerades emellertid minnesteckningen över systern för en större publik efter Ernest Renans död. Se H. Westermarck 
1899, 165.

46 Brev från EW till HW 16.11.1907, HWBS:VIII, ÅAB.
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stånd påverkade även språkbruket inom sådan historieskrivning som inte direkt anlade ett 
marxistiskt perspektiv. Klassiker såsom Charles Morazés Les bourgeois conquérants (1957) 
eller Jürgen Habermas Borgerlig offentlighet (ursprungligen på tyska 1962) framställde ett 
växande och triumferande borgerskap som själva drivkraften för moderniseringen.47 
 Dessa tolkningar utgick emellertid såsom Jerrold Seigel har påpekat från det felaktiga 
antagandet att politisk makt alltid måste innehas av en bestämd social klass; eftersom aristo- 
kratins inflytande höll på att minska under 1800-talet medan arbetare eller bönder på ett 
uppenbart sätt saknade makt, antog historiker som Morazé och Habermas att borgerskapet 
under denna tid höll på att tillskansa sig makten.48 Men även om man betraktar borgerska-
pet som en klass, existerar det skillnader inom gruppen. Jürgen Kocka och Allen Mitchell 
har diskuterat skillnaderna mellan två borgerliga kategorier som de kallat för Wirtschafts-
bürgertum (entreprenörer och direktörer inom industri, handel, bank- och affärsväsen-
det) samt Bildungsbürgertum (högutbildade professionella såsom jurister, läkare, lärare och 
professorer, det protestantiska prästerskapet, ingenjörer, vetenskapsmän och akademiskt 
utbildade tjänstemän).49 I stora drag är det just detta Bildungsbürgertum, eller det så kallade 
”bildningsborgerskapet”, som står i fokus för denna avhandling. Invändningarna mot den 
här termen har sammanfattats av Jerrold Seigel i Modernity and Bourgeois Life (2012) och 
riktar sig i första hand mot den illusion av social homogenitet som begreppen antyder. 
Även bildningsborgerskapet var nämligen till sitt sociala ursprung mycket heterogent. Det 
samlade personer vars familjerötter fanns inom alla de gamla stånden, från adeln, präster-
skapet och det egentliga borgerskapet till landsbygdens allmoge. Såsom Seigel framhåller 
handlade det alltså inte så mycket om en homogen klass som om en gemensam ”livsstil”.50 
 Helena Westermarcks familjebakgrund är lätt att placera inom denna utbildade och 
till stor del (men inte uteslutande) urbana medelklass som man på finska har vant sig vid 
att beskriva med begreppet sivistyneistö. Detta uttryck, som saknar en direkt motsvarighet 
på svenska, brukar ibland översättas med olika uttryck såsom ”den bildade klassen” eller 
”den bildade eliten”. De mycket bestämda moraliska associationer som förknippades med 
begreppet ”bildning” under 1800-talet utgör emellertid en av poängerna i denna avhand-
ling och därför har jag velat undvika dessa omskrivningar, som också på grund av sin fler-
ordiga sammansättning är besvärliga att använda ur rent språklig synvinkel. Eftersom de 
tidigare begreppen sålunda inte lämpar sig särskilt väl för mina avsikter har jag i stället valt 
att använda begreppet kunskapselit för att beteckna den samhällsgrupp som här avses.51 
 I sin omfattande studie av den finska eliten, Herrskapsfolk. Ståndspersoner i Finland 
1721–1870 (1982), ägnar Kaarlo Wirilander ett insiktsfullt kapitel åt de förändringar som 
präglade samhällseliten i Finland under 1800-talet. Den gamla ståndseliten, vars ställning 
baserade sig på medfödda privilegier och ärvda tillgångar, fick under denna tid ge vika för 

47 Morazé 1957; Habermas 2003; se även Dahlkvist 2003, viii–xvi.
48 Seigel 2012, 4–5.
49 Kocka & Mitchell 1993, x.
50 Seigel 2012, 2–6. För Finland, se även Wirilander 1982, 319–365.
51 Jag har tidigare introducerat termen i Dahlberg 2016 a, 354–357.
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en ny typ av växande elit som byggde sin position på meriter och individuella förtjänster. 
För denna nya elit spelade utbildning och studier en allt större roll och dess medlemmar 
återfanns (och återfinns alltjämt) i allmänhet på tjänstemannanivå inom privat förvaltning, 
kyrklig eller statlig förvaltning samt inom undervisningsväsendet och universitetsvärlden. 
På en individnivå stod deras sociala bakgrund emellertid att finna inom alla de gamla stån-
den. Den nya eliten förenades därför främst av en gemensam livsstil som omfattade olika 
former av vardagligt beteende och interaktion såsom kläder, språk, politess och boendear-
rangemang. Den nya eliten växte kontinuerligt under 1800-talets gång som en följd av det 
gamla ståndssamhällets upplösning.52 
 Den växande kunskapseliten började från och med 1830- och 1840-talen allt oftare 
hänvisa till sig själv med hjälp av socialt definierade beteckningar såsom ”de bildade sam-
hällsklasserna” eller ”den bildade allmänheten”. På finska förekom uttryck såsom sivistynyt 
väki under motsvarande period. Avledningen sivistyneistö slog däremot gradvis igenom 
först från och med mitten av 1800-talet.53 I centrum för denna kunskapselits självförståelse 
stod såsom dessa beteckningar antyder begreppet bildning. Det svenska ordet ”bildning” 
(ursprungligen från tyskans Bildung) med sin motsvarighet i finskans sivistys innefattar på 
flera sätt hela andan i den kultur som präglade den finska kunskapseliten.54 Risto Alapuro 
har exempelvis, med hänvisning till den svenska kulturantropologen Åke Daun, under-
strukit att den finska 1800-talskulturen i likhet med de övriga nordiska länderna känne-
tecknades av en form av ”lågkontext” som medförde en tämligen homogen kultur med få 
avvikelser eller överraskningar i den offentliga dialogen.55 Jag har därför valt att tala om en 
specifik bildningskultur.
 Själva ordet ”bildning” introducerades i svenskan enligt tysk modell redan under 
1600-talet, men det var först under det sena 1700-talet som ordet började användas i en 
bemärkelse som syftar på andlig eller intellektuell utveckling, utbildning eller fostran.56 
Inom den pedagogiska diskussionen spred sig begreppet i Sverige från och med sekelskiftet 
1800 och till Finland kom begreppet i denna bemärkelse något senare under 1810-talet.57 
Som ett pedagogiskt begrepp introducerades ”bildning” i Finland av representanter för den 
s.k. Åboromantiken, exempelvis Johan Jakob Tengström (1787–1858)58 och Adolf Ivar 
Arwidsson (1791–1858). Förebilderna för den finska diskussionen om bildning hämtade 
man i första hand från den tyskspråkiga världen, men även från Sverige. Den mest infly-
telserika inspiratören var den tyske filosofen Johann Gottfried von Herder (1744–1803). 
I Finland blev även Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) oerhört viktig. Förut-
om dessa herrar utgjorde även andra författare från den tyskspråkiga världen inflytelserika 

52 Wirilander 1982, 354–367.
53 Wirilander 1982, 355. Se även Kokko 2010, 14–18; Karkama & Koivisto 1997, 13–19; Klinge 1996, 143–150.
54 Se t.ex. Dahlberg 2016 a; Jalava 2005, 15–20; Vares 2005, 11–20.
55 Alapuro 1997, 30, 187.
56 SAOB (Sökord ”Bildning”).
57 Om det tyska begreppet ”Bildung”, se t.ex. Seigel 2005, 332–360; Zantwijk van 2010; Koselleck 2002, 174–175; Geuss 

1996; Beiser 2006 a, 18–22; Beiser 2006 b, 43–47.
58 Tengström anses ha inlett debatten med den tvådelade artikeln ”Om några hinder för Finlands litteratur och cultur” som 

publicerades i den litterära kalendern Aura 1817 och 1818.
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förebilder. Till de mest omtalade hör författaren Johann Wolfgang von Goethe (1749–
1832), filosofen Wilhelm von Humboldt (1767–1835) samt pedagogen Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746–1827). Bland de svenska författare som spelade en viktig roll för lanse-
ringen av begreppet kan särskilt nämnas författaren och biskopen Esaias Tegnér (1782–
1846) samt poeten, filosofen och historikern Erik Gustaf Geijer (1783–1847).59

 De tidigaste förekomsterna av det finska ordet sivistys har kartlagts av språkveta-
ren Martti Rapola. Historikern Heikki Kokko har för sin del studerat ordets tidigaste 
begreppshistoria. Verbet sivistää togs enligt Rapola i bruk vid början av 1820-talet. Ordet 
härstammade från den finska dialekt som talades i Savolax och betydde ursprungligen 
ungefär att ”släta, stryka, avtorka, borsta eller slipa”. Av verbet avleddes även begreppen 
sivistys (bildning) och sivistäminen (att bilda). I den nya bemärkelsen användes ordet för 
första gången i Turun Wiikko-Sanomat år 1820–1822 av Reinhold von Becker (1788–
1858). Genom andra författare, såsom Carl Axel Gottlund (1796–1875) och Elias Lönn-
rot (1802–1884), befästes ordets innebörd i det finska språket från och med 1830-talet. 
Heikki Kokko menar att en del av det finska begreppets särart beror på att det finska sivistys 
har en vidare betydelse än det svenska ordet ”bildning”. På grund av att Lönnrot ville und-
vika att introducera nyord i finskan har begreppet sivistys kommit att användas i en dubbel 
bemärkelse för både de svenska uttrycken ”bildning” och ”civilisation”.60 
 Den finska bildningsdiskussionen var givetvis en del av den europeiska bildningstra-
ditionen i allmänhet. Samtidigt hade den även både begreppshistoriska och idéhistoriska 
särdrag. Sättet på vilket bildningsdiskussionen i Finland sammanflätades med det natio-
nella projektet och språkfrågan var kanske den tydligaste avvikelsen. Detta har medfört 
att begreppet bildning/sivistys varit av stort intresse för den tidigare forskningen. ”Elitens” 
förhållande till ”folket” har utgjort ett centralt tema i den finska forskningen om 1800-ta-
lets nationsbygge. En betydande del av den här litteraturen behandlar den pedagogiska 
diskussionen kring ”folkbildningen” och de personer som pådrev införandet av den all-
männa folkskolan och andra pedagogiska reformer. Litteraturen om Uno Cygnaeus, Johan 
Vilhelm Snellman och Zacharias Topelius samt Yrjö Sakari Koskinen och andra fenno-
maner samt deras inställning till folkbildningsfrågan är alltför omfattande för att kunna 
presenteras på ett begränsat utrymme.61

 I den tidigare litteraturen har den finska kunskapseliten och dess självförståelse stud-
erats ur flera olika infallsvinklar. Bland den tidigare forskningen finns det ett stort urval av 

59 Ett exempel på att den svenska diskussionen även fördes på finska arenor finner man i A. I. Arwidssons Åbo Morgonblad 
som exempelvis 3.10.1821 publicerade den anonyma uppsatsen ”Strödda anmärkningar öfver de nyare bemödanden 
i svenska vitterheten” där Tegnér refereras flitigt. Texten var skriven av den svenska författaren Lorenzo Hammarsköld 
(1785–1827), något som framgår av Arwidssons anteckningar i ett exemplar av tidningen i Kungliga bibliotekets 
samlingar. Se Olsson 1933, 243. Om begreppet ”bildning” i Sverige, se Hansson 1999, 56–57; Burman & Sundgren 
2012, 11–30; Angående Finland, se t.ex. Wirilander 1982, 354–355; Karkama & Koivisto 1997, 9–29; Kokko 2010; Rantala 
2013, 64–70.

60 Reinhold von Becker skrev om att ”bilda sederna och uppförandet” (tapojen ja käytöksen sivistäminen) vilket skulle leda 
till ”folkbildning” (kansan sivistäminen) och se till att även ”folkets barn skulle få ökad upplysning och bildning” (miten 
kansan lapsille karttuisi valistusta ja sivistystä. Se Rapola 1946, 375–376; Rapola 1953, 74–76. Citerad i Kokko 2010, 8–9 
och Wirilander 1982, 354–355.

61 Se t.ex. Kemppinen 2001; Laamanen 2000; Jalava 2011 a.
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undersökningar som på olika sätt kartlägger och granskar den finska kunskapselitens ideal 
och etiska principer. Som ett exempel på några bidrag till den här litteraturen kan man 
nämna Marja Jalavas avhandling om Edvard Westermarcks vän och elev Rolf Lagerborg: 
Minä ja maailmanhenki. Moderni subjekti kristillis-idealistisessa kansallisajattelussa ja Rolf 
Lagerborgin kulttuuriradikalismissa n. 1800–1914 (2005) och Lauri Kemppinens Sivistys 
on Suomen elinehto (2001) samt Tarja-Liisa Luukkanens studie av idéströmningar och vär-
deringar hos teologistudenter som tillhörde kunskapseliten i första generationen under 
senare delen av 1800-talet, Sääty-ylioppilaasta ensimmäisen polven sivistyneistöön. Jumaluu-
sopin ylioppilaiden sukupolvikehitys ja poliittis-yhteiskunnallisten näkemysten muodostuminen 
1853–1918 (2005). Bland de något äldre bidragen kan man nämna Risto Alapuros Suo-
men älymystö Venäjän varjossa (1997) samt antologierna Kansa liikkeessä (1987) och Hyöty, 
sivistys, kansakunta (1986).62 Mitt arbete bygger vidare på denna forskning, men bidrar 
även med en ny synvinkel genom det sätt på vilket jag diskuterar hur en liberal kulturtradi-
tion samt 1880-talets kulturradikalism och idéer som inspirerats av det så kallade moderna 
genombrottet i den nordiska litteraturen togs emot i Finland och påverkade den finska 
bildningskulturen samt synen på konstens och konstnärernas betydelse. 

Det moderna genombrottet och åttiotalet

Många och stora förändringar präglade 1800-talet och påverkade den västerländska 
människans världsbild på ett genomgripande sätt. Ståndssamhällets gradvisa upplösning, 
religionens minskande betydelse för det västerländska samhället, kapitalismens och indu-
strialiseringens framväxt samt demokratins stegvisa utveckling kan tillsammans beskrivas 
som en del av moderniseringen. I synnerhet 1880-talet har ofta utpekats som en period 
då många av dessa processer flöt samman till ett ”modernt genombrott”. Årtiondet har 
även förknippats med en rad olika kulturradikala idéströmningar som i enlighet med en 
liberal tradition försvarade individens frihet i förhållande till det kollektiva samhället och 
nationen samt ifrågasatte etablerade auktoriteter och samhällsinstitutioner såsom kyrkan 
och staten.63 
 I likhet med så många andra historiska brytningsskeden eller -perioder kan termen 
”genombrott” naturligtvis ifrågasättas. Precis såsom Matti Klinge framhåller var 1880- 
talets ”genombrott” i själva verket kulminationen av en rad trender som hade grott på det 
andliga idéplanet både i Finland och ute i Europa ända sedan mitten av 1840-talet. I många 
fall går dessa idéer tillbaka till den allmäneuropeiska liberalismens principer om politisk 
frihet och marknadsekonomi.64 Som begrepp är ”det moderna genombrottet” emellertid 
centralt för att förstå hur epoken upplevdes av många samtida. Själva begreppet myntades 

62 Jalava 2005; Luukkanen 2005; Kemppinen 2001; Alapuro 1997; Alapuro & al. 1987; Manninen & Patoluoto 1986.
63 Seigel 2012, 1–30; Jalava 2005, 46–50; Helsti, Stark, & Tuomaala 2006.
64 Klinge 1997, 207–208. Om förhållandet mellan kontinuitet och brytning i det moderna genombrottets idévärld, se även 

Tjäder 1982, 19–25.
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av den danske litteraturvetaren Georg Brandes (1842–1927) i hans ofta citerade essä Det 
moderne gennembruds mænd (1883) och har levt vidare i synnerhet i litteraturhistorien som 
ett samlingsbegrepp för den nordiska realismen och naturalismen och dess årtionde, men 
också för 1880-talets idéströmningar och kulturradikalism på ett mer allmänt plan.65 
 Men även om det verkliga ”genombrottet” i det moderna genombrottet på så vis 
kan ifrågasättas, så har begreppet ändå fått en vedertagen ställning inom nordisk forskning 
kring 1880-talet. Som begrepp har det moderna genombrottet främst använts för att be-
skriva en litterär rörelse men också mer generellt för en epok. Då jag i detta sammanhang 
väljer att diskutera både bildkonst och litteratur under den här beteckningen motiveras 
det av ett förhållande som anförts av Per Arne Tjäder. Tjäder konstaterar att slutet av 
1800-talet var en tid av mycket nära förbindelser mellan litteraturen och bildkonsten, 
mellan författare och konstnärer. Det var nämligen inte bara de dåtida författarna som 
uppfattade sig själva som modernitetens banbrytare. Också inom bildkonsten förekom 
en liknande oppositionsrörelse mot ett äldre konstetablissemang. Periodens ”kulturkamp” 
utkämpades därmed enligt Tjäder också i hög grad inom bildkonsten och följdes med 
intresse av åttiotalsförfattarna. Kravet på verklighetsbeskrivningar ställdes från båda hållen: 
inom litteraturen som ett krav på ökad verklighetsskildring, inom måleriet som friluftsmå-
leriets och impressionismens nya sätt att betrakta motivet, liksom en förändrad värdering 
av motivets betydelse.66 Helena Westermarcks dubbla identitet som både bildkonstnär och 
författare kan i det avseendet därför fungera som ett exempel på hur gränsen mellan litte-
ratur och bildkonst närmast framstår som konstruerad ur ett efterhandsperspektiv. Också 
andra 1880-talsförfattare, såsom August Strindberg i Sverige eller Jac. Ahrenberg i Finland, 
kunde röra sig tämligen fritt mellan ord och bild. 
 Adertonhundraåttiotalet har länge innehaft en position som en av de mest uppskat-
tade och mest omskrivna perioderna i såväl den finska som den nordiska konsthistorien. 
Under 1980-talet upplevde intresset för perioden ett slags renässans, inte minst tack vare 
två stora utställningsprojekt. Utställningen 1880-tal i nordiskt måleri turnerade på museer 
i Oslo, Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn åren 1985–1986. Två år senare ordnades 
utställningen De drogo till Paris. Nordiska konstnärinnor på 1880-talet på Liljevalchs konst-
hall i Stockholm. Utställningen ifrågasatte det manliga konstkanon som hade präglat både 
den föregående utställningen och framställningen av 1880-talets konst på ett mer allmänt 
plan. Den blev en verklig succé som drog stora publikmängder och inspirerade till ny 
forskning inte minst om kvinnliga konstnärer.67 
 Konsthistorikern Riitta Konttinen tillhör de forskare som gjort en stor insats för att 
lyfta fram de kvinnliga konstnärerna i den finska konsthistorien. I sin doktorsavhandling 
och i ett flertal andra sammanhang har hon behandlat Helena Westermarcks och hennes 

65 Litteraturen om det ”moderna genombrottet” är omfattande. I urval kan nämnas: Ahlström 1974; Lundevall 1953; 
Bredsdorff 1973; Tjäder 1982; Dahlerup 1983; Gedin 2004. Om det moderna genombrottet och Finland, se t.ex. Wrede 
1999 a; Toftegaard Pedersen 2002; Rossi 2007, 59–63; Vainio-Kurtakko 2010.

66 Tjäder 1982, 89.
67 Grate & Hökby 1985; Fogelstrom 1988.
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samtida kvinnliga konstnärskollegor. I sin avhandling Totuus enemmän kuin kauneus. Nais-
taiteilija, realismi ja naturalismi 1880-luvulla (1991), framställde Konttinen konstnärerna 
Amélie Lundahl, Maria Wiik, Helena Westermarck, Helene Schjerfbeck och Elin Daniel-
son som ett slags avantgarde som stod utanför de etablerade (manliga) konstkretsarna och 
utmanade dem med sina radikala idéer. De kvinnliga konstnärerna bildade i Konttinens 
framställning ett slags systerskap som förenades av sitt gemensamma yrkesval och sina upp-
levelser från studietiden i Paris under 1880-talet.68 En sådan tydlig dikotomi mellan man-
ligt/etablerat och kvinnligt/utmanade kan givetvis ifrågasättas. Bland andra Lotta Nylund 
har i en förtjänstfull avhandling pro gradu visat att det fanns drag av både den etablerade 
konstsynen och någonting nytt och mer radikalt i Westermarcks syn på konsten.69 Så som 
jag kommer att visa i denna avhandling ville Westermarck heller inte till en början alls 
uppfatta sig som någon radikal utmanare inom konstfältet. 
 Nyare forskning och utställningsprojekt om 1880-talets konstnärer har under 
2000-talet börjat ägna sig åt delvis andra frågeställningar. Bland annat har man velat lyfta 
fram åttiotalisternas sätt att iscensätta sig själva som konstnärer. I utställningskatalogen 
At male sit privatliv. Skagensmalernes selviscenesættelse har exempelvis Mette Bøgh Jensen 
analyserat hur de danska Skagenmålarna iscensätta sig själva som konstnärer genom sin 
konst och sina skrivna texter. Hon menar att miljön och interiörerna i konstnärskolonin 
på Skagen blev ett sätt för danska 80-talskonstnärer som P. S. Krøyer, Michael och Anna 
Ancher samt Viggo Johansen att på ett offentligt sätt framställa sig själva som just konst-
närer inför en publik som allt mer börjat intressera sig för ”konstnären” som person och 
för dennes privatliv. David Gedin har i sin avhandling om de svenska 1880-talsförfattarna 
Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll varit inne på liknande teman då han 
analyserat hur Carl David af Wirsén och August Strindberg konstruerade sitt författar-
skap inför offentligheten. Liksom Bøgh Jensens forskning visar även Gedin att 1880-talets 
konstnärer och författare var medvetna om sin egen position som offentliga personer och 
även omgav sig med olika iscensättningar som både framhävde och bekräftade deras egen 
självbild.70

 Inom den etablerade diskursen i forskningen kring den svenskspråkiga litteraturen 
i Finland har man traditionellt ansett att det moderna genombrottet som litterär rörelse i 
Finland var tämligen matt. Arne Toftegaard Pedersen har i sin avhandling om författarna K. 
A. Tavaststjerna, Alexandra Gripenberg och Ina Lange framhållit fyra antaganden som går 
igenom litteraturen. Enligt honom har det rått en utbredd uppfattning om att den rune-
bergska eran efterföljdes av en litterär nedgång under vilken den svenskspråkiga litteraturen 
i Finland i huvudsak var både färglös och svag. Det har därför blivit en etablerad uppfatt-
ning att det ”moderna genombrottet” i den finlandssvenska litteraturen började förhållan-
devis sent. Tavaststjernas debutroman För morgonbris (1883) och romanen Barndomsvänner 

68 Se Konttinen 1991, 70–95. Även Konttinen 2010; Konttinen 2014. Angående Westermarcks måleri, se även Ekström 
Söderlund 2003; von Bonsdorff 1994; Weckman 2009 a och b; Korhonen 1999.

69 Se Nylund 2013, 2–4, 43–50.
70 Bøgh Jensen 2005, 37–54 192–242; Gedin 2004, 237–254, 267–279.
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(1886) har därför uppfattats som genombrottets första milstolpar i Finland. Det moderna 
genombrottet har även nästan uteslutande förknippats med just Tavaststjerna som på så vis 
fått axla rollen som det moderna genombrottets ensamma finska stjärna. Enligt Toftegaard 
Pedersen har man heller inte haft för vana att diskutera den svenskspråkiga litteraturen i 
Finland i förhållande till idéerna inom den samtida nordiska litteraturen. Detta har gett 
upphov till uppfattningen att det moderna genombrottet här närmast var ett relativt sent 
och svagt eko av någonting som skedde utanför landets gränser.71 På så vis har man förbi-
sett att nordiska författare som Georg Brandes, August Strindberg och Henrik Ibsen på-
verkade den finska kulturdebatten redan under 1870-talet och att många finska författare 
även identifierade sig själva med den ”unga” 1880-talsgenerationen.
 I likhet med många andra uppfattade Helena Westermarck från och med 1890-talet 
allt starkare sig själv som en representant för den generation som varit ung under 1880- 
talet. Hon framhöll därför ofta det omvälvande i 1880-talets idéströmningar. De föregående 
årtiondena (1860- och 1870-talen) hade enligt henne i första hand ”tagits i anspråk av 
nationella strävanden och ekonomiska frågor”. Det nya årtiondet kretsade däremot kring 
intellektuella frågor och ”brännande samhällspörsmål” som ”slungades ut över de nordis-
ka länderna” av en rad nordiska författare såsom Henri Ibsen (1828–1906), Bjørnstjerne 
Bjørnson (1832–1910), Jonas Lie (1833–1908), Alexander Kielland (1849–1906), August 
Strindberg (1849–1912), Anne Charlotte Leffler (1849–1892) och Georg Brandes. Veten-
skapens och positivismens framsteg med Auguste Comte (1798–1859), Charles Darwin 
(1809–1882), Henry Thomas Buckle (1821–1862) och Hippolyte Taine (1828–1893) 
ledde enligt Helena Westermarck till ”fullständig naturalism” och ett ”förnekande av den 
till sin princip spiritualistiska världsåskådningen”. På det här sättet sammanfattade hon 
på sätt och vis även de idéströmningar som brukar förknippas med 1880-talets kulturra-
dikalism: kravet på en vetenskaplig och materialistisk världsbild, kritik av kristendomen 
och religion samt ifrågasättandet av sociala normer beträffande exempelvis sexualitet och 
kvinnans roll i samhället. Dessa idéer och värderingar uppfattade Helena Westermarck 
som gemensamma för hela ”den unga generationen” som inledde sin verksamhet under 
1880-talet.72 
 Det är givetvis vanskligt att skildra 1880-talet som en gemensam upplevelse för en hel 
generation. Såsom Jorma Kalela framhåller skapar idén om bestämda generationer en falsk 
illusion av enhetlighet och tenderar att framhålla en begränsad grupps åsikter som repre-
sentativa för sin tid och plats.73 Semi Purhonen har framhållit att generationsupplevelser 
är en form av kollektivt minne som skapas dels av de personer som tillhör ”generationen” 
i fråga, dels av de efterkommande. För att en generationsupplevelse ska uppkomma krävs 
det emellertid alltid att någon formulerar en beskrivning av de företeelser och upplevelser 
som är gemensamma för generationen.74 

71 Toftegaard Pedersen 2002, 12–14.
72 H. Westermarck 1917, 150. Om kulturradikalismen, se Rifbjerg 2001.
73 Kalela 2000, 160.
74 Purhonen 2007, 81–84. Om generationsproblematiken, se även Luukkanen 2005, 15–18.
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 Ändå finns det orsak att inte helt avskriva generationsupplevelserna. Per Arne Tjäder 
har i sin bok Det unga Sverige. Åttiotalsrörelse och genombrottsepok (1982) diskuterat huruvi-
da 1880-talets litteratur kan betraktas som en skola eller en rörelse med ett organisatoriskt 
medvetande. Han menar att de unga 1880-talsförfattarna tämligen snabbt började betrakta 
sig själva i förhållande till tidigare generationer och att just detta gruppmedvetande utgjor-
de den viktigaste gemensamma nämnaren för dessa författare. Upplevelsen att tillhöra ”de 
unga” formade deras sätt att profilera sig i förhållande till det litterära etablissemanget.75 
Även David Gedin har diskuterat frågan. Han framhäver att långtifrån alla de författare 
som samlades under beteckningen ”de unga” var några litterära debutanter. Snarare kan 
man tala om ”ett plötsligt framträdande estetiskt ideal” och ”en litterär stil” men också om 
”en författaridentitet” till vilka även flera redan utgivna och relativt etablerade författare 
anslöt sig. Han menar att den synbart ”maktlösa” positionen som ”de unga” eller ”de nyss 
uppvuxna barnen” gjorde det möjligt för 80-talsförfattarna att ”svära sig fria” från ansvar 
för den rådande samhällsordningen. Detta gjorde det lättare för dem att påta sig rollen som 
de utsattas och maktlösas försvarare, utan att för den skull tala von oben.76 Helena Wester-
marcks sätt att beskriva sig själv som delaktig i den unga 80-talsgenerationen måste därför 
närmast betraktas som en form av iscensättning, ägnad att framhäva hennes egen konst-
närspersona. I min analys utgår jag ifrån att 1880-talet och ”det moderna genombrottet” 
för Westermarck representerade en rad konstnärsideal som hon gärna ville omge sig med. 
Kommande avsnitt av denna avhandling diskuterar vilka dessa ideal var och hur Helena 
Westermarck iscensatte dem. 

Myten om de utvalda få

Konsthistorien samt vetenskapshistorien har länge haft en gemensam nämnare.77 Sedan 
dessa vetenskapsgrenars uppkomst under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
har dess utövare intresserat sig för den exceptionella individen: geniet, banbrytaren och 
visionären. Den moderna vetenskapshistoriens fader George Sarton ansåg att hans egen 
disciplin i första hand var historien om ”en handfull individer”.78 Den snillrika och ban-
brytande forskaren eller vetenskapsmannen (”mannen” för det mesta i bokstavlig mening) 
har därför kommit att höra till samma register av kulturella hjältefigurer som den geniale 
och nyskapande (manlige) konstnären. Dessa hjältar befolkade länge både vetenskaps- och 
konsthistorikers berättelser. 
 Föreställningarna om exempelvis vetenskapsmannens hjältelika status sökte såsom 
Tore Frängsmyr framhåller i sin klassiska essä Vetenskapsmannen som hjälte (1984), sin 

75 Tjäder 1982, 39–101.
76 Gedin 2004, 134–156.
77 Begreppet ”konsthistoria” används här i samma vida bemärkelse som begreppet ”konst”. Med detta avses således inte 

bara bildkonstens historia utan även litteratur, musik och andra estetiska uttrycksformer. 
78 George Sarton, The Life of Science. Essays in the History of Civilization (1948) citerad i Shapin 2010, 3.
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motivering i flera olika kulturella företeelser. Människans kamp mot naturen och det dar-
winistiska narrativet om människans anpassning och utveckling samt den allmänna entu-
siasmen för naturvetenskaperna och tron på fortsatta framsteg och utveckling bidrog till 
att lyfta fram vetenskapsmannen som den moderna tiden hjälte. Den litterära genre som 
kombinerar vetenskap, teknik och äventyr i Jules Vernes anda är ytterligare ett element i 
denna tradition.79 Beundran för den uppfinningsrike eller rent av geniale vetenskapsman-
nen har även mycket gemensamt med idoliseringen av det skapande geniet inom konst- 
och litteraturhistorien. Idén om den exceptionella individen, som genom sin skapande 
förmåga och intellektuella begåvning höjer sig över medeltalet, har sitt ursprung redan i 
antiken. Främst var det ändå den tyska Sturm und Drang-rörelsen och sådana författare 
som Johann Wolfgang von Goethe och Friedrich Schiller som införde idén om den ”stora 
konstnären”. Såsom Taava Koskinen har framhållit i Kirjoituksia neroudesta. Myytit, kultit, 
persoonat (2006) återkommer ännu en stor del av denna retorik under 1900-talet och bör-
jan av 2000-talet.80

 I 1800-talets och 1900-talets stora beundran för vetenskapsmän, konstnärer och an-
dra intellektuella ligger en paradox som understrukits av historikern Darrin M. McMahon. 
Samtidigt som idén om jämlikhet och alla människors lika värde höll på att slå igenom i 
den västerländska världen förekom också en rad motsatta trender. När det gamla stånds-
samhällets vana att garantera olika privilegier efter social position började ersättas av ett 
medborgarsamhälle där alla åtminstone i teorin hade lika rättigheter, placerades likväl flera 
olika kategorier av människor (såsom kvinnor, färgade, judar, arbetare m.fl.) systematiskt 
utanför den grupp av människor som omfattades av jämlikhetsidealen. Den här typen av 
diskriminering, riktad mot ett stort flertal, var en form av sociopolitiskt maktspel som inte 
bara handlade om att utesluta stora kategorier av människor från makten. Det handlade 
också om att med olika medel upphöja små kategorier av människor över den stora ma-
joriteten för att på så vis kunna göra anspråk på rättigheter och privilegier som överskred 
det vanliga.81 Till den senare kategorin av de ”exceptionella” och ”utvaldas fåtal” hör såsom 
McMahon konstaterar ”geniet”, men också andra kulturella figurer såsom ”konstnären”, 
”vetenskapsmannen” och ”de intellektuella”.
 Den socialdekonstruktivistiska forskningstraditionens genombrott på 1970-talet 
medförde ett nytt intresse för den mytbildning som ofrånkomligen omger såväl konstnärer 
och vetenskapsmän som genier och intellektuella. Vad den här forskningen innebar för 
diskussionen kring de intellektuella var i synnerhet insikten om att begreppet ”intellek-
tuell” ingalunda är ett neutralt begrepp.82 Bland andra sociologen Pierre Bourdieu utsatte 

79 Frängsmyr 1984, 175.
80 Koskinen 2006 a, 14–28; 35–43. Se även Klinge 2002. 
81 McMahon 2013, xix–xx. 
82 Denna forskning var särskilt livlig under 1990-talet. Se t.ex.: Charle 1990; Bourdieu 1992; Charle 1996; Moi 1994; 

Said 1996; Datta 1999;. Även bland finska forskare med hemvist inom sociologin och en stark förankring i den franska 
vetenskapstraditionen gav Bourdieu under 1990-talet upphov till ett intresse för de intellektuella: Kauppi 1990; Kauppi & 
Sulkunen 1992; Rahkonen & Roos 1992; Kauppi 1996. Den sociologiska forskningen sporrade även till ett intresse bland 
historiker för de intellektuella, se Koivisto 1995; Alapuro 1997; Karkama & Koivisto 1997; Koivisto 2001. Under 2000-talet 
har intresset för de intellektuella svalnat märkbart och till stor del fått ge vika till förmån för forskning om samhällets 
andra ekonomiska och politiska elitgrupper såsom adel och handels- och industriborgerskapet. 
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”de intellektuella” för en skoningslös granskning. I ett föredrag från maj 1978, publicerat 
i samlingsvolymen Kultur och kritik, gick han så långt som att beteckna denna företeelse 
som en ”intelligensens rasism”. Han menade att det handlade om ett specifikt behov inom 
”en dominerande klass vars reproduktion delvis beror på överföringen av det kulturella 
kapitalet”. Med detta avsåg han att eliten strävar efter att motivera sitt eget privilegium 
för att på så sätt rättfärdiga den sociala ordningen.83 Bourdieu framhävde att de intellek-
tuella själva skapade och upprätthöll sin position i samhället genom att omge sig med en 
mytologi som tjänade till att framhäva deras betydelse för samhället.84 I ett av sina mest 
citerade anföranden ansåg han därför att man i stället borde fråga sig vem som har ”skapat 
skaparna?”85

 Bourdieus forskning väckte under 1980- och 1990-talen intresset för mytbildningen 
kring konstnärer, författare och vetenskapsmän.86 Denna forskning har bland annat visat 
hur en sådan mytologi bidrar till att motivera konstens, litteraturens och vetenskapens 
tolkningsföreträden. Redan själva valet av vem eller vilka vi väljer att utpeka som intellek-
tuella, genier, banbrytande vetenskapsmän eller stora konstnärer, påverkas av de kulturella 
föreställningar som utgör kärnan i den här mytbildningen. Såväl vetenskapsmannens hjäl-
teposition som konstnärens genistatus har därför sedan dess blivit föremål för omvärdering. 
I stället för att skriva hagiografier över ensamma genier har man velat framhålla att veten-
skapen, liksom konsten och litteraturen, skapas inom en historisk kontext av människor 
och kollektiv av människor som inte står utanför sin tids sociala förhållanden, politiska 
intressen och kulturella betingelser. Denna förändring märks exempelvis i Frängsmyrs re-
dan omnämnda essä eller Penelope Murrays (red.) Genius. The History of an Idea (1989). 
Den sistnämnda har bland annat sin uppföljare i Darrin McMahons Divine Fury. A History 
of Genius (2013).87 Vetenskapshistorikern Steven Shapin har träffande liknat poängen med 
denna förändring vid ”att sänka rösten” (eng. lowering of voice). Genom titeln på sin bok 
Never Pure. Historical Studies of Science as If It Was Produced by People with Bodies, Situated 
in Time, Space, Culture, and Society, and Struggling for Credibility and Authority (2010), ger 
han även en kärnfullt kortfattad beskrivning av vad detta handlar om.88 
 Den helhetsbild som den ovan citerade tidigare forskningen underbygger är att 
konstnärsrollen vid slutet av 1800-talet kunde förknippas med en rad olika iscensättningar 
som strävade efter att befästa konstnärens position i samhällseliten i allmänhet och inom 

83 Bourdieu 1997, "Intelligensens rasism" s. 258–289.
84 Bourdieu återvände till ämnet många gånger och i flera olika sammanhang. I Konstens regler (2000) fokuserade 

han närmast på författare och konstnärer. Han undersökte även den akademiska eliten i Homo Academicus (1984) 
och återvände till frågan om de intellektuella i Texter om de intellektuella (1992). Han fortsatte även att diskutera de 
intellektuellas position i flera intervjuer som senare publicerats i samlingsvolymen Kultur och kritik (1997) såsom 
t.ex. "Konsten att motstå ord" (s. 23–31), "Står de intellektuella utanför spelet" (s. 75–80), "Hur kan man befria de fria 
intellektuella" (s. 81–92). 

85 Pierre Bourdieu ställde ursprungligen denna retoriska fråga i samband med en föreläsning vid École nationale 
supérieure des arts décoratifs i april 1980. Utgående från föreläsningen skrev han senare essän ”Men vem skapade 
skaparna” i Bourdieu 1992, 55–76.

86 För några finska exempel på denna forskning, se exempelvis Karkama & Koivisto 1997; Kauppi 1990; Koivisto 2001; 
Nygård 2010. För internationella exempel se t.ex. Charle 1990; Charle 1996; Datta 1999; Moi 1994. Om Bourdieus 
förhållande till tidigare forskning om de intellektuella, se Kurzman & Owens 2002, 78–80.

87 Frängsmyr 1984; Murray 1989; McMahon 2013.
88 Shapin 2010, 1–14.



42   Konstnär, kvinna, medborgare

kunskapseliten i synnerhet. Historikern Christophe Charle menar exempelvis att det gam-
la ståndssystemets upphävande lämnade efter sig ett maktvakuum i det franska samhället. 
En av de samhällsgrupper som tävlade om att uppfylla detta tomrum var just kunskapseli-
ten. Då denna kategori av högutbildade samtidigt hela tiden växte i antal uppstod emeller-
tid även en tilltagande konkurrenssituation inom kunskapseliten som medförde att olika 
grupper inom kunskapseliten på olika sätt försökte särskilja sig gentemot andra grupper. 
Detta innebar exempelvis att man började göra större skillnad på amatörer och professio-
nella. Sådana personer som saknade en formell kompetens eller profession riskerade därför 
att förlora inflytande. Det här problemet gällde i synnerhet sådana personer som rörde sig 
inom det fria konstnärliga fältet – alltså författare, litteratörer och konstnärer av olika slag, 
menar Charle. För att höja sin egen profil och skapa sig ett vapen mot konkurrensen bör-
jade dessa personer alltså framhäva sig själva som ett intellektuellt avantgarde. De lyckades 
skickligt skapa ett nästan mytologiskt skimmer omkring sin egen verksamhet som tjänade 
till att höja deras status i samhället. Charle påvisar att begreppet les intellectuels var en neo-
logism som togs i bruk ungefär vid tiden för Dreyfus-affären i början av 1890-talet. Beteck-
ningen användes ursprungligen för att beteckna en liten kulturell och politisk elit som hade 
modet att utmana rådande status quo och som därmed gick i spetsen för förändringar.89 
 En motsvarande tendens att framhäva exempelvis författare som en elit inom eliten 
återfinner man även i Sverige under 1880-talet, menar David Gedin som har studerat 
framväxten av vad han betecknar som en ”modern författarroll”. Han beskriver ”åttiota-
listerna” som ”en heterogen samling författare som försöker skaffa sig eller förbättra sin 
ställning i samtiden genom att definiera nya positioner för sig själva”. Denna strävan in-
kluderar ”både estetisk kvalitetet – vad litteraturen ska och får uttrycka, och författaren 
som person – vad författaren har för ansvar, vad hon är för slags människa etc.”90 Den 
nästan profetiska betydelse för samhället som började tillskrivas ”författare” eller ”de in-
tellektuella” var således ett sätt att framhäva dessa som en elit inom kunskapseliten. På så 
vis kunde dessa representanter för vetenskapen och i synnerhet kulturen hävda ett tolk-
ningsföreträde då det handlade om att definiera ”sanningen”, alltså hur samhället borde 
organiseras. Diskussionen om de intellektuellas betydelse för samhället var följaktligen ett 
sätt för konst- och vetenskapsutövare att framhäva sin egen position i samtiden. Genom att 
hänvisa till sin skapande kreativitet och sitt intellektuella snille kunde konstnärer och för-
fattare framhäva sitt tolkningsföreträde som profetiska uttolkare av samtiden och visionära 
framtidssibyllor.91 
 I Finland existerade det så som redan konstaterats inte något uttryck som till fullo 
motsvarade det franska les intellectuels under slutet av 1800-talet. Tidigare forskning har av 
den här orsaken ställt sig tveksamt till huruvida det över huvud taget är möjligt att hävda att 
det fanns ”intellektuella” av ”det franska slaget” i Finland under 1800-talet. Risto Alapuro 

89 Charle 1990.
90 Om de svenska 1880-talisternas sociala förhållanden, se Gedin 2004, 120–133.
91 Charle 1990; Charle 1996; Heyck 1980; McMahon 2013.
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menar exempelvis att den finska kunskapseliten präglades av att den finska universitets-
utbildningen i första hand var avsedd att förse samhället med lojala statliga tjänstemän. 
Detta förhållande frammanade enligt Alapuro en kollektiv hängivenhet för det nationella 
statsbygget och ideella kultursträvanden. I synnerhet för den bildade fennomanska eliten 
blev ”folket” ett historiskt subjekt i vars namn eliten hade mandat att handla. ”Nationalismen 
gav folket ett uppdrag och folkets aktivister agerade därför i dess namn för att fullgöra upp-
draget. Finland saknade en egen högkultur och historia som stat, men det finska folket kunde 
ändå, såsom Yrjö-Koskinen konkluderade, äga en historia och till den kunde man koppla en 
fosterlandsuppfattning såsom Runeberg gjorde”, sammanfattar Alapuro. Detta medförde 
enligt honom att den finska kunskapseliten ofta var benägen att frivilligt underordna sig 
de kollektiva nationella behoven och att den typ av kritisk samhällsgranskning som brukar 
förknippas med de ”intellektuella” saknades, eller åtminstone begränsades väsentligt.92 
 Överlag har det inom finsk historieforskning funnits en viss tendens att tona ner 
olika sociala förklaringsmodeller i stil med de som framförts av Charle och Gedin. Pertti 
Karkama har exempelvis apropå Elias Lönnrot konstaterat att den finska bildningsdiskus-
sionen handlade om ideal och att Lönnrot var genuint intresserad av det finska folkets väl 
och ve. Karkama ser därför inte någon orsak att betrakta Lönnrots verksamhet som ett 
försök att hävda social position.93 Här anser jag emellertid att det bör finnas utrymme för 
både sociala och idealistiska förklaringsmodeller. Det är ingen mening med att ifrågasätta 
det uppriktiga och ärliga i den finska kunskapselitens intresse för kultur och bildning. 
Men ett genuint intresse behöver inte innebära att ”bildning” inte samtidigt också kan 
handla om sociala strategier inom en växande kunskapselit. Även om det under 1800-talet 
saknades ett självbeskrivande epitet som kultureliten kunde ha samlats omkring för att 
hävda sig i konkurrensen om samhällsposition och tolkningsföreträde, betyder detta inte 
nödvändigtvis att en sådan konkurrens saknades i Finland. Med denna avhandling vill jag 
tvärtom hävda att det också inom den finska kunskapseliten skedde en uppenbar föränd-
ring under 1800-talets två sista årtionden. Denna förändring innebar att en del av den 
finska kunskapseliten genom olika strategier försökte framhäva sin egen position som en 
intellektuell och skapande elit inom eliten.

Könets betydelse

Helena Westermarck hörde till det växande antal kvinnor över hela västvärlden som under 
1800-talet sökte sig till konsten. För henne var konsten inte bara en fritidssysselsättning 
utan även en profession. De kvinnliga yrkeskonstnärernas antal ökade i synnerhet från och 

92 Se Alapuro 1997, 7, 142 [”Nationalismi antoi kansalle tehtävän ja sen aktivistit toimivat kansan nimissä tehtävän 
toteuttamiseksi. Omaa erityistä korkeakulttuurista ja valtiollista historiaa Suomella ei ollut, mutta Suomen kansalla saattoi 
olla historia, niin kuin Yrjö-Koskinen päätteli, ja siihen voitiin kytkeä isänmaakäsitys, niin kuin Runeberg teki”. Övers. Julia 
Dahlberg.]. Se även Karkama & Koivisto 1997, 9–19.

93 Karkama 2001, 91–92.
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med medlet av seklet då dörrarna till konstskolor och akademier över hela Europa började 
öppnas även för kvinnor.94 Eftersom litteraturen kring dessa kvinnor är omfattande har 
jag valt att endast presentera ett begränsat urval som varit till nytta för min framställning. 
I början av mitt arbete läste jag Linda Nochlins klassikerförklarade essä Why Have There 
Been No Great Women Artists? (1971). I den här essän tog Nochlin upp frågan om varför 
den västerländska konsthistoriens kanon så länge saknat berättelser om ”stora” kvinnliga 
konstnärer. Hennes svar på den här frågan – att kvinnors möjlighet att utöva konst begrän-
sats av de förväntningar som ställts på deras kön – har sedermera utgjort utgångspunkten 
för fortsatt diskussion.95 I Finland har i synnerhet Riitta Konttinen gjort en betydande 
insats för att synliggöra och förklara det utrymme som kvinnliga konstnärer navigerade 
i under 1800-talet och därefter. Av hennes senare produktion har särskilt Naiset taiteen 
rajoilla. Naistaiteilijat Suomessa 1800-luvulla (2010) och det stora översiktsverket Naistai-
teilijat Suomessa. Keskiajalta modernismin murrokseen (2008) varit till stor nytta för mig. 
Konttinen har dessutom skrivit flera verk om den 1880-talsgeneration av finska kvinnliga 
konstnärer som Helena Westermarck tillhörde.96 
 Kön och genus är så som jag redan har framhållit ingalunda oväsentligt för en per-
sona. I samband med detta ämne måste man givetvis hänvisa till Judith Butler och hen-
nes analys av könet som en form av performans.97 I den här avhandlingen lämnar jag 
emellertid Butler och frågan om vad kön och genus är åt sidan för att istället fokusera på 
det sätt Helena Westermarck i iscensättningen av sitt eget konstnärsjag sökte göra gällan-
de att det biologiska könet inte inverkade på huruvida en människa kunde uppfylla de 
förväntningar som ställdes på en konstnär. I Westermarcks framställning var det därför 
aldrig det biologiska könet utan ett social konstruerat genus som hindrade kvinnor från 
att bli framgångsrika som konstnärer. Min infallsvinkel påminner om den man kan finna i 
Frances Borzellos Seeing Ourselves. Women’s Self-Portraits (2016) och Maria Tamboukous 
In the Fold between Power and Desire. Women Artists’ Narratives (2010) som var för sig 
behandlar två olika områden för kvinnliga konstnärers iscensättning av det egna jaget. 
Borzellos verk behandlar självporträtt av kvinnliga konstnärer medan Tamboukou analy-
serar kvinnliga konstnärers självbiografier och memoarer.98 Dessa verk har hjälpt mig att 
hitta nya ingångar till mitt eget källmaterial och greppa min frågeställning. 
 Den finska bildningskulturens syn på könsroller och på kvinnors roll i hemmet och 
samhället har sedan tidigare blivit föremål för en omfattande forskning. Bland den tidigare 
litteratur som granskar det finska litterära fältet ur ett genusperspektiv vill jag särskilt lyfta 
fram antologierna Lähikuvassa nainen (2001) och Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina 
Suomessa (2005).99 Bland den övriga litteratur som hjälpt mig att greppa ämnet vill jag även 
nämna Anne Ollilas verk Jalo velvollisuus. Virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa (2000) 

94 Borzello 2016, 115, 125–128.
95 Nochlin 1989, 157–158.
96 Konttinen 2008; Konttinen 2010. Se även t.ex. Konttinen 1991; Konttinen 2014.
97 Om Butler, se t.ex. Jegerstedt 2008.
98 Borzello 2016; Tamboukou 2010.
99 Lappalainen, Grönstrand & Kaunis 2001; Katainen et al.2005.
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som fokuserar på arbetsideal och pliktetik hos de tre lärarinnorna Naemi Ingman, Emilia 
Hällström och Lucina Hagman. Maarit Leskelä-Kärki studerar för sin del författaridentitet 
och den skrivande kvinnans villkor i avhandlingen Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret 
ja kirjallinen elämä (2006). Familjen Krohn tillhörde den ungfinska kunskapseliten. Även 
Vesa Vares har i en studie av den ungfinska författaren Helmi Krohn diskuterat det han 
kallat för den finska kunskapselitens ”pliktetik”. Kai Häggman undersöker i Perheen vuo-
sisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa (1994) den finska 
kunskapselitens livsstil och värderingar i förhållande till familj och äktenskap. Synen på 
hem, arbete och familj diskuteras även i Hanna Elomaas arbete Idylliä etsimässä. Identifi-
kaatiot ja itseymmärrys tammisaarelaisessa sivistyneistöperheessä 1880-luvulta 1930-luvulle 
(2006) som särskilt behandlar synen på arbete, familj och hem inom en svenskspråkig 
professorsfamilj mot slutet av 1800-talet.100 

Källor och tidigare forskning

Helena och Edvard Westermarck

För den breda allmänheten på 2000-talet är Helena Westermarcks verksamhet kanske mest 
känd som en av de så kallade ”målarsystrarna”, det vill säga en generation av unga, kvinn-
liga konstnärer som studerade i Paris på 1880-talet. Westermarcks konstnärskarriär har 
under 2000-talet uppmärksammats genom flera utställningar, bland annat på Amos An-
dersons museum hösten 2009,101 och hennes vänskap med Helene Schjerfbeck och Maria 
Wiik har lyfts fram genom delar av deras brevväxling som publicerats.102 Konsthistorikern 
Riitta Konttinen har med sin forskning gjort mycket för att presentera den här sidan av 
Westermarcks verksamhet.103

 Synen på Helena Westermarck har emellertid genomgått flera skeden. Trots att Wes-
termarck inledde sin karriär som bildkonstnär kom hon sedermera främst att profilera sig 
som författare. Westermarcks debut som författare bestod av en samling noveller som pub- 
licerades i två volymer under titeln Ur studieboken 1890 och 1891. Efter detta, vid 33-års 
ålder, var hennes huvudsakliga yrke författare. Då man under 1920- och 1930-talen skrev 
om Helena Westermarck i tidningspressen, gjorde man därför ofta en poäng av att framhä-
va att ”författarinnan” också hade ett förflutet som ”målarinna”. Den äldre litteraturen om 
Westermarck vittnar även om detta faktum. Göta Tegengrens uppsats Helena Westermarck 
och hennes litterära produktion (1974) och Merete Mazzarellas Kvinnofrigörelse i Helena 
Westermarcks romaner (1984) hör till de tidigaste bidragen till Westermarck-litteraturen 

100 Ollila 2000; Leskelä-Kärki 2006; Vares 2005; Häggman 1994; Elomaa 2006.
101 Se Weckman 2009 a
102 Schjerfbeck 2011.
103 Se Konttinen 1991, 70–95. Även Konttinen 2010; Konttinen 2014. Angående Westermarcks måleri, se även Ekström 

Söderlund 2003; Bonsdorff von 1994; Korhonen 1999; Hindsberg 2003; Konttinen 2006; Nylund 2013.
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och behandlar särskilt hennes litterära produktion. Tegengrens översikt innehåller även en 
täckande bibliografi över Westermarcks skriftliga produktion. Dessa har sedermera ytterli-
gare kompletterats av Git Claesson Pippings bok Men arbetet! Mitt arbete! Identitet och be-
rättande i Helena Westermarcks yrkeskvinnobiografier (2007) och Arne Toftegaard Pedersens 
Helena Westermarck. Intellektets idoga arbetare (2016).104

 Helena Westermarck brukar i allmänhet inte framhävas som en av de mest synliga 
författarna i den finlandssvenska litteraturhistoriens kanon. Hennes litterära produktion 
har tvärtom ofta uppfattats som aningen prudentlig och inte alltför nydanande. Hennes 
namn brukar exempelvis endast med en viss tvekan nämnas i samband med det moderna 
genombrottet i Finland.105 Westermarck var kanske inte heller någon stor nydanare på det 
estetiska planet. På denna punkt var hon starkt påverkad av sin lärare och handledare Carl 
Gustaf Estlander (1834–1910). Men i de frågor och ämnen som hon tog upp i sina roma-
ner finns ändå många beröringspunkter med det moderna genombrottets centrala teman 
och dess strävan att ”ställa problemen under debatt”. Denna strävan märks även i hennes 
verksamhet som samhällsdebattör och medborgaraktivist. När jag inledde mitt arbete med 
den här avhandlingen var det därför från början min avsikt att diskutera Helena Wester-
marcks konst, litteratur och medborgerliga aktiviteter i relation till varandra. Jag ville också 
försöka förstå henne i en vidare kontext i förhållande till hennes omgivning och familjens 
nätverk, inte minst brodern Edvard Westermarcks vetenskapliga kontakter. Enligt min 
uppfattning var detta nödvändigt för att på ett rättvist sätt beskriva Helena Westermarck. 
 När mitt eget arbete var så gott som avslutat kunde jag på hösten 2016 ta del av det 
nyaste tillskottet i Westermarck-litteraturen. I sin biografi över Helena Westermarck gjorde 
Arne Toftegaard Pedersen precis som jag gjort ett försök att skildra Westermarck både som 
författare och som målande konstnär.106 Till min förnöjelse fann jag att vi på var sitt håll 
hade kunnat göra liknande iakttagelser i ett antal frågor.107 Detta stärkte mig i min upp-
fattning om att den metod som jag från början anlagt var den rätta och jag sporrades till att 
diskutera bildkonsten och litteraturen ännu mer parallellt. Jag har därför valt att inte be-
handla bildkonst och litteratur i skilda kapitel utan i stället kontinuerligt sammanfört dem 
i tematiskt upplagda kapitel som anknyter till den övergripande frågeställningen. Även om 
det i min framställning givetvis finns vissa teman som överlappar Toftegaard Pedersens 
framställning, så finns det därför också många skillnader i perspektiv. Det viktigaste är 
givetvis mitt fokus på Helena Westermarcks konstnärspersona och hennes iscensättning 
av det egna jaget, samt hennes förhållande till dels den finska bildningskulturen, dels det 
moderna genombrottets och 1880-talets konstnärsideal.
 

104 Tegengren 1974; Mazzarella 1984; Claesson Pipping 2007, Toftegaard Pedersen 2016. Se även Hård af Segerstad 1989; 
Liljeberg 1982; Mazzarella 1985, 49–73; Mazzarella 1993, 114–144; Hagner 2005; Toftegaard Pedersen 2014, 252–271.

105 Forssell 1999, 462–463; Toftegaard Pedersen 2007, 252–271. För en översikt av den litteraturhistoriska framställningen av 
Helena Westermarcks författarskap, se Toftegaard Pedersen 2007, 115–116.

106 Toftegaard Pedersen 2016. 
107 Jag har valt att inte sammanfatta dem här utan redovisar för dem med hjälp av kontinuerliga hänvisningar och fotnoter i 

samband med att de behandlas i sina sammanhang längre fram i avhandlingen.
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 En av de luckor i den tidigare forskningen om Westermarck som detta arbete därmed 
kompletterar, är kännedomen om Helena Westermarcks politiska aktiviteter. Hennes inlägg 
i den offentliga debatten blev såsom bland annat denna avhandling påvisar, den utlösande 
faktor som ledde till att Finsk kvinnoförening splittrades 1892. Detta påverkade hela den 
finska kvinnosaksrörelsen på ett genomgripande sätt. Hon var även en av de konstitueran-
de medlemmarna i kvinnosaksföreningen Unionen och föreningens första sekreterare samt 
redaktör för tidskriften Nutid. Hon ställde också upp som kandidat i det första lantdags-
valet där kvinnor tilläts rösta 1907.108 Den här sidan av Helena Westermarcks verksamhet 
har hittills lämnats så gott som oberörd av den tidigare forskningen och Westermarck har 
därmed tenderat att hamna i skymundan av den tidiga kvinnorörelsens andra förgrunds- 
figurer, såsom Alexandra Gripenberg, Maikki Friberg och Lucina Hagman. Märta von 
Alfthan tar endast kortfattat upp Westermarcks verksamhet inom Kvinnoförbundet Unio-
nen i föreningens sjuttioårshistorik från år 1965. Alexandra Ramsay har i en kort uppsats 
kommenterat Helena Westermarcks deltagande i den så kallade Kvinnokagalen och mot-
ståndet mot förryskningen kring sekelskiftet 1900.109 
 I den existerande litteraturen om Westermarck finns även en annan lucka som den 
här avhandlignen strävar efter att komplettera, nämligen familjen Westermarcks position 
inom den finska kunskapseliten samt Helena Westermarcks förhållande till sin bror Ed-
vard Westermarck. Brodern föddes den 20 november 1862. Under studietiden vid Kejser-
liga Alexanders-universitetet i Helsingfors kom han i kontakt med Charles Darwins och 
Herbert Spencers (1820–1903) teorier om utvecklingsläran vilket väckte hans intresse för 
dess tillämpningsmöjligheter på det mänskliga samhället och på moralföreställningar.110 
År 1889 var Edvard Westermarcks licentiatspecimen, den första versionen av The Origins 
of Human Marriage, färdigt och året därpå blev han docent i sociologi vid universitetet i 
Helsingfors. I och med docenturen blev han den första läraren i Norden i det nya aka-
demiska ämnet sociologi. Doktorsavhandlingen Det menskliga äktenskapets historia blev 
färdig 1891. En del av sin forskning bedrev han vid British Museums bibliotek i London. 
År 1897 beviljades han det stora Antellska stipendiet för tre års forskning utomlands och 
reste för första gången till Marocko.111 
 Från och med år 1900 delade Edvard Westermarck sin tid mellan Helsingfors, Lon-
don och Marocko där han utförde sin fältforskning. År 1906 blev han professor i filoso-
fi vid universitetet i Helsingfors efter en komplicerad utnämningsprocess som präglades 
av den pågående språkstriden. Samma år tilldelades Westermarck en personlig professur 
i ämnet sociologi vid det relativt nygrundade London School of Economics. Under de 
kommande åren undervisade han en termin om året i Helsingfors och den andra ter-
minen i London, varefter han för det mesta tillbringade somrarna med sina fältstudier i 
Marocko. Då man beslöt att grunda ett svenskspråkigt universitet i Åbo tackade han 1918 

108 H. Westermarck 1941, 339–356.
109 Alfthan 1965; Ramsay 1997 a.
110 E. Westermarck 1927, 9–50. 
111 E. Westermarck 1927, 95–119, 150–155, 163–184; E. Westermarck 1889; E. Westermarck 1891.
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ja till posterna som Åbo Akademis första rektor och som professor i filosofi. Han lämnade 
rektorstjänsten 1921, men fortsatte som professor i filosofi fram till pensioneringen 1931. 
Han var konstituerande medlem av Finlands första fritänkarförbund, studentföreningen 
Prometheus, som grundades 1905 samt föreningens första ordförande.112 Relationen till 
Edvard Westermarck och den intellektuella gemenskap som Helena Westermarck upp-
levde att hon delade med sin bror, var såsom jag med det här arbetet velat framhålla, en 
väsentlig del av Helena Westermarcks liv.
 Edvard Westermarck har varit föremål för flera författares intresse. Rolf Lagerborgs ti-
diga skildring av Westermarcks verksamhet Edvard Westermarck och verken från hans verkstad 
under hans tolv sista år 1927–39 (1951) är en klassiker som det ofta hänvisas till. Lagerborg 
uppmärksammar särskilt de delar av Westermarcks liv och verksamhet som Westermarcks 
egna memoarer från 1926 av en eller annan orsak förbigick. Arbetet fungerar som ett kom-
plement till Edvard Westermarcks memoarer, men eftersom Lagerborg valt att avstå från att 
kommentera sådant som Westermarck själv lämnat upplysningar om, hindrar detta i någon 
mån honom från att göra några övergripande tolkningar. Lagerborg närmar sig även ställvis 
sitt objekt med en uppenbar vilja att framhäva vännens och lärarens inflytande.113 
 Precis som i fallet med Helena Westermarck, har forskarna oftast valt att fokusera på 
någon enskild del av Edvard Westermarcks verksamhet. Juhani Ihanus gjorde i sin doktors-
avhandling Kadonneet alkuperät. Edvard Westermarckin sosiopsykologinen ajattelu (1990) en 
betydande insats för att klarlägga Westermarcks sätt att diskutera antropologi, sociologi och 
psykologi. Det finns även flera andra monografier som behandlar olika aspekter av Edvard 
Westermarcks filosofi, etik och antropologiska verksamhet.114 Edvard Westermarcks poli-
tiska verksamhet har däremot hittills endast berörts kortfattat av tidigare forskning.115 Olli 
Lagerspetz och Kirsti Suolinnas Edward Westermarck. Intellectual Networks, Philosophy and 
Social Antropology (2014) utgör ett av de nyaste tillskotten till den relativt omfattande litte-
raturen om Edvard Westermarcks forskargärning. Lagerspetz och Suolinna placerar med sin 
bok in Westermarck i en kontext av samtidens vetenskapliga debatter och nätverk, boken 
har således varit till stor nytta även för denna avhandling. Även Niina Timosaaris Edvard 
Westermarck. Totuuden etsijä (2017) placerar in Edvard Westermarck i en vidare samhällelig 
kontext och uppmärksammar även hans sociala nätverk, vilket har varit av särskild relevans 
med tanke på temat för min avhandling.116

 

112 E. Westermarck 1927, 143–146, 274–285, 293–294, 367–409; Lagerborg 1951, 101–110, 195–199. 
113 Lagerborg 1951. Titeln till trots innehåller Lagerborgs bok också en del upplysningar om händelser före 

tidsavgränsningen 1927.
114 Se Tenkku 1962; Stroup 1982b; Stroup 1982a; Ihanus 1990; Salmela 1998, 23–110; Ihanus 1999; Gustafsson 2014; 

Pipatti 2011; Sundback, Rosenberg & Rosenlew 2017; Pipatti 2017. Olika aspekter av Edvard Westermarcks filosofiska 
och sociologiska verksamhet har också blivit föremål för flera examensarbeten både på doktors- och magisternivå sedan 
1960-talet. Se Rönkkä 1963; Nissinen 1966; Metsola 1976; Toivanen 1979; Aarto 1979; Parosmaa 1981; Franssila-Ylinen 
1995; Timosaari 2017. Beträffande Edvard Westermarcks strikt vetenskapliga produktion gör denna avhandling inga 
anspråk på att i någon större utsträckning bidra med ny kunskap, utan hänvisar i stället till dessa arbeten.

115 Muir & Salomaa 2009 behandlar Edvard Westermarcks engagemang till förmån för den judiske forskaren Israel-Jakob 
Schur. Sandholm 2006 behandlar Edvard Westermarcks verksamhet till förmån för Ålandsfrågan 1920–1921. En 
kortfattad genomgång av Westermarcks politiska aktiviteter, se Salmela 1998, 91–94 samt Nummelin 1970, 44–68.

116 Ihanus 1990; Lagerspetz & Suolinna 2014; Timosaari 2017.
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Källorna

Källorna för den här undersökningen består av Helena Westermarcks publicerade texter 
samt olika slag av privat material såsom brev och dagböcker. Valet av källor styrs av mål-
sättningen att parallellt diskutera både ideal och praktik. För att studera vilka praktiska fär-
digheter, personliga egenskaper och epistemiska dygder som Helena Westermarck förknip-
pade med konstnärer utnyttjas ett urval av olika typer av texter där Westermarck behandlar 
såväl historiska konstnärer som fiktiva konstnärsfigurer. Dessa texter består bland annat av 
Helena Westermarcks romaner, noveller, biografier och olika former av artiklar utgivna 
under perioden 1880–1910. Bland de fiktiva texterna behandlas i synnerhet romanerna 
Framåt (1894), I fru Ulrikas hem (1900) och Ljud i natten (1903) samt Vandrare (1911). 
Därtill diskuterar jag även de satiriska novellerna ”Helsingforsarna i himmelriket”, ”Högre 
synpunkter” och ”Dröm” ur novellsamlingen Dolda makter (1905). Andra verk behandlas 
mer summariskt. Utöver de fiktiva texterna behandlas även olika biografier och artiklar om 
konstnärer, skrivna av Helena Westermarck. Bland dessa kan exempelvis nämnas biografi-
erna om George Eliot (1894) och Fredrika Runeberg (1904). 
 För att diskutera hur Helena Westermarck gick till väga för att iscensätta sig själv som 
konstnär har jag även utnyttjat olika typer av personligt material. Med detta avses här olika 
källor med en tydlig jag-röst, såsom brev, dagböcker, anteckningar och memoarer. Till 
dessa räknas Helena Westermarcks postumt publicerade memoarer Mina levnadsminnen 
(1941) som utgör en viktig källa för analys, men också andra texter där Westermarck inför 
sin omgivning presenterade sin familj och sin bakgrund.117 Bland dessa bör särskilt nämnas 
Westermarcks biografi över sin moster, föreståndarinnan för Svenska fruntimmersskolan i 
Helsingfors, Elisabeth Blomqvist (utgiven i två volymer 1916 och 1917).118 
 Helena Westermarcks memoarer har för den tidigare forskningen ofta varit en viktig 
källa och har såsom jag ofta återkommer till även påverkat tidigare forskning starkt. Av den 
här orsaken är det viktigt att känna till något om verkets tillblivelsehistoria. Helena Wester-
marck lekte av allt att döma länge med tanken att skriva sina memoarer. Redan 1924 hän-
visade brodern Edvard Westermarck till hennes memoarprojekt i ett brev: ”Jag hoppas att 
du njuter av ditt arbete. Misstar jag mig inte så sysslar du med dina memoarer, och de blir 
säkert mycket intressanta.”119 Tanken på att skriva memoarer hade av allt att döma fötts re-
dan i början av 1920-talet. Arbetet fortskred sedermera i flera olika repriser under 1920- och 
1930-talen, men vid Helena Westermarcks död 1938 var manuskriptet ännu ofullbordat.120 
Det är därför svårt att exakt tidsbestämma när de olika delarna av manuskriptet blivit till.

117 H. Westermarck 1941.
118 E. Westermarck 1927; H. Westermarck 1941.; H. Westermarck 1916 och 1917. Det är inte ovanligt att biografier över 

kända släktingar eller vänner har utgjort ett sätt för kvinnor att skriva in sig själva i litteraturhistorien. I synnerhet under de 
århundraden då kvinnors tillträde till offentligheten var begränsat kunde biografin bli ett sätt att skapa sig en position som 
författare. Se Bell & Yalom 1990, 4. Se även Yalom 1990 53–64. 

119 Brev från EW till HW, Tanger 1.3.1924, HWBS:XI, ÅAB.
120 T.ex. avsnittet om Helena Westermarcks besök i British Library (H. Westermarck 1941, 224–229) innehåller tydliga 

likheter med den text om British Library som hon hade publicerat redan 1893 i Album utgifvet af forna elever vid Privata 
lärarinneklassen och fortbildningsläroverket vid Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors (1893), 99–107.
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 Helena Westermarcks memoarprojekt inspirerade uppenbarligen även hennes bror 
Edvard Westermarck till att skriva sina memoarer. I det ovan nämnda brevet från 1924 
omnämner han sin lust att nerteckna sina minnen, men beklagar att han troligtvis aldrig 
kommer att få tillfälle därtill.121 Men då det utbröt storstrejk i England i maj 1926, fann 
han sig plötsligt isolerad och utan sysselsättning i sitt hem i Surrey. Detta gav honom 
möjlighet att påbörja arbetet med memoarerna Minnen ur mitt liv (1927).122 Dessa public-
erades således långt före Helena Westermarcks memoarer, som gavs ut av hennes systerson 
Rolf Pipping (1889–1963) år 1941, några år efter hennes död. Memoarerna, som inte var 
färdiga vid Helena Westermarcks död, avslutas vid tiden efter inbördeskriget 1918.123

 Merete Mazzarella har i sin bok Att skriva sin värld (1993) diskuterat Helena Wester-
marcks memoarer i förhållande till det hon kallar för den ”finlandssvenska memoartraditio-
nen”. Hon framhåller att Westermarck i sina memoarer ofta anlägger ett dokumenterande 
grepp då hon noggrant beskriver sin omgivning och människor hon mött.124 I sig är detta 
inget unikt utan tämligen representativt för memoartraditionen i allmänhet. Självbiografin 
som litterär genre har mycket gemensamt med den historiska krönikan. I båda genrerna 
sammanfattar och tolkar författaren en serie händelser ur det förflutna till ett sammanhäng-
ande narrativ. Under antiken och renässansen var skillnaden mellan historisk krönika och 
biografi därför ofta svävande. Såsom Barbara Caine framhållit var det under äldre epoker 
inte ovanligt att en historiker såsom Thukidides i sin framställning av det Peloponnesiska 
kriget inkluderade sina egna erfarenheter av händelserna för att ge större tyngd åt sin tolk-
ning av det historiska sammanhanget. På ett motsvarande sätt förväntades även en memoar-
författare genom sina personliga upplevelser förse läsaren med ett fönster till det förflutna.125

 När historieskrivningen under 1800-talet utvecklades till en akademisk disciplin fram-
hävdes skillnaden mellan å ena sidan den distanserade forskaren som samlade källor och 
utvärderade deras pålitlighet och å andra sidan den involverade och ofta partiska historiska 
aktören som tolkade sin samtid i enlighet med sina egna behov. Den självbiografiska tex-
ten blev således tämligen misstänkliggjord som historisk källa ända fram till 1990-talet när 
självbiografin igen började lyftas fram som källmaterial.126 Synen på den självbiografiska 
texten har emellertid omvärderats. Med sin bok om tre 1600-talskvinnor visade bland andra 
Natalie Zemon Davis att självbiografiska texter kan hjälpa historikern att förstå hur de his-
toriska aktörerna förstod sin egen samtid och hur de sökte utforma sina liv inom ramen för 
de begränsningar som kringskar deras handlingsmöjligheter.127 Samtidigt är det även möjligt 
att studera självbiografiska texter som en form av iscensättningar. I verket Interfaces. Women, 
Autobiography, Image, Performance (2003) diskuteras exempelvis självbiografiska referenser 
hos kvinnliga konstnärer som ett sätt att på olika sätt iscensätta sig själva som konstnärer.128 

121 Brev från EW till HW, Tanger 1.3.1924, HWBS:XI, ÅAB.
122 Se E. Westermarck 1927, ”Förord”.
123 H. Westermarck 1941, ”Utgivarens förord”.
124 Forssell 1999, 463; Mazzarella 1993, 114–144.
125 Caine 2010, 73–80.
126 Caine 2010, 73–80.
127 Davis 1995.
128 Smith & Watson 2003. Mer allmänt om autobiografin som källa, se även Smith & Watson 2001.
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 I min avhandling återkommer jag ofta till Helena Westermarcks sätt att iscensätta 
sig själv i sina memoarer. Dessa iscensättningar är någonting som tidigare forskning ofta 
har valt att acceptera på ett förhållandevis okritiskt sätt. Flera författare, däribland Pia 
Forssell och Merete Mazzarella, har exempelvis påpekat de påtagligt stora skillnaderna i 
den litterära stilen mellan de inledande delarna och de senare delarna av Helena Wester-
marcks memoarer. De inledande kapitlen, som skildrar Westermarcks barndom, framstår 
som charmerande detaljfulla och livliga i jämförelse med de senare årens mer splittrade 
och ofta ganska torftiga skildringar.129 Orsakerna till dessa tydliga skillnader mellan me-
moarernas barndomsskildringar och senare delar måste delvis sökas i memoarernas till-
blivelseprocess. I Helena Westermarcks arkiv finns ett opublicerat manuskript med titeln 
”I den gamla gården”. På manuskriptets titelblad står antecknat: ”Vissa delar utskrivna 
såsom Mina Minnen”. Ursprungligen tycks Westermarck alltså ha haft för avsikt att ner-
teckna sina barndomsminnen som underlag för en roman. I romanmanuskriptet skildras 
en ung flickas uppväxt och konststudier i en omgivning som tydligt påminner om Helena 
Westermarcks egen uppväxtmiljö. I det odaterade manuskriptet återfinns flera av de barn-
domsminnen och miljöskildringar som även ingår i memoarerna Mina levnadsminnen. Ro-
manens huvudperson ”Eva Hageman” har här förvandlats till Helena Westermarck. Också 
andra avsnitt i memoarerna förefaller att vara kopierade, eller lätt omarbetade versioner, av 
texter som Helena Westermarck publicerat i andra sammanhang.130 
 Den svävande gränsen mellan det fiktiva och det biografiska i Helena Westermarcks 
memoarer framhäver den biografiska textens iscensättande drag. Merete Mazzarella an-
märker att Westermarck i sina memoarer ofta tenderar att undvika analys av sina egna och 
andras känslor för att i stället ta till ett slags tämligen generaliserande skönskriveri. Som 
ett exempel på detta nämner hon ett stycke i memoarerna där Westermarck sammanfattar 
sitt förhållande till föräldrahemmet. Denna passage är värd att citeras i sin helhet eftersom 
den tydligt visar hur den ursprungliga planerade, fiktiva romanens iscensättning lever kvar 
i Westermarcks memoarer:

Då barnen i ett hem växt upp, kan det hända att hemlivet till 
synes fortgår på samma vis som tidigare. Men under ytan jäsa 
och sjuda de nya, unga krafterna på annat vis än förr, dröm-
mar, känslor, tankar, viljor riktas ut mot nya mål och tvingar 
sig fram på samma vis som om våren allt det som förarbetats 
osett i mullen växer fram och kräver plats. Så går också envar 
av de unga åt sitt håll med anspråk på rätt för sig.131

129 Forssell 1999, 463; Mazzarella 1993, 114–144.
130 H. Westermarck, odaterat romanmanuskript ”I den gamla gården”, HWA:2, ÅAB. När manuskriptet är skrivet framgår inte, 

men sannolikt rör det sig om en period från 1910- till 1920-talet.
131 H. Westermarck 1941, 95 samt Mazzarella 1993.
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 Romanmanuskriptet ”I den gamla gården” utspelar sig på 1880-talet och var tänkt 
att behandla detta årtionde. Det återspeglar alltså det sätt på vilket Helena Westermarck 
uppfattade sin ungdoms årtionde långt senare. Den ovanstående skildringen måste därför 
ses som en fiktiv iscensättning av nämnda decennium, den generaliserande iakttagelsen 
om det gamla hemmet och de ungas frihetslängtan bör uppfattas som konstnärens iaktta-
gande men också tolkande röst. Passagen kan alltså uppfattas som en rest från det fiktiva 
grepp som Westermarck ursprungligen planerat, men också som en form av iscensättning 
av Helena Westermarcks eget jag: när allt kom omkring valde hon ju att låta romanma-
nuskriptets fiktiva berättarjag fortsätta att tolka memoarernas intellektuella jag. Med sina 
anspelningar på en ungdomlig frihetslängtan som springer fram som en groende planta om 
våren tog Helena Westermarck till en metafor som hon även använde i andra skildringar av 
1880-talets andliga klimat. Jag återkommer till dessa metaforer senare i avhandlingen. 
 Utöver memoarerna och andra texter med självbiografiska drag utgör även Helena 
Westermarcks korrespondens – i synnerhet hennes brev till brodern Edvard Westermarck 
– ett viktigt källmaterial för denna undersökning. Helena och Edvard Westermarcks skrift-
liga kvarlåtenskap förvaras i handskriftssamlingen vid Åbo Akademis bibliotek (ÅAB) och 
brevväxlingen mellan de båda syskonen omfattar närmare 600 brev.132 De båda sysko-
nens karriärer med både framgångar och bakslag utgör således ett givande underlag för att 
diskutera maktbalansen inom den finska kunskapseliten under slutet av 1800-talet och 
början av 1900- samt Helena Westermarcks möjligheter att som kvinna iscensätta en in-
tellektuell persona. Som ett jämförande komplement fungerar därför även Edvard Wester-
marcks memoarer Minnen ur mitt liv (1927).133 Utöver material rörande de båda syskonen 
finns också brev till ett flertal familjemedlemmar, närstående och vänner bevarade i olika 
arkiv i Helsingfors och Åbo.134 
 I min analys betraktar jag alla de ovan nämnda texterna som iscensättningar. Det 
”jag” som framträder i dessa källor är en presentation som påverkas av en mängd olika fak-
torer, såsom de rådande sociala normerna samt vem den förväntade läsaren är och i vilken 
relation författaren står till denna.135 För att betona dessa dokuments delaktighet i det sätt 
på vilket varje individ konstruerar sitt ”jag” har man bland annat inom den anglosaxiska 
forskningen myntat begreppet life-writing.136 Ett annat alternativ är det ursprungligen hol-
ländska begreppet egodokument.137 För att framhäva att historikerns framställning av den 
historiska agentens jag är beroende av den historiska agentens själviscensättning har vissa 
forskare använt termen auto/biography. För dessa forskare antyder termen att biografins 
objekt alltid på sätt eller annat är medförfattare till sin egen biografi – även när det rent 
fysiskt är en historiker som håller i pennan.138 

132 Brev från HW till EW, HWBS:VIII och brev från EW till HW, HWBS:XI, ÅAB.
133 E. Westermarck 1927.
134 Anna Blomqvists arkiv (ABA) samt Släkten Blomqvists arkiv (SBA), Handskriftssamlingen, Nationalbiblioteket (NB) samt 

Släkten Pippings arkiv, Svenska litteratursällskapet i Finlands arkiv (SLSA).
135 Smith & Watson 2001; Kurvinen 2014, 132–150.
136 Caine 2010, 69–71.
137 Fulbrook & Rublack 2010; Keravuori 2011, 165–166.
138 Caine 2010, 71–73.
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 Utöver det ovan nämnda materialet hänvisar jag även till tidningstexter om Helena 
Westermarck. Dessa har identifierats genom sökningar i det Nationella digitala tidnings-
arkivet (DIGI) som upprätthålls av Nationalbiblioteket samt i Brages Pressarkivs urklipps-
samling om Helena Westermarck. Förutom material med anknytning till Westermarck 
använder jag även tidningstexter för att kontextualisera och för att studera förekomsten av 
olika begrepp som identifierats som centrala för förståelsen av Westermarck. De årgångar 
av tidningar och tidskrifter som använts finns listade i en särskild förteckning i arbetets 
källförteckning. Hänvisningar till enskilda artiklar eller texter i detta pressmaterial anförs i 
noterna. 
 I den löpande texten strävar jag efter att använda både för- och efternamn för att 
benämna de båda syskonen Westermarck. På grund av att syskonen har samma efternamn 
blir det emellertid ibland svårt och språkligt otympligt att genomgående använda dessa 
namnformer. Av den här anledningen har jag valt att göra som flera andra forskare som 
tidigare skrivit om syskon med ett gemensamt efternamn, och vid behov använt endast 
förnamn för att skilja personerna åt. I noterna refererar förkortningen HW till Helena 
Westermarck och förkortningen EW till Edvard Westermarck.
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Intellektuell genealogi

O! ni gamla tiders gårdar, 
som funnos här för femti eller sexti år sedan! 

Hela er tjuskraft och härlighet förmår väl endast 
ett infött, äkta Helsingforsbarn fatta.139

Helena Westermarck och hennes fyra syskon Rudolf (1855–1885), Walter (1860–1929), 
Edvard och Anna (1867–1942, g. Pipping) växte upp i familjen Westermarcks gård invid 
Annegatan i Helsingfors. Den gamla trähusmiljön med sina stora gårdar där barnen sprang 
omkring och lekte framstod livet igenom som ett kärt minne för Helena Westermarck. När 
Westermarck i sina memoarer presenterade sina föräldrars gård, kunde hon därför bland 
annat konstatera: ”Det var just en sådan gammal gård som ämbetsmän och universitets-
professorer valde till bostad för sig och sina familjer”.140 På så vis gjorde hon det klart för 
läsaren att hennes eget familjeursprung fanns inom huvudstadens kunskapselit och den 
finska bildningskulturen. 
 I det här kapitlet beskriver jag den finska kunskapseliten som en epistemisk gemen-
skap inom vilken den finska bildningskulturen utformades. Samtidigt ringar jag även in 
några av de viktigaste epistemiska dygder som inom denna gemenskap förknippades med 
en bildad person. Jag beskriver även hur förmågan att förstå och tala det finska språket allt 
oftare började framstå som en praktisk färdighet som kunskapseliten förväntades behärska 
under slutet av 1800-talet. I anslutning till dessa iakttagelser diskuterar jag även de sätt på 
vilka Helena Westermarck i sina memoarer sökte bemöta och omförhandla förväntningarna 

139 H. Westermarck 1941, 17.
140 H. Westermarck 1941, 18.
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från bildningskulturen. För att göra detta beskriver jag det nätverk av släktingar, vänner 
och bekanta som framträder i Westermarcks memoarer som en iscensatt epistemisk gemen-
skap. Med det här begreppet, som kommer att introduceras närmare längre fram i kapitlet, 
avser jag en iscensatt gemenskap med avsikt att framställa individen som delaktig i en 
intellektuell miljö där alternativa färdigheter och epistemiska dygder odlas. Man skulle 
kunna hävda att det handlar om ett symboliskt släktträd som individen producerar för att 
underbygga det egna intellektuella jaget och förse det med en intellektuell genealogi. 

Bildningskulturen

Kunskapseliten

Helena Westermarck föddes den 20 november 1857 som det andra barnet i familjen Wes-
termarck. Fadern Nils Christian Westermarck (1826–1904) verkade vid tiden för dot-
terns födelse som lärare i latin vid Helsingfors lyceum. Han inledde sedermera en tjäns-
temannakarriär vid Kejserliga Alexanders-universitetet som konsistorieamanuens, därefter 
amanuens, konsistorienotarie, universitetskamrer och slutligen kollegieassessor. Modern 
Constance Westermarck (1830–1909) var dotter till Alexander Blomqvist (1796–1848), 
professor i lärdomshistoria vid samma universitet.141 Helena Westermarck var sålunda re-
dan från födseln delaktig i den finska kunskapselitens epistemiska gemenskap och dess 
epistemiska kultur.
 Den samhällsgrupp som Helena Westermarck tillhörde genomgick under 1800-talet 
en kraftig tillväxt. I storfurstendömet Finland där hon föddes hade den nya administrativa 
ställningen efter autonomin 1809 medfört ett växande behov av tjänstemän och adminis-
trativ personal för den framväxande statsapparaten. Om landets hela civil- och rättsadmi-
nistration år 1810 ännu hade omfattat enbart 610 ämbetsmän, hade samma antal redan 
stigit till 940 personer år 1820. Tjugo år därefter hade antalet ytterligare stigit till 1100 
personer. Samtidigt pågick en livlig diskussion om behovet av kunniga och kompetenta 
tjänstemän. Denna fråga fick sin lösning genom en förordning som 1817 stipulerade att 
blivande tjänstemän inom statsadministrationen och rättsväsendet måste inneha universi-
tetsbetyg. För detta ändamål instiftades fyra nya examina som bland annat öppnade dörren 
till tjänster inom senaten, hovrätterna och statskontoren med alla underlydande institu-
tioner. Universitetsstudier blev för första gången nödvändiga för alla som eftersträvade 
en karriär inom statsförvaltningen.142 Detta ställde i sin tur nya krav på skol- och utbild-
ningsväsendet. Tiden efter 1809 kännetecknades därför även av flera reformer på det om-
rådet. Landets enda universitet, den kungliga akademin i Åbo, bytte namn till Kejserliga 

141 H. Westermarck 1941, 11; Nekrolog över Nils Christian Westermarck, ”Dödsfall”, Hufvudstadsbladet 29.2.1904. 
142 Joutsivo 2010, 155, 171–176; Klinge 1989, 333–343. Den finska socialhistoriska forskningen kännetecknas av ett 

långvarigt intresse för social mobilitet och ståndscirkulation som väcktes redan under tidigt 1900-tal av forskare såsom 
Eino Suolahti, Heikki Waris och Sven-Erik Åström. Se Haapala 1989, 66–69.
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Alexanders-universitetet 1812 och fick samtidigt sex nya professurer och tolv andra 
lärartjänster för att kunna tillgodose behovet från statsadministrationen. Hela den period 
fram till första världskrigets utbrott som ibland har sammanförts under beteckningen ”det 
långa 1800-talet” kännetecknades därefter av en gradvis utvidgning av skolsystemet, ett 
stadigt växande antal universitetsstudenter och tillkomsten av allt fler ämnen och lärosto-
lar vid universitetet.143 Trots de förbättrade utbildningsmöjligheterna var den egentliga 
ståndscirkulationen enligt Heikki Waris undersökningar ännu relativt liten under början 
av 1800-talet.144 Under Helena Westermarcks barn- och ungdom under andra hälften av 
1800-talet ökade emellertid ståndscirkulationen då allt fler personer från de lägre stånden 
sökte sig till de karriärmöjligheter som utbildningen innebar. Samtidigt ökade även kun-
skapseliten i antal. Ståndsmedvetenheten gjorde att kunskapselitens barn ofta följde i den 
föregående generationens fotspår.145 
 Både Helena Westermarcks och hennes bror Edvard Westermarcks skolgång och tidi-
gaste studier var därför tämligen representativa för vad som var vanligt inom kunskapseli-
ten under mitten av 1800-talet. Helena Westermarck erhöll sin första grundundervisning i 
hemmet och började därför sin egentliga skolgång först som nioåring år 1866. Hennes första 
skola var Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors där hennes moster Elisabeth Blomqvist 
(1827–1901) var föreståndare. Westermarck avslutade sina studier på Fruntimmersskolans 
högsta klass år 1874 med högsta betyg.146 Edvard Westermarck undervisades likt sin syster 
till en början i hemmet och började i skolan när han hade fyllt nio år. Detta kan ha berott 
på att han som barn var sjuklig och ofta sängliggande. Sin första skoltid genomförde han 
vid Helsingfors lyceum där även hans far undervisade. Skolan, som även benämndes Bööks 
lyceum, hade grundats 1831 som landets första privata läroverk. Edvard Westermarck flyt-
tade emellertid inom kort över till Svenska normallyceum. Skolgången vid Normallyceum 
varade i åtta år och avslutades med studentexamen 1881.147 Svenska normallyceum hade 
ursprungligen grundats 1864 under namnet Helsingfors normalskola. Skolan var i första 
hand avsedd för söner till tjänstemän och ståndspersoner med siktet inställt på universitets-
studier. Undervisningen var därför fokuserad på naturvetenskap och latin.148

 De skolor som de båda syskonen Westermarck besökte var i huvudsak avsedda för 
barn ur den kunskapselit som familjen Westermarck tillhörde. Svenska fruntimmerssko-
lan var vid denna tid den enda statliga skolan som erbjöd utbildning för flickor. Fram till 
1872 hade endast döttrar till ståndspersoner tillträde till de statliga flickskolorna till vilka 
Fruntimmersskolan hörde. Skolan var avsedd för döttrar till tjänstemän och andra stånds-
personer och utbildningen var därmed av den art som ansågs lämplig för dessa flickor.149 

143 Joutsivo 2010, 155–179; Luukkanen 2005, särskilt 28–37. För tiden efter 1860, se även Heikkinen 2011, 37–73. 
144 Waris 1940, 232.
145 För jämförande statistik om studenternas sociala bakgrund, se Joutsivo 2010, 181. För tiden 1810–1867, se även Waris 

1940. För tiden efter 1860, se Heikkinen 2011, 37–73.
146 H. Westermarck 1941, 28–29, 62–63, 80. Helena Westermarcks avgångsbetyg från Svenska fruntimmersskolan, 

HWA:12, ÅAB. 
147 E. Westermarck 1927, 10, 16.
148 Meinander 2014, 12–18.
149 Strömberg 2011, 121.
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Skolan hade fyra klasser och själva skoltiden varade i sju år. Enligt Helena Westermarcks 
avgångsbetyg hade hon studerat religionskunskap, pedagogik, historia, geografi, aritme-
tik, geometri, naturkunnighet, svenska, uppsatsskrivning, finska, franska, tyska, ritning, 
stilskrivning, sång, handarbeten och gymnastik. De pedagogiska studierna bestod av den 
påbyggnadskurs för blivande lärarinnor som skolan tillhandahöll.150 Av detta framgår att 
Helena Westermarcks studier redan i detta skede var inriktade på yrkesverksamhet utanför 
hemmet. 
 Syskonen Westermarcks upplevelser av uppväxt, skolgång, utbildning och studier 
präglades på andra sätt av förhållanden som var gemensamma för personer med motsva-
rande bakgrund i deras generation. Främst formades dessa upplevelser av de förändringar 
inom det finska skol- och utbildningsväsendet som inträffade under 1860-talet. Den störs-
ta och mest omfattande av dessa reformer var den allmänna folkskoleförordningen som 
infördes samma år som Helena Westermarck inledde sin skolgång år 1866. Detta innebar 
att syskonen Westermarck tillhörde den första generationen i Finland där majoriteten av 
alla barn för första gången hade en grundläggande skolutbildning bakom sig. Samtidigt 
ökade hela tiden antalet elever i läroverken och gymnasierna. Från tiden för skolreformen 
1856 till 1870-talet då syskonen Westermarck gick i skolan tredubblades antalet elever i 
läroverken. Möjligheterna att erhålla sin utbildning på finska blev även allt fler.151 
 Reformerna inom skolväsendet medförde bland annat en ökad tillströmning av stu-
denter vid universitetet. De första årskullarna som berörts av den allmänna folkskoleför-
ordningen nådde universiteten just kring början av 1880-talet när Helena Westermarck 
påbörjade sina konststudier i Paris och Edvard Westermarck inledde sina studier vid Kej-
serliga Alexanders-universitetet i Helsingfors. Som ett exempel kan nämnas att antalet 
studenter vid den historisk-filologiska fakulteten, där även Edvard Westermarck studerade, 
ökade från ett medeltal kring 150 studenter under 1870-talet till över 200 år 1881 då Wes-
termarck inledde sina universitetsstudier. Vid sekelskiftet 1900 hade studenterna enligt Pia 
Östermans beräkningar redan ökat till över 400.152.
 Samtliga dessa förändringar påverkade med tiden den sociala sammansättningen 
inom den finska kunskapseliten. Detta bidrog till en hårdnande konkurrenssituation. Det 
växande antalet studenter innebar inte bara en ökad tävlan om studieplatser utan även om 
stipendier, tjänster och forskningsmedel. Medan antalet studenter ökade tillkom nämligen 
endast få nya tjänster vid universitetet. År 1862 hade universitetet 31 professurer. År 1882 
utökades dessa med en, och 1894 med ytterligare två professorstjänster. Först efter 1894 
började professurernas antal stiga för att 1913 uppgå till 57. Vid sidan av de ordinarie 
professurerna tillkom även ett mindre antal extra ordinarie professurer och allt fler do-
centurer. Docenternas antal steg kraftigt från och med 1860-talet till och med 1880-talet. 
Då det ännu 1857 fanns endast nio docenter uppgick dessa år 1895 till hela 41 docenter 

150 Helena Westermarcks avgångsbetyg från Svenska fruntimmersskolan, HWA:12, ÅAB. I alla ämnen utom finskan hade 
Westermarck högsta betyg (10), i finska hade hon näst högsta betyg (9).

151 Jalava 2011 a, 91–94; Strömberg 2011, 120–123.
152 Österman 2002, 99.
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som inbördes konkurrerade om de 16 docentstipendier som fanns anslagna. En stor del 
av docentplatserna var alltså i praktiken oavlönade.153 Denna konkurrens om tjänster och 
medel kunde exempelvis Edvard Westermarck som ung student känna av, bland annat då 
han ansökte om stipendiemedel för att kunna genomföra sin doktorsavhandling. 
 Den skärpta konkurrensen märktes även bland kunskapselitens döttrar. Eftersom en 
del av kunskapselitens medlemmar saknade ekonomiskt kapital som kunde trygga efterföl-
jande generationers ståndsmässiga samhällsposition, framhävdes i stället betydelsen av ett 
akademiskt, kulturellt och symboliskt kapital. En utbildad kvinna behövde inte bli beroen-
de av manliga släktingars försörjningskapacitet.154 Utbildningsmöjligheterna för kvinnor 
ökade därför stadigt. Från mitten av 1850-talet till 1870-talet fördubblades de så kallade 
fruntimmersskolornas elevantal.155 År 1870 hade Marie Tschetschulin, med kejserlig ”dis-
pens för sitt kön” avlagt studentexamen som första kvinna i Finland och skrivit in sig vid 
universitetet. Hon fullgjorde dock aldrig sina studier. Den följande kvinnliga studenten, 
Emma Irene Åström, som avlade studentexamen 1873 promoverades sedermera år 1882 
till filosofie magister som den första kvinnan i Finland.156 
 Kvinnoutbildningen förnyades emellertid långsammare än skolutbildningen över lag 
och därför fanns det för kunskapselitens kvinnor ur Helena Westermarcks generation även 
begränsningar. Vägen till akademiska studier stod därför visserligen i teorin öppen för 
Westermarck när hon avslutade sina skolår vid Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors 
år 1874, men i praktiken existerade ännu många hinder. I sina memoarer uppgav Wes-
termarck senare att hennes egna studieval påverkades av en händelse som inträffade året 
innan hon utexaminerades från Fruntimmersskolan.157 Detta år fick nämligen två kvinnor 
som hade ansökt om den nödvändiga dispensen för studier vid universitetet avslag på sina 
ansökningar. Detta ledde enligt Westermarck till att inga fler kvinnor vågade ansöka under 
de följande tio åren och därför skrevs inga fler kvinnor in vid universitetet under denna tid. 
År 1890 hade i praktiken därför ännu bara 19 kvinnor beviljats dispens.158 De kvinnor som 
i likhet med Helena Westermarck sökte sig en självständig position inom kunskapseliten 
blev därför tvungna att söka sig till andra utbildningsmöjligheter.
 I stället för att forcera den ännu ganska svåröppnade porten till akademiska stu-
dier sökte sig Helena Westermarck till andra områden som kunde erbjuda kunskapselitens 
döttrar en ståndsmässig utkomst. Sådana områden var konsten och sedermera även littera-
turen. Här kan man se en klar skillnad mellan den gamla adliga ståndseliten och den nya 
kunskapselitens döttrar. Riitta Konttinen konstaterar i sitt stora översiktsverk om kvinnliga 
konstnärer i Finland att 1800-talets kvinnliga konstnärer i regel härstammade från stånds-
hem med intresse för konst, musik och litteratur. Hon framhåller att många kvinnliga 
konstnärer härstammade från prästgårdar och tjänstemannahem som det Westermarckska. 

153 Klinge 1989, 418–436.
154 Wirilander 1982, 319–365.
155 Strömberg 2011, 121.
156 Klinge 1997, 167–172.
157 H. Westermarck 1941, 93.
158 Engman 1996, 18; Klinge 1989, 647–655. 
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Däremot tillhörde de kvinnliga konstnärerna mer sällan den adliga ståndseliten för vilken 
konsten snarare var en fritidssysselsättning än ett yrke.159 Kanske berodde detta på att ett 
professionellt konstnärskap med den ekonomiska osäkerhet det medförde för adeln inne-
bar ett socialt nedåtstigande. För den kunskapselit som Helena Westermarck härstammade 
ifrån innebar konststudierna däremot en investering i ett kulturellt kapital som kunde 
komplettera det ekonomiska. Medan det akademiska fältet längre behöll en mer sluten ka-
raktär, var andra fält såsom exempelvis konst och kultur mer tillgängliga för kvinnor. Dessa 
förhållanden påverkade givetvis Helena Westermarcks yrkesval och karriärutveckling.

Bildning som ansvar (ett skolboksexempel)

Genom sin familj och sin skoluppfostran socialiserades Helena Westermarck redan som 
barn in i kunskapseliten och den finska bildningskulturen. I centrum för den här kulturen 
och kunskapselitens självförståelse stod begreppet ”bildning”. Begreppet hade präglat den 
finska kunskapselitens självförståelse sedan det tidiga 1800-talet. Redan 1821 diskuterade 
Eric Gustaf Ehrström ”de så kallade bildade klasserna af medborgare” och deras förhållan-
de till det finska folket i en artikel kallad ”Finska språket, betraktadt såsom nationalspråk” 
som ingick i Åbo Morgonblad.160 Epitetet ”de så kallade” vittnar om att beteckningen ”de 
bildade klasserna” var en neologism som ännu var ny och ovan för de flesta läsare då Ehr-
ström skrev. Detta visar att det hade börjat uppstå en kollektiv identitet som delades av 
personer med en nivå av kunskap eller utbildning över befolkningens genomsnitt. För den 
här kunskapseliten fungerade begreppet ”bildning” inte bara som en synonym för kun-
skap eller lärdom, utan som ett paraplybegrepp för alla de praktiska färdigheter, personliga 
egenskaper och epistemiska dygder som förväntades av en person ur kunskapseliten. 
 I det här avsnittet diskuterar jag den syn på bildning som mötte Helena Westermarck 
under hennes uppväxt på 1860- och 1870-talen med utgångspunkt i en av de skolböcker 
som Westermarck läste under sin tid i Svenska fruntimmersskolan, nämligen Naturens bok. 
Läsebok för de lägsta läroverken i Finland [1856] av Zacharias Topelius. Naturens bok var en 
mycket populär skolbok under många årtionden och trycktes i flera upplagor.161 Bokens 
författare Topelius var en synlig deltagare i diskussionen om bildning under en lång tid, 
bland annat som författare, journalist och debattör samt i egenskap av läroboksförfattare. 
Han talade även för kvinnlig utbildning och var en långvarig beskyddare av Svenska frun-
timmersskolan i Helsingfors. Det var troligtvis därför under det första året vid Svenska 

159 Konttinen 2008, 131–132. Trots att konstnärliga intressen odlades flitigt som en del av döttrarnas uppfostran inom adeln, 
var det ändå sällan som adelns döttrar blev konstnärer under 1800-talet. Jag vill tacka Maria Vainio-Kurtakko som har 
uppmärksammat mig på skillnaderna i synen på döttrarnas uppfostran inom adeln och den övriga kunskapseliten. 
Konsten kunde för flickor ur präst- och tjänstemannahem bli ett sätt att skaffa sig inkomster och uppehälle – antingen 
som aktiv konstnär eller som teckningslärare. Inom adeln fanns däremot större förväntningar på ett ståndsmässigt 
äktenskap och en därmed följande livsföring. Konst och måleri betraktades därmed närmast som en passande 
fritidssysselsättning.

160 Eric Gustaf Ehrström: ”Finska språket, betraktadt såsom nationalspråk”, Åbo Morgonblad 24.3.1821.
161 Forsgård 1996, 40–41.
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fruntimmersskolan som Helena Westermarck fick börja läsa sina läxor ur Naturens bok. 
I det tummade exemplar av boken som tillhört Helena Westermarck står även den yngre 
brodern Walters namn antecknat på pärmens insida.162 Genom Naturens bok inhämtade 
syskonen Westermarck och andra skolbarn under 1860- och 1870-talen inte bara natur-
lära utan också ramarna för den bildningskultur som odlades inom kunskapseliten under 
denna tid.
 Både som begrepp och som identitetsmarkör var ”bildning” nämligen ett mångfacet-
terat och svårdefinierbart fenomen: på samma gång både inkluderande och exkluderande. 
”Måtte ganska snart en väl inrättad folkskola, under Guds nådiga hägn, öfverhetens skydd 
och landsmäns upplysta medverkan, bereda [alla Finlands barn] en bättre och lyckligare 
lott af sann bildning ända ned till den lägsta koja i ödemarkerna”, skrev Zacharias Topelius 
i förordet till Naturens bok inför utgivningen av den tredje upplagan år 1860.163 Men den 
”bildning” som i enlighet med Topelius önskan skulle utsträckas till alla genom folkskolans 
förmedling, var ändå inte till sitt innehåll identisk med den bildning som utmärkte kun-
skapseliten. 
 Till skillnad från sin efterföljare, Boken om Vårt Land som Topelius skrev med tanke 
på den kommande folkskolans behov, var Naturens bok riktad till elever i de lägsta klasserna 
av läroverk och fruntimmersskolor. Sådana skolor frekventerades under 1860-talet av elev-
er med en liknande bakgrund inom kunskapseliten som Helena och Edvard Westermarck. 
Fram tills folkskoleförordningen 1866 var utbildning och skolgång i första hand reservera-
de för barn ur den gamla samhällseliten. Då Topelius år 1860 hoppades att den kommande 
folkskolan skulle sprida en ”sann bildning” till alla lager av den finska befolkningen, öns-
kade han givetvis att den faktiska kunskapsnivån i landet skulle öka i och med att alla barn 
fick möjlighet att gå i skola. Men betoningen av ”sann bildning” – sålunda underförstått 
i motsats till ”falsk bildning” – var ändå inte någon slump. Den ”bildning” som genom 
folkskolan sedermera skulle förmedlas till majoriteten av alla finska skolbarn var nämligen 
starkt påverkad av den samtida synen på bildning och vilken slags kunskap som lämpade 
sig för olika samhällsgrupper med olika social ställning. När allt fler fick tillgång till utbild-
ning blev det samtidigt också allt viktigare att skilja på olika typer av ”bildning”.164 I det 
följande ska jag därför diskutera hur kravet på ”sann bildning” kunde fungera som ett sätt 
att staka ut gränser och begränsa tillträdet till kunskapseliten.
 Försöken att definiera ”sann bildning” återkommer genom hela 1800-talets diskus-
sion om bildning. Uttrycket förekommer redan hos den tidigare citerade C. G. Ehrström 
som 1821 hoppades att eliten skulle tillägna sig en ”sann bildning”.165 Ett annat exempel 

162 Topelius [1856] 1864. Ett varmt tack till professor Henrik Meinander som skänkte Helena Westermarcks exemplar av 
Naturens bok till mig. Det var medan jag bläddrade i denna bok som idén till det här kapitel infann sig.

163 Topelius [1856] 1864, opaginerat förord.
164 Den här framställningen baserar sig på resonemang som jag tidigare fört i Dahlberg 2016 a. Om de sociala 

förändringarna inom de högre stånden samt olika differentieringsstrategier i Finland från slutet av 1700-talet till sent 
1800-tal, se Wirilander 1982, 354–367. Om Yrjö Sakari Koskinens syn på skillnader mellan folket och kunskapseliten, se 
Kemppinen 2001, 113–162; 179–201; Om de sociala förhållandena i Finland och deras förhållande till diskussionen om 
ståndscirkulation och eliten, se Lahtinen M. 2006, 69–80.

165 Eric Gustaf Ehrström: ”Finska språket, betraktadt såsom nationalspråk”, Åbo Morgonblad 24.3.1821.
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hittar man ett knappt årtionde senare då Gustaf Wilhelm af Gadolin höll ett tal om ”vär-
det af en sann bildning” för eleverna vid Åbo katedralskola på skolans examensdag den 14 
juni 1830.166 Vad som i dessa sammanhang avsågs med ”sann bildning” framgår tydligast 
ur en artikel i Åbo Morgonblad 1845. Den ”sanna bildningen” hade i själva verket väldigt 
lite med faktiska kunskaper eller lärdom att skaffa, menade nämligen tidningsskribenten. 
Den som strävade efter sådan ytlig kunskap för sin egen skull hade därför helt missförstått 
begreppet.167

 Den verkliga innebörden av ”bildning” handlade enligt Åbo Morgonblad och många 
andra, om att inse sitt eget moraliska ansvar inför samhället och det kollektiva:

Ty den sanna bildningen medför alltid ett lefvande intresse 
för samhället, för en större eller mindre gemenskap, allt efter 
hvars och ens ställning, den visar alltid ett sträfvande, som går 
utöfver det egna lilla jagets fördelar och intressen. Egoismens 
brytande är den verkliga bildningens första förrättning. Må 
egoisten skryta med kunskaper, med färdigheter, med klokhet 
och så vidare; den höga, ädla bildningens namn missbrukar 
han likväl[.]168

 ”Sann bildning” handlade uttryckligen om ett samhällsansvar. ”Bildning” innebar 
därmed i själva verket den process genom vilken individen utvecklades till en ansvarsfull 
samhällsmedborgare med utgångspunkt i sin egen sociala ställning. Denna process omfat-
tade därför både folk och elit men behövde inte vara identisk för alla. ”Falsk bildning”, för-
klarade exempelvis Helsingfors Morgonblad år 1842, ”är grann och ytlig fernissa” som inte 
stämmer överens med innehavarens sociala ”villkor och behof” och som därför ”alltid [är] 
överflödig, och oftast (isynnerhet för lägre klasserna) rent förderflig.” Bildningens funktion 
var inte att endast fylla huvudet med kunskaper utan skulle kombinera ett mått av ”sann 
och ändamålsenlig upplysning” med ”verklig förädling i sedligt avseende”.169 
 Bildning framstår således som en kapacitet hos individen att se sina egna handlingars 
moraliska och kollektiva betydelse ur samfundets och den rådande samhällsordningens 
synvinkel. Den här uppfattningen kom syskonen Westermarck och deras generationskam-
rater bland annat i kontakt med genom Naturens bok. Topelius läsebok skulle nämligen 
inte bara förse eleverna med kunskaper i naturlära utan också stöda själva läsundervis-
ningen. Detta innebar att texterna i boken efterhand blev mer krävande. Medan de första 
kapitlen är skrivna med korta satser lämpade för en ovan nybörjare i läskonsten, blev me-
ningarna efterhand längre och svårighetsgraden tilltog. Samtidigt som skolbarnen på detta 

166 Gustaf Wilhelm af Gadolins tal om ”värdet af en sann bildning” refererades kortfattat i Åbo Underrättelser 3.7.1830. Åbo 
katedralskola var vid denna tid tillfälligt flyttad till Raumo på grund av att skolhuset hade förstörts i Åbo brand.

167 ’Offentlig undervisning och hemskola’, Helsingfors Morgonblad 10.11.1845.
168 ’Offentlig undervisning och hemskola’, Helsingfors Morgonblad 10.11.1845.
169 ’Låne-bibilotheker för allmogen I’, Helsingfors Morgonblad 6.6.1842.
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sätt övade upp sin läsförmåga såg Topelius även till att förse dem med kunskaper. Naturens 
bok behandlade botanik, zoologi, fysik och kemi. Vid sidan av sådan naturlära förmedlade 
boken emellertid även ett slags epistemologiskt system där naturkunskapen samordnades 
med religion och morallära i enlighet med bildningskulturens ideal.170

 I en av de första texterna i boken låter Topelius skolbarnen möta en allsmäktig kon-
ung som studerar en myrstack. Förundrad ser han hur de nykläckta arbetarmyrorna från 
första stund är medvetna om vilka uppgifter de som arbetsmyror bör utföra då de bygger 
stacken och sköter om myräggen. På grund av sin medfödda insikt om vilka uppgifter de 
har att uppfylla i myrstackens samhälle, är myrorna enligt konungens uppfattning därför 
av födseln goda medborgare. Till skillnad från människor behöver myrorna ingen under-
visning för att uppfylla sin bestämmelse i samhället. De är från första stund vad de av Gud 
har varit avsedda att bli, och därför förändras de inte och kan inte heller utvecklas eller 
förbättras, summerar Topelius med konungens röst.171 
 Med människor är det däremot annorlunda, menade Topelius. En människa behöver 
kunskap för att bli en god samhällsmedborgare och hon kan därför hela tiden förbättras 
genom undervisning och nya lärdomar. Genom de lärdomar som människan på så vis 
inhämtar höjer hon sig över djurens nivå, ansåg Topelius som på så vis i själva verket 
gav uttryck för en kunskapssyn vars rötter redan kan sökas hos Aristoteles. Aristoteles 
argumenterade för att varje form av materie har sitt eget representativa drag. Växter har 
en förmåga att ta upp näring. Djuren besitter utöver denna förmåga också kapaciteten 
till sinnesförnimmelser och rörelser. Människan kännetecknas för sin del som den enda 
av sitt slag av förmågan till rationell tanke. Det mänskliga sinnet (Aristoteles kallade det 
för nous vilket ofta översatts med ordet ”själ”) besitter därför två sidor: den irrationella 
sidan som liksom hos djuren styrs av sinnena genom instinkter såsom rädsla och lust, 
men också den rationella sidan som med förnuftets hjälp kan övervinna instinkterna. I 
likhet med Aristoteles argumenterade Topelius för att förnuftet är den egenskap som skiljer 
människan från djuren. I likhet med denna menade han även att förnuftet är en egenskap 
som kräver medveten odling för att utvecklas till sin fulla potential. Enbart med hjälp av 
förnuftet kan människan utvecklas till en god människa. Kunskapen gör i själva verket 
människan till människa i det att den hjälper henne att handla moraliskt, menade Tope-
lius. Kunskap och lärdom hjälper människan att uppfylla sina plikter mot såväl Gud som 
mot andra människor i det mänskliga samhället och den gudomliga samhällsordningen. 
Genom inhämtandet av de rätta kunskaperna borde varje individ därför lära sig att bli en 
god medborgare som samvetsgrant och flitigt tjänade samhället på den plats som han eller 
hon anvisats av den gudomliga försynen.172 
 Med Naturens bok och sedermera även Boken om Vårt Land svarade Topelius på ett 
behov av medborgarundervisning som fanns i storfurstendömet Finland, menar Matti 

170 Topelius [1856] 1864.
171 Topelius [1856] 1864, 6–9.
172 Jfr. Sherman 1989, 5; Delaney 2006, 16–17 med Topelius [1856] 1864, 8–9.
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Klinge.173 Samtidigt kan man även urskilja en tydlig förändring i den kunskapssyn som 
Topelius utgick ifrån mellan de två böckerna. I Naturens bok riktade sig Topelius såsom 
redan kunnat konstateras till elever som i första hand härstammade ur kunskapseliten och 
det samhälle som Topelius såg som målet för moralen var i Naturens bok ännu ett tämligen 
allmänt definierat mänskligt samhälle. I Boken om vårt land introducerade Topelius emel-
lertid tanken att nationen utgjorde det kollektiva samhälle som all individuell ”bildning” 
skulle tjäna. Härmed tog han fasta på ett synsätt som redan var allmänt under mitten av 
1800-talet och kopplade ihop begreppet ”bildning” med nationella kultursträvanden. 
 Tanken att bildning förutsätter ett osjälviskt intresse för att främja den nationella 
kulturen går som ett spår genom hela 1800-talets bildningsdebatt. I ett av de allra första 
bidragen till bildningsdiskussionen, ”Om några hinder för Finlands litteratur och cultur” 
kopplade J. J. Tengström redan år 1817 samman bildning med nationella strävanden. Han 
menade att den rätta sortens bildning kunde vara ett sätt att höja den allmänna kulturni-
vån i Finland och såg av denna orsak odlandet av bildning och kultur som ett patriotiskt 
uppdrag för kunskapseliten.174 Samma tanke återkommer även i en annan av den tidiga 
fennofilins nyckeltexter, C. G. Ehrström ”Finska språket, betraktadt såsom nationalspråk” 
från 1821. Ehrström knöt samman bildningsdiskussionen med en politisk agenda som 
handlade om att lyfta fram Finland som en nationell kulturenhet då han skrev:

Föreställom oss, att alla olägenheter härrörande af språk-
blandningen i vårt land icke funnes; att Finlands gränser skul-
le innesluta ett folk, hvars individer, broderligen fästade vid 
hvarandra genom enhet i religion, tänkesätt och modersmål 
skulle från bonden ända till regeringens högsta representant, 
i djupet af sin själ känna styrkan af detta oupplösliga förenings-
band; ett folk, hvars bildade klasser icke skulle lånat egenskaper 
och språk från en annan nation, och derigenom blivit frem-
mande för sin egen, utan ursprungna från nationens egen rot 
skulle bära en trogen stempel af dess rena, men genom en 
sann bildning förädlade och förskönade individualitet.175 

 För kunskapseliten innebar ”bildning” därför att inse behovet av att närma sig folket 
för att bättre kunna förstå dess ”individualitet” och dess levnadsvillkor. Denna uppfattning 
befästes ytterligare genom J. V. Snellmans statslära som från 1840-talet fick en stor bety-
delse för vad som uppfattades med ”sann bildning” genom sin diskussion av ”sedlighet” 
(fi. siveellisyys). Genom hans förmedlan befästes begreppet som en del av den politiska 
retoriken i Finland men Snellman inspirerades i sin tur av Hegel och det tyska begreppet 

173 Klinge 1998, 38.
174 Kokko 2010. Se Tengström 1817.
175 Eric Gustaf Ehrström: ”Finska språket, betraktadt såsom nationalspråk”, Åbo Morgonblad 24.3.1821.
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Sittlichkeit.176 Enligt Snellman agerar individen sedligt då han eller hon erkänner sig själv 
som delaktig av en bestämd kultur och aktivt försöker främja och utveckla den här kultu-
ren i enlighet med dess historiska linje.177 Den finska bildningskulturen betonade sålunda 
ett starkt samhällsansvar som i synnerhet omfattade kunskapseliten och som riktade sig 
mot den finska nationen, i första hand representerad i den finska kulturen och det finska 
folket.178 
 I den finska bildningskulturen uppfattades den finska nationen som den kollektiva 
enhet för vilken individen förväntades arbeta. För den bildade fennomanska eliten blev 
”folket” enligt Risto Alapuro ett historiskt subjekt i vars namn eliten hade mandat att 
handla.179 Den andel av eliten som inte visade ett sådant sedligt intresse för att lära känna 
det finska folket led enligt nationaleposet Kalevalas författare Elias Lönnrot av liikaviisaus 
[överdriven lärdom]. En sådan bildningshögfärd var enligt Lönnrot minst lika illa som då 
en person från folkets breda lager lagt sig till med puoliherruus [halvbildning, bokstavligen 
’halvherremannaskap’]. En sådan halvbildning innebar för Lönnrot att folket lade sig till 
med nya vanor och idéer som var främmande för den finska kulturen i stället för att förstå 
värdet i det egna.180 Det var därför enligt tidens resonemang fullt möjligt för torparen och 
universitetsprofessorn att vara lika bildade så länge de båda två insåg värdet i den egna 
nationella kulturen. Detta trots att deras faktiska kunskapsnivå självklart inte var den 
samma.181

 I synnerhet inom den finska kunskapseliten odlades därför såsom Matti Klinge påpe-
kat, den finska nationalkänslan kring en handfull stormän och förebilder såsom J. L. Rune-
berg, J. V. Snellman och Zacharias Topelius från och med mitten av 1800-talet.182 Inom 
ramen för denna stormannakult, som enligt Klinge kan härledas till ett arv efter franska 
revolutionen, framträdde även ett mönster för vilka egenskaper, färdigheter och epistemis-
ka dygder som förknippades med sann bildning inom ramen för den finska bildningskul-
turen. För att platsa som storman inom den finska bildningskulturen krävdes det nämligen 
såsom J. V. Snellman uttryckte saken, inte bara ”ädelhet i karaktären”, ”snille” samt ”ovan-
liga insikter och skicklighet”, utan också att man visat en ”uppoffrande fosterlandskärlek” 
och ”framstående bemödanden för det allmänna”.183 I ett sådant sammanhang kunde till 
och med själva språket – finskan – framstå som en nödvändig färdighet för en person som 
eftersträvade sann bildning. Många ansåg att därför den bildade eliten måste övergå till att 

176 Se Jalava 2011 b, 83–104. Begreppet förknippades till en början inte med sexualmoral på det sätt som sedermera blivit 
vanlig.

177 Se Pulkkinen 2011, 36–55, särskilt s. 41 [”Ihminen toimii Snellmanin termein siveellisesti, kun hän samanaikaisesti 
tunnistaa olevansa tietyn kulttuurin tuotetta ja ottaa tähän kulttuurin aktiivisesti muutaman pyrkivän asenteen. Siveellinen 
toimija pyrkii tietoisesti jatkamaan itsensä tuottaman kulttuurin kehittymistä sen historialla perusteltuun suuntaan, 
radikaalisti omaan tulkintaansa tukeutuen. // Uttryckt med Snellmans termer handlade männsikan sedligt när hon 
på samma gång upplevde sig själv som en produkt av en bestämd kultur och anlade en aktivt målmedveten attityd i 
förhållande till den här kulturen”. Övers. Julia Dahlberg.].

178 Se mer utförligt Dahlberg 2016 a.
179 Se Alapuro 1997, 147.
180 Karkama 2001, 92–95.
181 Se t.ex. Leskinen & Moilanen 2006, 231–232.
182 Klinge 1997, 185–190.
183 J. V. Snellman, ”Inhemsk litteratur”, Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 8:1855, 226.
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tala och använda finska för att kunna representera folkmajoriteten.184 Det finska språket 
och en rad andra nationellt betonade politiska målsättningar kom därför snart att börja 
förknippas med begreppet bildning.
 Topelius två läseböcker visar på ett konkret sätt hur synen på begreppet bildning 
förändrades. I stället för att avse ett samlat akademiskt och kulturellt kapital, blev bildning 
liktydigt med en förmåga att verka i enlighet med de förväntningar som ställdes på indi-
viden utgående från ett kollektivt moraliskt ansvar. Detta kollektiv eller samhälle kunde 
antingen förstås i löst definierade termer som någonting allmänmänskligt eller universellt, 
eller i en snävare betydelse som nationen eller fosterlandet. Valet av sättet att definiera det 
kollektiva styrde även vilka praktiska färdigheter, personliga egenskaper och epistemiska 
dygder som förknippades med bildning och därmed även med kunskapseliten. Den kun-
skapssyn som mötte läsaren i Naturens bok var därför i grunden samhällskonserverande. 
De kunskaper som inte behövdes för att uppfylla de uppgifter som individen tilldelats 
var enligt detta synsätt överflödiga och kunde enbart tolkas som en självisk strävan efter 
att tillägna sig någonting som låg utanför den lott som man tilldelats av försynen. Ur en 
sådan synvinkel var det inte omöjligt att anklaga en alltför vetgirig person för egoism och 
självupptagenhet. I Boken om Vårt Land fortsatte Topelius därför att förklara vad som kän-
netecknade sann bildning. Bildning knöts här ihop med en rad epistemiska dygder såsom 
fosterländskhet, patriotism och självuppoffring till förmån för det nationella kollektivet.185 
 Det går givetvis inte att veta vad Helena Westermarck eller hennes syskon tänkte 
om den här idén då de läste sina läxor ur Naturens bok. Men det är heller inte nödvän-
digt. Poängen här är nämligen inte det unika i Topelius framställning, utan det allmänna. 
Motsvarande idéer präglade en stor del av all diskussion om kunskap under denna tid. 
Syskonen Westermarck kom därför i kontakt med dessa idéer genom många olika kanaler. 
Så gjorde i själva verket de flesta läsande människor i deras samtid. När Boken om vårt land 
gavs ut 1875 var Helena Westermarck redan 18 år och hade avslutat sin skolgång. Edvard 
Westermarck var 13 år och hade också passerat tiden för läseböcker av sådant slag. Varken 
Helena eller Edvard Westermarck kom därför någonsin att läsa ur den skolbok som påver-
kade ett flertal generationer efter dem. Detta var ett förhållande som de hade gemensamt 
med alla sina generationskamrater inom kunskapseliten vid början av 1880-talet. Somliga 
av dem anslöt sig till de nationella bildningsidealen, medan andra i likhet med syskonen 
Westermarck behöll en bildningssyn som delvis betonade andra ideal. Dessa kommer jag 
att behandla genom den iscensatta epistemiska gemenskapen i Helena Westermarcks me-
moarer och andra texter.

184 Synligast bland dessa var J. V. Snellman och Yrjö Sakari Koskinen som båda två sökte övergå till att tala och skriva 
finska. Se Klinge 2009; Kemppinen 2001, 62.

185 Forsgård 1996; Ikonen 2011, 219–221. Se även Alapuro 1997, 142.
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Den iscensatta epistemiska gemenskapen

Akademiska och kulturella rötter

Den tidigare forskningen har ofta framhållit att Helena Westermarck härstammade från 
en förhållandevis privilegierad social miljö. Merete Mazzarella går kanske längst då hon 
mer eller mindre antyder att Westermarck föddes med silversked i munnen: jämfört med 
Fredrika Runeberg får man konstatera att ”det snarare var en känsla av att vara osedvanligt 
privilegierad än en känsla av att själv vara offer för manssamhällets orättvisor” som drev 
Helena Westermarck, menar Mazzarella. Även andra författare har karaktäriserat Wester-
marcks bakgrund som ”privilegierad” alternativt ”välbärgad”. Trots detta har man hittills 
ändå inte i någon djupare mening diskuterat vad den sociala miljön innebar för Wester-
marck i praktiken och hur hennes egna beskrivningar av den förhåller sig till den iscensätt-
ning av det egna jaget som hon omgav sig med i sina texter.186 
 Beskrivningar av barn- och ungdomstiden är en av memoargenrens mest omhuldade 
traditioner. Det är också en typ av text som omges av mycket bestämda konventioner och 
genretypiska förväntningar från både läsare och skribenter. Kännetecknande för såväl den 
historiska krönikan som självbiografin som genre är tendensen att se både det individuella li-
vet och den kollektiva historien som en serie händelser vilka tillsammans leder fram till nuet. 
Självbiografins uppgift blir därför att beskriva vilka upplevelser eller händelser i livet som 
tillsammans format författaren till den person hon är i skrivande stund.187 Barndomen har 
inom memoargenren av den här anledningen traditionellt uppfattats som en tid då individen 
socialiseras in i sin vuxna identitet.188 Den här tendensen förekommer redan hos flera av ro-
mantikens kända memoarförfattare såsom Johann Wolfgang von Goethe (Aus meinem Leben. 
Dichtung und Wahrheit, 1811–1830) och George Sand (Histoire de ma vie, 1854–1855) och 
den befästes och blev allt mer vanlig under 1800-talet. Vurmen för barndomen uppnådde på 
så vis enligt Lena Kåreland något av en kulmination i Selma Lagerlöfs självbiografiska verk 
Ett barns memoarer (1930) där verkets hela skildring genomgående kretsar kring minnena 
från författarens barndom på släktgården Mårbacka.189 I Helena Westermarcks fall är det inte 
heller osannolikt att just Lagerlöfs verk även utövat ett visst inflytande på memoarernas ut-
formning. Westermarck, som var jämngammal med den svenska författaren och uppfattade 
henne som en av sina litterära förebilder, kände väl till Lagerlöfs produktion och hade även 
träffat henne vid ett par tillfällen, bland annat då Lagerlöf besökte Helsingfors 1912.190 Hon 
läste Lagerlöfs Ett barns memoarer år 1931 medan hon arbetade med sina egna memoarer.191 

186 Se t.ex. Tegengren 1974, 340; Mazzarella 1984, 221–222; Konttinen 1988, 50–51; Claesson Pipping 2007, 166; Konttinen 
2014, 16; Toftegaard Pedersen 2016, 12.

187 Se t.ex. Hannabuss & al. 1993, 129–146, särskilt 135–136; Kondrup 1992, 41–62. Om självbiografiska texter som källor i 
allmänhet, se t.ex. Kurvinen 2014 och avsnittet ”Källorna” i denna avhandlings inledning.

188 Om synen på barndomen i den europeiska kulturen från 1600-talet framåt, se Sommerville 1992, 128–144. 
189 Se Kåreland 2014, 105–106.
190 H. Westermarck 1941, 265, 402, 408–412. Arne Toftegaard Pedersen går så långt att han betraktar Lagerlöf som den 

viktigaste litterära förebilden för Westermarck vid sidan av Ibsen. Se Toftegaard Pedersen 2016, 138.
191 Se brev från H.W. till E.W. 24.1.1931, HWBS:VIII, ÅAB.
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 I sina memoarer ägnade Helena Westermarck därför det första kapitlet på dryga 100 
sidor åt att beskriva sin barn- och ungdom med dess vardagsmiljöer och minnen.192 Jäm-
fört med sin bror Edvard som i sina memoarer endast ägnade ca 50 sidor åt sin barndom 
och sina ungdomsår, skrev hon betydligt mer.193 Också här kan man se detta som en av 
genrens traditioner. Margaretha Fahlgren har lyft fram gemensamma drag i självbiografier 
skrivna av svenska kvinnliga författare från samma generation som Helena Westermarck. 
Hon noterar att de kvinnliga författarna tenderar att utförligt beskriva sin barndom och 
sina ungdomsår. I samtliga fall framstår barn- och ungdomen som en tid då jaget stegvis 
finner sin plats i samhället. Familjen får då en betydande roll som den plats där flickan lär 
sig den borgerliga familjens värderingar och socialiseras in i en lämplig kvinnoroll.194 
 I Helena Westermarcks fall uppfyller barndomsskildringarna emellertid inte enbart 
den här funktionen. Precis som sin bror Edvard Westermarck försåg nämligen Helena 
Westermarck genom sina memoarer även den uppmärksamma läsaren med en rad upplys-
ningar som gjorde det möjligt att skapa sig en uppfattning om familjen Westermarcks soci-
ala bakgrund och nätverk. Dessa upplysningar signalerade klasstillhörighet och fungerade 
som sociala markörer. Genom att välja vilka namn bland familj, släktingar och vänner de 
som på det här sättet lyftes fram och vilka de tvärtom valde att hastigt passera eller helt 
förbigå, kan man hävda att såväl Helena som Edvard Westermarck ägnade sig åt ett slags 
”socialt bruk av släktskap” som Pierre Bourdieu diskuterat. Precis så som Bourdieu framhä-
ver kan man säga att det finns en skillnad mellan verkligt (biologiskt eller socialt) släktskap 
och ett ”representativt släktskap” som individen kan göra anspråk på att tillhöra för att 
vinna tillgång till ett symboliskt kapital som manifesteras genom ett ansett eller ryktbart 
familjenamn eller någon annan typ av gruppidentitet.195 Jag vill föreslå att man kan tala om 
en iscensatt epistemisk gemenskap. 
 En iscensatt epistemisk gemenskap kan beskrivas som en grupp personer med vilken en 
enskild individ upplever att han eller hon delar en gemensam epistemisk kultur i den bemärkel-
se som introducerats av Herman Paul och som presenterats i denna avhandlings inledning.196 
Den iscensatta epistemiska gemenskapen kan omfatta såväl familjemedlemmar, släkt och 
vänner som lärare, mentorer och andra förebilder eller rollmodeller. Huvudpoängen är att 
individen upplever sig ha någonting gemensamt med dessa personer och att dessa personer 
haft en betydelse för den egna identitetens utveckling. Eftersom betoningen ligger på iscensätt-
ningen behöver det således inte nödvändigtvis handla om personer som tänker likadant i 
en objektiv bemärkelse. En iscensatt epistemisk gemenskap är i stället en grupp människor 
som av en individ iscensätts som ett kollektiv, förenade av en (föreställd) gemensam värde-
grund, en intellektuell gemenskap eller någon annan form av gemensamma intressen.

192 H. Westermarck 1941, 9–95.
193 E. Westermarck 1927, 9–49.
194 Fahlgren 1987, 63–67.
195 Bourdieu [1990] 2014, 169–170.
196 Se avsnittet ”Persona” i denna avhandlings inledning.
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 De enskilda individerna inom en iscensatt epistemisk gemenskap behöver inte nöd-
vändigtvis befinna sig i varandras fysiska eller temporala närhet. För den individ som 
iscensätter den epistemiska gemenskapen är det tvärtom ofta önskvärt att upprätthålla 
illusionen av ett kollektiv som sträcker sig utanför en bestämd plats och tid. Den iscensatta 
epistemiska gemenskapens huvudsakliga funktion är nämligen att underbygga trovärdig-
het och auktoritet i förhållande till andra konkurrerande epistemiska kulturer. Individen 
eftersträvar därför att inkludera tillräckligt många och tillräckligt synliga, offentliga per-
soner i den iscensatta gemenskapen. Av den här orsaken omfattas inte bara familjemed-
lemmar, vänner, meningsfränder och anförvanter ur den omedelbara fysiska och historiska 
närmiljön utan också personer som kan upplevas som historiska föregångare eller intellek-
tuella meningsfränder även om personen i fråga aldrig träffat dem personligen. Till dessa 
förebilder kan exempelvis räknas mer avlägsna släktingar, författare, politiker och andra 
filosofiska eller ideologiska förebilder som individen beundrar eller ser upp till. Inom den 
iscensatta epistemiska gemenskapen är sådana personer viktiga eftersom de exemplifierar 
idéer eller värden som upplevs som betydelsefulla för individens egen identitet. Jag ska i 
det följande söka visa vad som avses med exempel som hämtas ur Helena Westermarcks 
memoarer och andra texter. 
 Det är uppenbart att den egna familjen och den närmaste släkten var en väsentlig del 
av den epistemiska gemenskap som Helena Westermarck sökte iscensätta omkring sin egen 
person. Samtidigt framgår emellertid texternas iscensättande karaktär genom det sätt på 
vilket olika personer presenteras. Ett tydligt exempel på detta finner man redan i det sätt 
på vilket Westermarck beskrev sina föräldrar för sin läsare. Westermarcks far Nils Christian 
Westermarck introduceras i memoarerna som kamrer vid Kejserliga Alexanders-universi-
tetet i Helsingfors, men de övriga upplysningarna om honom är iögonfallande knapphän-
diga i Westermarcks texter. För att få veta någonting mer om honom måste man därför 
vända sig till andra källor. Av dessa källor framgår att Nils Christian Westermarck, som 
hade avlagt studentexamen vid Borgå gymnasium, arbetade som lärare i latin vid Helsing-
fors lyceum åren 1849–1867. Han promoverades till filosofie magister 1850 och inledde 
en tjänstemannakarriär vid universitetets ekonomiska administration som konsistorieama-
nuens, därefter amanuens, konsistorienotarie, universitetskamrer och slutligen kollegieas-
sessor. Han tillhörde även ledningen för Helsingfors Sparbank och Nordiska Aktiebanken 
samt var revisor för Finlands Bank och skattmästare för Finska Vetenskaps-Societeten. Han 
hörde även till grundläggarna av försäkringsbolagen Kaleva (1874), Fennia (1881) och Pa-
tria (1888), och han var medlem av dessa bolags direktioner fram till 1901. Han tillhörde 
även Helsingfors stadsfullmäktige 1875–1879.197

 Dessa upplysningar om faderns förhållandevis gedigna karriär inom det ekonomiska 
livet framgår emellertid inte alls i Helena Westermarcks memoarer och omnämns endast 
mycket kortfattat i hennes brors. Edvard Westermarck gjorde till och med ett försök att 

197 Nekrolog över Nils Christian Westermarck, ”Dödsfall”, Hufvudstadsbladet 29.2.1904. Släktutredning med biographica 
över släkten Westermarck (”En gammal släkt från Lövånger socken”), EWA:46, ÅAB.
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hävda att fadern trots sin tjänstemannakarriär ändå hade en akademisk läggning: ”Jag tror 
att han egentligen ägde en vetenskaplig läggning, ehuru omständigheterna drivit honom 
in på tjänstemannabanan”.198 Samma knapphändighet präglar även upplysningarna om 
faderns familjebakgrund och släkt. I Helena Westermarcks memoarer får läsaren veta att 
släkten Westermarck ursprungligen härstammade från Västerbotten i Sverige och hade 
kommit till Finland under 1700-talet. Helena Westermarck omnämner sin farfarsfar Nils 
Wilhelm Westermarck (1759–1802) som var kapten vid Nylands dragoner och hans far 
Nils Westermarck (1714–1786) som hade varit länslantmätare i Nylands län och inne-
havare av Dickursby gård i Helsinge socken samt en mer avlägsen släktgren som varit 
verksam som officerare och som gårdsägare. Trots att Helena Westermarck på så vis försåg 
läsaren med en utförlig beskrivning av sin fars släkt är det ändå slående att varken hon eller 
hennes bror i sina respektive memoarer omnämner att deras farfar Christer Wilhelm Wes-
termarck (1796–1840) hade varit skeppare och bosatt i Lovisa. På så vis undvek de även 
att fästa uppmärksamhet vid att det inte fanns någon akademisk tradition inom familjen 
och att faderns ursprung kunde härledas till hantverkare och sjöfarare i den östnyländska 
småstaden Lovisa. När Helena Westermarck i förbigående omtalar faderns syster Maria 
Sofia Westermarck (1821–1901), tillägger hon därför att denna var gift med den ”skickliga 
konstnärliga guldsmeden” Anders Felixzon. Det prestigefyllda guldsmedsyrket framhävs 
på så vis som mer ”konstnärligt” än vanliga hantverk.199 
 Medan faderns ursprung och tjänstemannabana på olika sätt tonades ner, fick mo-
derns familj och släkt ett betydligt större utrymme i den iscensatta epistemiska gemenskap 
som Helena Westermarck omgav sig med. Det förefaller därför inte som någon slump att 
både Helena och Edvard Westermarck innan de ens omtalat sina föräldrar inleder sina 
respektive memoarer med att hänvisa till sina mostrar: systrarna Elisabeth (Lilli), Alexan-
dra (Sanny, 1828–1895) och Anna Blomqvist (1840–1925).200 Den Blomqvistska släk-
ten lämpade sig bättre för att iscensätta en epistemisk gemenskap med förankring inom 
huvudstadens kunskapselit. Syskonen Westermarcks mor Constance Westermarck var 
dotter till den redan tidigare omtalade professor Alexander Blomqvist och Kristina Char-
lotta Harring (1798–1850). Alexander Blomqvist var oäkta son till Alexander Magnus 
Sederholm (1775–1830) som i sin tur tillhörde det översta borgerskapet i Helsingfors. 
Blomqvist hade studerat vid Borgå gymnasium och promoverades till filosofie magister 
vid Åbo akademi 1819. Han blev amanuens för Åbo akademis bibliotek och flyttade efter 
Åbo brand med biblioteket till Helsingfors. Från och med 1838 utsågs han till professor i 

198 Jfr. H. Westermarck 1941, 52; E. Westermarck 1927, 18–19. Edvard Westermarck skriver: ”I min tidigaste barndom var 
han lärare i latin vid Lyceum i Helsingfors [- - - ] Senare innehade han [Nils Christian Westermarck] poster i bankers och 
försäkringsbolags styrelser eller förvaltningsråd och togs i anspråk för många kommunala uppdrag. Som ett exempel 
på det förtroende han åtnjöt kan nämnas att han vid det första stadsfullmäktigevalet i Helsingfors erhöll ett av de allra 
högsta röstetalen.”

199 Se även Edvard Westermarck: koncept med biografiska upplysningar avsedda för verket Philosophie der Gegenwart 
in Selbstdarstellungen Diverse, EWA:43B, ÅAB. Citeras av Lagerborg 1951 19; Släktutredning med biographica över 
släkten Westermarck (”En gammal släkt från Lövånger socken”), EWA:46, ÅAB. I Helena Westermarcks memoarer ingår 
en släktkarta över släkten Westermarck, men denna har enligt utgivarens förord uppgjorts av Hugo Pipping och fanns 
inte med i Helena Westermarcks ursprungliga manus för boken.

200 Jfr. E. Westermarck 1927, 9 och H. Westermarck 1941, 11.
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lärdomshistoria vid Kejserliga Alexanders-universitetet i Helsingfors. Som professor blev 
han den förste som i Finland föreläste i ämnet estetik. Under 24 år redigerade han även 
Finlands Allmänna Tidning.201 
 Trots att Alexander Blomqvist avled långt innan hans dotterdotter Helena Wester-
marck föddes, bevarades av allt att döma ett levande minne av honom och hans idéer 
inom familjen Blomqvist-Westermarck. Blomqvists äldsta dotter, Elisabeth Blomqvist när-
de långt gångna planer på att skriva en biografi över hans levnadsgärning. I familjearkivet 
finns hennes tämligen omfattande anteckningar och annat material om hans verksamhet 
som hon hade samlat till grund för sitt arbete. Någon biografi blev uppenbarligen aldrig 
skriven, men planerna vittnar om att de efterkommande uppfattade Alexander Blomqvists 
minne som viktigt. Till stöd för minnet fanns även Alexander Blomqvists efterlämnade 
brev, dagböcker, manuskript och anteckningar som till en början förvarades av familjen. 
Det faktum att materialet sedermera deponerades i universitetsbibliotekets samlingar av de 
båda systrarna Anna och Alexandra Blomqvist vittnar även det om att familjen ansåg att 
Alexander Blomqvists minne var, eller borde vara, av intresse för efterlevande generatio-
ner.202 När Helena Westermarck sedermera själv skrev sin tvådelade biografi över mostern 
Elisabeth Blomqvist, ägnade hon även särskild uppmärksamhet åt att beskriva morfadern 
med hjälp av det bevarade materialet.203 
 För en kvinnosakskvinna som Helena Westermarck fanns det stor orsak att framhål-
la sina Blomqvistska familjerötter. I familjen Blomqvist uppmuntrades även flickorna att 
studera och flera av dem hade besökt olika skolor för flickor utomlands. Syskonen Wester-
marcks moster Elisabeth Blomqvist upprätthöll tillsammans med sin mor och sina yngre 
systrar en privat flickskola, den så kallade Blomqvistska skolan i Helsingfors. Hon var se-
dermera föreståndarinna för Finlands första statliga flickskola Svenska fruntimmersskolan 
i Helsingfors under åren 1864–1898. Bland den senare skolans elever fanns även hennes 
båda systerdöttrar Helena och Anna Westermarck. Efter mosterns död publicerade Helena 
Westermarck den redan omnämnda biografin över hennes levnadsgärning: Elisabeth Blom-
qvist, hennes liv och gärning (1916, 1917). Här framhävde hon bland annat mosterns djupa 
intresse för lärdom och hennes kosmopolitiska, vidsynta och toleranta livsinställning.204 
 För Helena Westermarck fanns det också andra orsaker att framhäva sitt släktskap 
med mostrarna Blomqvist. Elisabeth Blomqvist hade i sin ungdom studerat för universi-
tetets teckningslärare P. A. Kruskopf samt konstnären B. A. Godenhjelm och även ställt 
ut sina arbeten.205 I henne hade Helena Westermarck en passande förebild för sin egen 

201 Om Alexander Blomqvists karriär, se H. Westermarck 1916, 1–30, 59–70; Häkli 2009; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 
(Alexander Blomqvist); Knapas 2012, 153–155. Om Blomqvists oäkta ursprung, se Lagerborg 1951, 434 (not till kap. 34, 
255) Om Blomqvist och Finlands Allmänna Tidning, se Tommila 1988 a, 108–112. Om Blomqvists förhållande till den 
finska bildningskulturen, se Dahlberg 2016.

202 Elisabeth Blomqvists anteckningar för en biografi om Alexander Blomqvist, SBA Coll 24.1, NB. Se även arkivförord för 
Släkten Blomqvists arkiv (Coll 24) samt Anna Blomqvists arkiv (Coll 23), NB. 

203 H. Westermarck 1916, 1–73.
204 H. Westermarck 1916, 79–92, 112–127; H. Westermarck 1917, 1–53, 116–130; H. Westermarck 1941, 10. Om Helena 

Westermarcks sätt att beskriva sin moster samt hennes familjebakgrund och arbete, Claesson Pipping 2007, 101–134. 
Se även avsnittet ”Kosmopolit” längre fram i denna avhandling.

205 H. Westermarck 1916, 79–92.
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roll som konstnär. Mostrarna Alexandra och Anna Blomqvist var musikaliska och mång-
kunnigt belästa. Båda två förblev ogifta och verkade som lärarinnor. Dessa två mostrar var 
särskilt viktiga för Helena Westermarck som regelbundet brevväxlade med dem under hela 
sitt liv, men också de andra syskonen hade tät kontakt med sina mostrar. I synnerhet Anna 
Blomqvist, som var yngre än de två andra stod sina syskonbarn nära. Som självständigt 
arbetande yrkeskvinnor var de även rollmodeller.206 
 Inom familjen Blomqvist fanns mycket som på olika sätt passade väl in i den iscensatta 
epistemiska gemenskap med förankring inom huvudstadens kunskapselit som Helena Wes-
termarck iscensatte genom sina texter. Morbrodern Anton Blomqvist (1836–1904) var chef 
för forstinstitutet i Evois. Han var gift med Alfhild Ilmoni, dotter till professorn i medicin 
och kirurgi Immanuel Ilmoni (1797–1856) som hade varit en av Alexander Blomqvists 
närmaste vänner sedan studietiden i Åbo. Edvard Westermarck framhäver i memoarerna att 
paret var mångsidigt intresserade av filosofi och litteratur. För att exemplifiera detta nämner 
han att Anton Blomqvist ännu på sin dödsbädd läste och kommenterade sin systersons 
vetenskapliga manuskript.207 En fjärde moster, Sofie Blomqvist (1834–1888) var för sin 
del gift med sin småkusin, bokhandlaren, förläggaren och författaren Theodor Sederholm 
(1832–1881). Sederholms bokhandel låg invid Norra Esplanaden och han var bland annat 
Johan Ludvig Runebergs förläggare. Han var även amanuens för universitetets konsistorium 
1863–1876 samt lärare vid Centralskolan för konstflit under åren 1871–1874. Parets son, 
sedermera professorn i geologi Jakob Johannes (Hannes) Sederholm (1863–1934) hörde till 
Edvard Westermarcks närmaste barndomsvänner och även de Sederholmska släktingarna 
nämns därför flera gånger i både Helena och Edvard Westermarcks memoarer.208 
 Det sätt på vilket de båda syskonen lyfte fram sina släktingar inom familjen Blom-
qvist, visar att både Helena och Edvard Westermarck gärna ville framhäva en kontinuitet 
mellan sig själva och den akademiska tradition som fanns representerad i moderns familj. 
På så vis kan man hävda att de inte bara iscensatte en familjebakgrund med ett passande 
akademiskt och kulturellt kapital inom den etablerade kunskapseliten utan också presen-
terade en slags intellektuell genealogi som sträckte sig vidare mot ett större nätverk. 

En jämlik gemenskap?

Familjen Westermarck-Blomqvists förankring inom huvudstadens kunskapselit framkommer 
i Helena Westermarcks memoarer redan genom de inledande beskrivningarna av hemmets 
geografiska belägenhet. Familjen Westermarcks gård var enligt Helena Westermarck ett ”typ-
iskt” stadsträhus i empirestil och låg invid hörnet av Andrégatan (nuvarande Lönnrotsgatan) 

206 Brev till H.W. från Anna och Alexandra Blomqvist, HWBS:V, ÅAB; Brev från H.W. till Alexandra och Anna Blomqvist, SBA, 
NB. 

207 E. Westermarck 1927, 22–23; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 (Anton Gabriel Blomqvist).
208 E. Westermarck 1927, 16, 22; H. Westermarck 1941, 11–12, 52. Se även Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 (Claes Theodor 

Sederholm).
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och Annegatan. Hemmet var beläget i den så kallade Nystaden, alltså kvarteren kring 
vad som numera kallas för Gamla kyrkan invid Bulevarden i Helsingfors. Denna stadsdel 
hade börjat byggas sedan Helsingfors blivit Finlands nya huvudstad år 1812. På andra 
sidan gatan i gården vid Annegatan 18 bodde mostrarna Elisabeth, Alexandra och Anna 
Blomqvist. Till skillnad från stadsdelen Kronohagen som favoriserades av adeln och den 
gamla ståndseliten, beboddes dessa kvarter av universitetets professorer och tjänstemän, 
framhåller Helena Westermarck.209 
 Med några få rader lyckas Helena Westermarck på så vis göra en tydlig sociogeogra-
fisk positionering av sina barndomskvarter. Genom att framhäva de sociala skillnaderna 
mellan de egna barndomskvarteren och stadsdelen Kronohagen, kunde Helena Wester-
marck förankra sitt eget ursprung inom kunskapselitens miljöer. Genom att beskriva gran-
nar och vänner i dessa kvarter framhävde Westermarck även sina kontakter till ett utvidgat 
nätverk av personer med en liknande bakgrund inom den växande kunskapseliten. För att 
ytterligare understryka familjens kopplingar till kunskapseliten inom universitet och stat-
sadministration nämner Helena Westermarck därför i sin biografi om Elisabet Blomqvist 
även familjen Blomqvists grannar under 1850- och 1860-talen. Det urval av personer som 
hon sålunda väljer att nämna vid namn är senatorn Bror Ulrik af Björkstén (1796–1856), 
professor Fredrik Wilhelm Pipping (1783–1856), universitetssekreterare Gustaf Adolf 
Uhlenius (1802–1873) och professor Frans Ludvig Schauman (1810–1877). I de närmaste 
kvarteren bodde enligt henne även bland andra professorerna Reinhold von Becker, Johan 
Vilhelm Snellman samt Thiodolf Rein (1838–1919) och Johan Philip Palmén (1811–1896). 
Bland familjen Blomqvists närmaste umgänge i universitetskretsarna lyfter Helena 
Westermarck särskilt fram professorerna Immanuel Ilmoni, Nils Abraham af Ursin 
(1785–1851), Johan Jakob Nordström (1801–1874) med familjer samt den tidigare 
omnämnde F. W. Pipping och hans familj.210 
 Det familjenätverk som sålunda framträder i Helena Westermarcks skildringar var 
stadigt förankrat inom huvudstadens administrativa och akademiska elit. Grannarnas aka-
demiska ställning framträder genom deras professorstitlar. Däremot saknas på ett påtagligt 
sätt övriga sociala hierarkier i Helena Westermarcks skildring och man får sällan veta något 
om de olika personernas sociala härstamning. De adliga familjerna Pipping, Palmén, af 
Ursin, Rein, Snellman, af Björkstén och Schaumans position inom den högre ståndseli-
ten framhävs exempelvis inte på något sätt. Deras adelskap var givetvis inte okända för 
personer ur den insatta samtiden men det är ändå slående att varken Helena eller Edvard 
Westermarck på något sätt nämner eller anspelar på dem trots att familjerna Pipping och 
Palmén hörde till deras närmaste familjekrets. Läsaren får intrycket att familjen Wester-
marck umgicks på en jämbördig nivå med samtliga de personer som omnämnts vid namn. 

209 H. Westermarck 1916, 38; H. Westermarck 1941, 18. Utöver gården på Andrégatan ägde familjen Westermarck också 
villa nr 10 i Östra Brunnsparken. Villan var uppförd enligt ritningar av G.T. Chiewitz och hyrdes ut till badgäster under 
sommaren. Se Westermarck 1927, 13–14.

210 H. Westermarck 1916, 38. Helena Westermarck skriver G. Rein. Förmodligen förväxlar hon här far och son: professor 
Gabriel Rein var son till professor Thiodolf Rein, men sonen som var född 1869 kan knappast räknas som en granne 
under den tid Westermarck skriver om.
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 En närmare granskning av förhållandena inom kunskapseliten visar emellertid att 
det nätverk som Helena Westermarck beskriver knappast var så homogent och jämbördigt 
som hon önskade låta påskina. Kunskapseliten rekryterades till en del ur den gamla stånd-
seliten: prästerskapet, det övre borgerskapet, den högre tjänstemanna- och officerskåren 
samt adelskapet.211 Sålunda hade exempelvis flera av de personer som Helena Westermarck 
omnämner sin bakgrund i prästeståndet. Immanuel Ilmoni var son till en klockare medan 
Nils Abraham af Ursin, Gabriel Rein och B. U. af Björkstén var prästsöner, liksom även 
G. A. Uhlenius som var son till en präst och trivialskollärare. En del härstammade även 
från borgarsläkter såsom F. W. Pipping och J. V. Snellman (den senare hade även präst- 
och ämbetsmannarötter) liksom även Gustaf Adolf Uhlenius (vars far härstammade från 
en österbottnisk handelssläkt). Reinhold von Beckers far var artillerisergeant och senare 
gårdsinnehavare.212

 Utöver den här gruppen bestod kunskapseliten även av personer som härstammade 
från de lägre skikten av ståndseliten: den lägre tjänstemanna- och officerskåren, städernas 
småborgerskap och hantverkare. Till dessa hörde inte bara syskonen Westermarcks far utan 
även flera av Alexander Blomqvists närmaste vänner, däribland Johan Jakob Nordström 
vars far hade varit svarvarmästare i Åbo samt J. Ph. Palmén och klockarsonen Ilmoni vars 
härstamning likaså var något anspråkslösare jämfört med de ovan nämnda präst- och kapp-
lansönerna i grannskapet. Palméns far hade för sin del varit kamrer vid tullstyrelsen, men 
han hade förlorat sin tjänst och avtjänat ett tvåårigt fängelsestraff för förskingring, vilket 
medförde att familjens sociala anseende sjönk. Hans bakgrund påminner på sätt och vis 
om Alexander Blomqvist vars utomäktenskapliga födelse också potentiellt hade en menlig 
inverkan på hans sociala anseende.213 

 I verkligheten omfattade alltså den kunskapselit som Helena Westermarck beskriver 
representanter för den gamla ståndseliten, men också personer som härstammade från 
betydligt anspråkslösare förhållanden. Rent numerärt representerade de sistnämnda ännu 
under syskonen Westermarcks barndomstid på 1850- och 1860-talen ett ganska litet antal. 
Med utbildningens hjälp kunde dessa personer höja sin sociala status och uppnå tjänster 
inom universitetet och statsadministrationen, men såsom Heikki Waris påpekat utsågs 
de emellertid sällan till de allra högsta ämbetena. Detta hindrade emellertid inte att deras 
existens ändå upplevdes som en konkurrensfaktor inom den etablerade eliten, i synnerhet 
som deras antal inom vissa delar av kunskapseliten var proportionellt sett större än inom 
andra. Jämfört med andra tjänstemän hade således en betydligt större del av universitetets 
lärare och tjänstemän sitt ursprung i samhällsgrupper utanför ståndseliten.214 

211 Waris 1940.
212 Biografiska uppgifter, se Laine 2009 (om Pipping); Landgrén 2009 (om Rein); Heikkilä 2009 (om Schauman); Klinge 

2009 (om Snellman); Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 (Bror Ulrik af Björksten, Immanuel Ilmoni, Nils Abraham af Ursin, 
Gustaf Adolf Uhlenius).

213 För biografiska uppgifter se Tarkiainen 2009 (om Nordström); Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 (om Johan Philip Palmén 
och Henrik Johan Palmén).

214 Waris 1940, 217–218, 221.
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 Såsom ofta påpekats kännetecknades det finska samhället under första halvan av 
1800-talet av ett tillstånd där man i så stor utsträckning som möjligt strävade efter att be-
vara status quo i de rådande samhällsförhållandena. De ledande tjänstemännens inställning 
präglades av rädslan för de revolutionära rörelser som gjorde sig gällande i Europa under 
denna tid. Av dessa orsaker ville man begränsa de lägre ståndens tillträde till samhällseli-
ten.215 Samtidigt tjänade begränsandet av de lägre ståndens samhällsavancemang även eli-
tens egna intressen. Även inom den gamla ståndseliten fanns det nämligen ett överutbud 
av unga personer på jakt efter en passande utkomst. Detta berodde inte minst på att Fin-
land efter anslutningen till Ryssland inte längre hade någon armé som kunde erbjuda en 
ståndsmässig karriär för unga adelsmän.216 Under dessa förhållanden var det naturligt att 
det även fanns utrymme för en social konkurrens inom kunskapseliten som också avteck-
nar sig i familjen Blomqvist-Westermarcks sociala umgänge.
 En närmare granskning av familjen Blomqvist-Westermarcks umgänge bekräftar 
att det fanns en klar ståndsmedvetenhet inom kunskapseliten. Av de personer som om-
nämnts tenderade familjen Blomqvist-Westermarck nämligen främst att umgås med de 
personer vars härstamning mest påminde om Alexander Blomqvists och Nils Christian 
Westermarcks, alltså Nordström, Palmén och Ilmoni. Med de ovannämnda prästsönerna 
och deras familjer i grannskapet hade familjen Blomqvist-Westermarck däremot av allt 
att döma inte någon nära kontakt. Inte heller umgicks man med Frans Ludvig Schauman 
som tillhörde adeln och den gamla ståndseliten. Till skillnad från honom hade Pipping, 
Palmén, af Ursin, Rein, Snellman, af Björkstén däremot adlats för sina samhällsinsatser 
och tillhörde inte den gamla ståndseliten av börd. Med dessa familjer hade familjen Blom-
qvist-Westermarck ett närmare samröre. Detta visar att kunskapseliten i själva verket var 
indelad i olika sociala skikt som var för sig bildade olika kotterier. Adelskap – det gamla 
ståndssamhällets främsta merit – var fortsättningsvis en viktig faktor som påverkade det 
sociala umgänget. 
 I praktiken omgavs alltså familjen Blomqvist-Westermarck av ett nätverk av personer 
som sökte sitt ursprung inom hantverkarskrået, småborgerskapet och den lägre tjänste-
mannakåren. De tillhörde närmast kunskapseliten i första eller på sin höjd andra genera-
tion. Trots detta tycks Helena Westermarck inte ha uppfattat detta som väsentligt och hon 
iscensatte därför sig själv som delaktig av en relativt homogen kunskapselit vars medlem-
mar framställdes som socialt likställda. I följande avsnitt ska jag därför söka svar på vilka 
personliga egenskaper, praktiska färdigheter och epistemiska dygder som enligt Helena 
Westermarck utmärkte kunskapseliten, samt hur hennes syn på bildning skiljde sig från 
den syn på begreppet som har diskuterats i föregående avsnitt.

215 Waris 1940, 231–235; Klinge 1996, 52–60, 65–73.
216 Se Joutsivo 2010, 174. Klinge 1989, 333–341.
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Bildning som kunskapstörst

I den finska 1800-talskontexten innebar bildning såsom redan har kunnat konstateras i 
första hand en form av moraliskt ansvar gentemot det finska folket, nationen och foster-
landet. I Helena Westermarcks retorik har begreppet dock en något annorlunda innebörd. 
Detta framgår tydligt i hennes brev, där ordet återkommer då och då. I november 1879 
anlände Westermarck för första gången till Paris där hon hade för avsikt att inleda sina 
konststudier. Vid ankomsten till Paris hyrde hon rum i ett pensionat och började bekanta 
sig med studierna och staden. Westermarck hade hoppats på att kunna utvidga sitt franska 
ordförråd genom konversationerna med värdinnan och de andra gästerna i pensionatet, 
men blev snabbt besviken. Pensionatet var inte trivsamt och Westermarck förstod sig inte 
på den franska hyresvärdinnan som i hennes smak var alltför ytlig. Samtalen vid pensiona-
tets frukost kretsade enbart kring föregående kvälls soirée och de herrar som hade närvarat 
vid den: ”huru de gingo, huru de stodo, hurudana deras karaktär voro”, ironiserade Helena 
Westermarck i ett brev till sin mor. Dessutom var värdinnans lynne mycket konstigt: hon 
grälade med tjänstefolket och med sin syster på ett sätt som Westermarck fann mycket 
otrevligt. ”Ju mera man kommer att stå i beröring med henne, dess mindre känner man för 
henne några sympathier. Hvad som än är viktigare emellertid än sympathi och antipathi är 
att jag icke kan anse henne för bildad”, anförtrodde Helena Westermarck därför sin mor i 
ett brev till hemmet.217

 Trots erfarenheterna med den besvärliga pensionatsvärdinnan ville Helena Wester-
marck ändå inte avstå från de franska pensionaten. I ett brev till modern förklarade hon 
att visst var det trevligt att då och då umgås med landsmän, men trots det var hon ändå 
inte intresserad av att försöka hitta en inackordering hos någon finsk familj i staden så-
som modern föreslagit. Att bo hos fransmän var så ”mycket intressantare och äfven mera 
bildande”, ansåg Westermarck och understreckade bestämt den sista orsaken.218 Hon be-
traktade sin vistelse i Paris som en form av utbildning och ville inte gå miste om kontakten 
med fransmännen och det främmande språket. Helena Westermarcks sätt att inför sin mor 
hålla fast vid sin önskan att bo i de franska pensionaten visar att begreppet ”bildning” för 
Westermarck åtminstone till en del handlade om lärdomar och kunskap. Begreppet omfat-
tade sålunda i detta sammanhang närmast de insikter och lärdomar som kunde inhämtas 
genom resans upplevelser, studier eller allmän förkovran. Men såsom exemplet med hy-
resvärdinnan visar, definierade Helena Westermarck ändå inte enbart ”bildning” utgående 
från allmänna kunskaper eller en bred konversationsförmåga. ”Bildning” omfattade även 
sociala konventioner för tal, beteende och temperament. Att gräla med tjänstefolk och 
närstående kunde därför uppfattas som ett tecken på bristande bildning. 
 Begreppet bildning markerade även en skillnad gentemot ”folket” eller de breda lag-
ren av befolkningen. Ett exempel på detta finner man i ett annat av Westermarcks brev. 

217 Brev från HW till CW, Paris 7.12.1879, HWBS:XI, ÅAB. 
218 Brev från HW till CW, Paris 27.3.1881, HWBS:XI, ÅAB. Understrykningen i originalet.
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Drygt ett år efter sin ankomst till Paris beslöt nämligen Helena Westermarck sig för att 
byta studieplats från Madame Trélats privata konstakademi till ateljé Colarossi som leddes 
av italienaren Filippo Colarossi. I ett brev till sin mor, berättade Westermarck att denne 
inte var ”någon bildad man”, men han hade själv stått modell i många år och kände till 
de franska konstnärskretsarna väl.219 Begreppet ”bildning” framstår i detta sammanhang 
som ett uttryck för klass och en social grupptillhörighet inom kunskapseliten. På detta sätt 
representerade Helena Westermarck ur ett europeiskt perspektiv en tämligen tidstypisk 
uppfattning. Enligt Jürgen Kocka kännetecknades kunskapseliten av en specifik kultur 
som betonade vissa egenskaper. Denna kultur var ett sätt att eftersträva social distinktion 
på egna meriter för att på så sätt kompensera för avsaknaden av anor och samhällsposition 
baserad på medfödda privilegier. Kunskapseliten betonade därför vikten av personliga me-
riter och hade en positiv inställning till arbete som ett medel för att skapa sig en position i 
samhället. Samtidigt betonade den starkt utbildningens betydelse och hyste stor respekt för 
vetenskapliga och akademiska meriter.220 Studier och en tillräckligt hög kunskapsnivå var 
på så vis det viktigaste inträdeskravet för den som önskade tillhöra kunskapseliten vilket 
även märks i Helena Westermarcks syn på vad som kännetecknade kunskapseliten.
 Helena Westermarcks syn på begreppet bildning märks tydligt i memoarernas be-
skrivningar av den egna familjen och dess nätverk. I stället för börd, ärvda titlar och posi-
tion framhävde hon familjens sociala ställning inom kunskapseliten genom hänvisningar 
till utbildning, studierelaterade meriter och personliga ansträngningar för att uppnå dessa. 
Ett exempel på detta kan man finna i det sätt på vilket Westermarck beskriver sin mor-
far Alexander Blomqvist. Enligt Westermarck växte Blomqvist upp under knappa förhål-
landen hos sin moster Elisabeth Blomqvist (f. Nyberg) i Helsingfors. Mostern var enligt 
Westermarck änka efter en ”trumpetare” och hon försörjde sig genom att baka och sälja 
tårtor. Med hjälp av stöd från sin morbror, räntmästaren Anders Nyberg i Helsingfors 
kunde Alexander Blomqvist emellertid börja studera och blev med tiden professor. Helena 
Westermarck beskriver utförligt morfaderns studier och målmedvetna ansträngningar som 
ofta inleddes redan vid femtiden på morgonen.221 
 Ett målmedvetet förvärvande av ett akademiskt och kulturellt kapital framstod i He-
lena Westermarcks framställning som orsaken till att Alexander Blomqvist kunde vinna 
inträde i kunskapseliten. Men trots denna studiemotivation finns det ingenting i Wes-
termarcks text som låter antyda att Blomqvist insåg betydelsen av utbildning för en fattig 
student och såg sina studier som ett sätt att höja sin egen sociala ställning. I sin beskrivning 
av morfadern framhåller Westermarck tvärtom hans starka läslust och kunskapstörst. Den 
unga studentens examensläsning sköts med ”iver och framgång” och den unge mannens 
intresse för sina studier framstår som omsorgsfullt och genuint.222 På så vis skapar hon ett 

219 Brev från HW till CW, Paris 23.1.1881, HWBS:XI, ÅAB.
220 Kocka & Mitchell 1993, 6; mer allmänt om förändringar inom det bildade ståndet och ståndscirkulation i Finland 

Wirilander 1982, 319–365.
221 H. Westermarck 1916, 3–12.
222 H. Westermarck 1916, 3–12.
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intryck av att det inte var en strävan att förbättra sin sociala position som motiverade den 
fattige studenten till studier. Han framstår i stället som driven av en altruistisk längtan efter 
kunskap och lärdom. 
 Även på denna punkt var Helena Westermarck påverkad av bildningskulturen. Även 
om studier, meriter och kunskap betraktades som en förutsättning för att tillhöra kunskaps- 
eliten, var sådan lärdom ändå enligt tidens uppfattning inte i sig väsentlig. Viktigare än de 
egentliga kunskaperna var nämligen de motiv som drev individen att meritera sig och de 
moraliska dygder som dessa avslöjade hos individen. Kathleen Kete har diskuterat de ne-
gativa associationer som ambitioner att aktivt och uttalat eftersträva makt eller social status 
gav upphov till i det förrevolutionära Frankrike under 1700-talet. Ambition beskrevs som 
farligt: ett syndigt uttryck för överdriven självkärlek och egoism. Enligt Kete blev ambition 
emellertid allt mer acceptabelt under loppet av 1800-talet och en dylik målmedvetenhet 
började uppfattas som ett positivt uttryck för en kraftfull vilja. Villkoret för detta var emel-
lertid att ambitionerna skulle gälla kollektiva målsättningar för det allmänna bästa. Strävan 
efter personlig vinning, makt och inflytande uppfattades fortsättningsvis som egoistiskt.223 
 Denna motvilja mot att framstå som en uppkomling eller en anspråksfull streber 
med egoistiska intressen som främsta drivkraft fanns enligt David Tjeder även inbyggd i 
det svenska ståndssamhället under början av 1800-talet. Inställningen till strävan efter per-
sonlig vinning förändrades enligt honom gradvis under 1800-talets lopp. I Adam Smiths 
och John Stuart Mills fotspår började man uppfatta individens strävan efter vinning som 
någonting positivt för samhället. Trots detta blev synen på strävan efter personlig nytta 
ändå aldrig oproblematisk. Även om nya ideal om the self-made man delvis slog igenom i 
den offentliga diskursen, fortsatte man i synnerhet i memoarer och självbiografier att odla 
bilden av en altruistisk medborgerlighet till förmån för den allmänna samhällsnyttan. Att 
framstå som en streber blev aldrig accepterat.224 Också inom den finska bildningskulturen 
var det viktigt att bevara en altruistisk kunskapstörst. Den som visade en alltför aktiv strä-
van att höja sig över sin egen sociala position ledde till den bildningshögfärd som enligt 
den ovan citerade Elias Lönnrot vittnade om egoism och falsk bildning.225 De personer 
som med utbildningens hjälp hade avancerat på den sociala rangskalan blev till en egen 
arketyp i den skönlitterära romanen, konstaterar Lea Rojola. Av den som med utbildning-
ens hjälp önskade höja sin sociala ställning krävdes det därför en förmåga att framstå som 
tillräckligt anspråkslös för att inte stämplas som självupptagen och egoistisk.226 Dessa för-
hållanden präglade även Helena Westermarcks syn på vad som utmärkte kunskapselitens 
medlemmar. För att avleda från associationer som kunde leda till anklagelser om självisk 
lust att förbättra sin egen sociala ställning undvek Westermarck därför att framhäva en 
medveten ambition då hon beskrev morfaderns studieiver.
 

223 Kete 2012, 1–22.
224 Tjeder 2003, 140–143, 148–157, 211–213.
225 Karkama 2001, 92–95.
226 Rojola 2009, 10–15. Se även Leskinen & Moilanen 2006, 227–231; Dahlberg 2016 a.
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 Men trots att hon sålunda ville undvika att framställa strävan efter kunskap som ett 
medel för socialt avancemang, använde Helena Westermarck ändå begreppet bildning för-
hållandevis sparsamt i sina texter. Då ordet förekommer i boken om Elisabeth Blomqvist 
används det till exempel i en bemärkelse som närmast motsvarar de nutida begreppen 
”utbildning” och ”allmänbildning” i uttryck som ”kvinnobildning” och ”folkbildning”. 
Samtidigt kunde begreppet även användas för att signalera ett slags kollektiv grupptill-
hörighet inom kunskapseliten i uttryck såsom ”de bildade kvinnorna” eller ”den bildade 
allmänheten”.227 För Helena Westermarck var begreppet bildning alltså närmast ett sätt att 
sammanfatta en allmän kunskapsnivå som utmärkte kunskapseliten som helhet. I de fall 
då tydliga studiemeriter i form av examen eller motsvarande formell kompetens saknades 
föredrog hon emellertid att använda andra begrepp. De personer som i likhet med mor- 
fadern Alexander Blomqvist hade genomfört formella studier beskrev hon i regel hellre 
som ”lärda” eller ”upplysta”. Endast sådana personer som saknade formell utbildning men 
ändå besatt ett rikt mått av kunskap som de förvärvat genom självstudier och ett intresse 
för läsning beskrev hon i regel som bildade. Sålunda kunde hon exempelvis apropå ett 
par gamla, avlägset bekanta äldre damer ur bekantskapskretsen eller äldre släktingar i sina 
memoarer konstatera att de var ”fint bildade”. Att ”bildning” därför enligt Helena Westermarck 
inte kunde uppfattas som en planlagd och målmedveten ”utbildning” i egentlig mening, 
framgår tydligt av ett ställe där hon beskriver ett par bekanta damer på följande sätt:

De hörde till dessa forna dagars kvinnor som, utan att utbilda 
sig för någon speciell verksamhet, växte upp i ett fint bildat 
och ekonomiskt välställt hem, som deltog i sällskapslivet, för 
sitt nöjes skull sysselsatte sig med musik, ibland även med 
målning samt över huvud taget levde dagsländans liv.228 

 På motsvarande sätt konstaterade även Edvard Westermarck apropå sin morbror An-
ton Blomqvist och hans hustru att dessa var ”bildade” – de var mångsidigt intresserade och 
belästa inom både filosofi och litteratur.229 Bildning och beteckningen ”bildad” framstår 
i både Helena och Edvard Westermarcks texter närmast som en omskrivning för ett brett 
och allmänt inriktat intresse för varierande ämnen. I samtliga fall framstår denna kunskap 
som inhämtad genom självstudier och läsning snarare än genom systematiska studier eller 
formell utbildning. Med ett nutida begrepp skulle man kunna tala om ”allmänbildning”. 
Det är därmed ofta i själva verket ett altruistiskt och osjälviskt intresse för kunskap (snara-
re än kunskap i sig själv) som kännetecknar kunskapselitens medlemmar i Westermarcks 
retorik. Valet av terminologi markerar en skillnad gentemot den etablerade synen på bild-
ning som ett moraliskt ansvar. En genuin kunskapstörst utgjorde en viktig epistemisk dygd 

227 H. Westermarck 1916, vii, 74, 192, 250 (”bildade kvinnan”, ”bildade kvinnor”), 139, 155 (”bildade allmänheten”, ”bildade 
samhällsmedlemmar”), viii, 126, 140 (”kvinnobildning”), 139, 155, 161 (”folkbildning”).

228 H. Westermarck 1941, 184, jfr 71 och 152.
229 E. Westermarck 1927, 22. 
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inom den iscensatta epistemiska gemenskap som Helena Westermarck omgav sig med. 
Däremot saknade bildning för henne alla de nationella referenser till språk och nationalitet 
som samtiden i allmänhet förknippade med begreppet.

Språket och nationen

Svensk

I egenskap av författare har Helena Westermarck ofta betraktats som en del av den ”finlands-
svenska” litteraturtraditionen i Finland. En sådan beteckning är givetvis berättigad i den 
mån man utgår från en språklig definition: Helena Westermarck skrev och talade svenska 
i Finland och hon upplevde med tilltagande övertygelse att hon tillhörde en befolknings-
grupp som på språkliga grunder skiljde sig från majoriteten. Men uppdelningen i ”finsk” och 
”svensk” under den period som här behandlas är också problematisk på flera sätt. När man 
väljer att diskutera de svenskspråkiga kretsarna skilt från den övriga kunskapseliten i Finland 
anlägger man nämligen ofrånkomligen även ett minoritetsperspektiv på den svenskspråkiga 
kunskapseliten. Ett sådant perspektiv kan ifrågasättas, inte minst på grund av att en stor del 
av den finska kulturdebatten under den här tiden ännu fördes på svenska. Westermarcks 
sätt att betona sin svenskhet bör enligt min uppfattning därför i stället uppfattas som ett 
svar på några av de förväntningar som i stigande grad ställdes på den finska kunskapseliten. 
I det sista avsnittet av det här kapitlet kommer jag därför att diskutera de växande kraven 
på kunskaper i finska språket samt lojalitet mot en finsknationell enhetskultur som exempel 
på de färdigheter och de epistemiska dygder som förutsattes av den finska kunskapseliten. 
 För att diskutera språkets betydelse ur den här synvinkeln kan man för ett ögonblick 
återvända till Herman Pauls diskussion om persona. Enligt Paul krävs det en rad praktiska 
färdigheter för att iscensätta en trovärdig persona. Dessa färdigheter är enligt Paul detsam-
ma som olika former av kompetens eller sakkunskap som krävs för att utföra en särskild 
uppgift. För en konstnär kan det exempelvis handla om kunskapen om hur man blandar 
färger på rätt sätt eller hur man spänner en tavelduk. Många färdigheter är såsom de just 
omnämnda, tämligen neutrala aktiviteter. Trots detta kan en del färdigheter också vara för-
knippade med olika epistemiska dygder på ett sätt som gör att de får en mer värdeladdad 
betoning. Som ett exempel på detta nämner Paul förmågan att läsa och skriva.230 Enligt 
min mening kan kunskaper i det finska språket betraktas som en sådan värdeladdad färdig-
het inom den finska bildningskulturen. Detta berodde på att själva viljan att lära sig och 
att bruka det finska språket uppfattades som en epistemisk dygd inom kunskapseliten.
 Uppfattningen att den finska kunskapseliten borde såväl förstå som tala finska hade 
funnits närvarande ända sedan bildningskulturens etablering i början av 1800-talet. Vid 

230 Paul 2014, 357–360.
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lantdagen i Borgå 1809 blev svenskan landets officiella språk, men enligt Max Engman 
fanns det planer på att med tiden göra ryskan till det huvudsakliga förvaltningsspråket. 
Ryskan skulle eventuellt kompletteras av det språk som talades av folkmajoriteten, det 
vill säga finskan. Så småningom visade det sig emellertid att den här målsättningen blev 
svår att genomföra på grund av bristande skolundervisning och ett ganska svalt intresse 
för ryskan från studenternas sida. Svenskan fortsatte därför att bevara sin ställning som 
landets förvaltningsspråk. På så vis uppstod det såsom Engman konstaterat ett slags po-
litiskt ”triangeldrama” där de tre språken kämpade om livsrummet i Finland. Då tre för-
valtningsspråk av praktiska skäl framstod som alltför besvärligt, var det klart att antingen 
finskan eller svenskan måste stå tillbaka.231 Diskussionen om det finska språkets ställning 
blev därför gradvis allt mer eldfängd: Irma Sulkunen har beskrivit den som en ”tidsinställd 
politisk bomb”. Finska litteratursällskapet som grundades 1831 för att befrämja det finska 
språkets ställning som kulturspråk hade en central roll i den här utvecklingen.232 
 Frågan om finskans ställning aktualiserades på nytt under 1850-talet. År 1850 infördes 
en professur i finska språket vid universitetet. Även om arbetet för befrämjandet av det finska 
språket tillfälligt avstannade under Krimkrigets dagar, så fortsatte det med förnyad kraft efter 
kriget och kejsar Alexander II:s trontillträde 1855. Inom Finska litteratursällskapet krävde 
exempelvis Fredrik Polén att sällskapet helt skulle övergå till att verka på finska. Medlemmar 
som inte ville tillmötesgå detta krav borde lämna sällskapet. Under de följande årtionde-
na intensifierades debatten enligt språkliga linjer. Synliga fennomaner såsom Yrjö Sakari 
Koskinen, Jaakko Forsman, J. V. Snellman och August Ahlqvist bidrog till att politisera 
språkfrågan allt mer under 1860- och 1870-talen.233 Samtidigt kopplades språket allt tydli-
gare ihop med debatten om bildning. Redan 1821 hade den tidigare omtalade Eric Gustaf 
Ehrström234 tagit upp ”det besynnerliga förhållande” som rådde i Finland då eliten inte talade 
samma språk som folkmajoriteten. Ehrström menade därför att det var kunskapselitens an-
svar att höja finskan till ett kulturspråk. Den svenskspråkiga eliten kunde och borde därför 
välja att tala finska även om språket kanske inte var deras modersmål.235 Finskspråkighet, 
eller åtminstone viljan att aktivt bruka finskan, uppfattades härefter allt oftare som ett 
tecken på sann bildning. För den svenskspråkiga kunskapseliten som av olika orsaker inte 
kunde eller ville använda finskan som sitt huvudsakliga språk, innebar språkstriden därför 
även att deras ”bildning” riskerade att ifrågasättas ifall de inte var villiga att tala finska.236 
 Fennomanernas betoning av språk och etnicitet försatte därmed den svenskspråkiga 
eliten i ett moraliskt dilemma: den som inte aktivt arbetade för införandet av det fin-
ska språket som kulturspråk kunde inte anses som en värdig medlem av kunskapseliten. 
Detta hade givetvis en provocerande inverkan som även påverkade Helena Westermarcks 

231 Engman 2016, 91–105, se även 106–134.
232 Sulkunen 2004, 121–122.
233 Sulkunen 2004, 121–166. Se även Klinge 1996, 256–269.
234 Helena Westermarcks bror Walter Westermarck gifte sig sedermera med Erik Gustaf Ehrströms sondotter Alfhild 

Ehrström (1865–1924).
235 Eric Gustaf Ehrström: ”Finska språket, betraktadt såsom nationalspråk”, Åbo Morgonblad 24.3.1821.
236 Såsom jag har visat i ett tidigare sammanhang var detta någonting som redan hade drabbat syskonen Westermarcks 

morfar Alexander Blomqvist under 1840-talet då han utsattes för J. V. Snellmans kritik. Se Dahlberg 2016 a.
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inställning till språkfrågan i ett tidigt skede. ”De förderfvade fennomanerna [---] äro ett 
riktigt pack, jag vet icke vad jag skulle önska dem, de kunde skickas hit till Paris och frysa 
lite så skulle deras ilska svalkas”, skrev hon i ett brev till sin mor från ett ovanligt kallt 
och snöigt Paris senhösten 1879.237 Samma ungdomligt frispråkiga tongångar fortsatte 
även följande vår då hon diskuterade de radikala fennomanerna som genom det så kallade 
K.P.T-programmet önskade åsidosätta svenskan till förmån för finskan inom studentkåren 
vid universitetet i Helsingfors. I brevet hänvisade hon till den rapport om diskussionerna 
i studentkåren som hon hade fått av sin äldre bror i ett tidigare brev: ”Hvad Rudi [Rudolf 
Westermarck] skref om fennomanerna retade mig så att jag blef helt rasande”.238 
 Helena Westermarcks kunskaper i det finska språket var av allt att döma tämligen 
begränsade. Under sina skolår vid Svenska fruntimmersskolan hade hon visserligen erhållit 
undervisning i finska, men hon behärskade sannolikt inte språket särskilt väl. I offentliga 
sammanhang begagnade hon veterligen aldrig finska i tal eller skrift. Inte heller i det pri-
vata ser hon ut att ha använt språket. Hon läste av allt att döma inte någon finsk litteratur 
och hon fick inte heller några brev på finska.239 För Westermarck var det därför precis som 
för den övriga svenskspråkiga kunskapsliten viktigt att framhäva att man i Finland kunde 
vara ”bildad” även om man inte talade finska. För att motivera denna uppfattning förekom 
två olika strategier. 
 Inom en del av de svenskspråkiga kretsarna enades man kring tanken att den svensk-
språkiga befolkningen i Finland bildade ett eget folk skilt från det finska. De så kall-
lade ”bygdesvenskarna” leddes av professorn i svenska språket och litteraturen Axel Olof 
Freudenthal (1836–1911). Freudenthal var inspektor för Nyländska studentavdelningen 
1884–1886 och en inflytelserik person i de kretsar där Edvard Westermarck rörde sig un-
der studietiden. Hans inflytande kan skönjas hos Helena Westermarck i det sätt på vilket 
hon i sina memoarer sedermera framhävde att hon tillhörde det ”svenska folkelementet” 
och den ”svenska folkgruppen”.240 Enligt Freudenthal kännetecknades den svenska folk-
stammen av en egen kultur och ett eget språk. Den svenska kunskapseliten särskilda ansvar 
låg i att utveckla och bevara detta modersmål.241 Med en egen kultur och ett eget språk att 
arbeta för, befriades den svenska kunskapseliten från det moraliska ansvaret för främjandet 
av den finska kulturen och det finska språket. 
 I synnerhet under 1890-talet kan Freudenthal och bygdesvenskhetens inflytande 
skönjas på flera sätt inom familjen Westermarck. Såväl Helena som hennes bror Edvard 
började då tillbringa sina sommarferier bland den svenskspråkiga skärgårdsbefolkning-
en i västra Nyland och på Åland. För att understöda den svenska kulturen i Finland 
sammanställde och publicerade Helena Westermarck också en samling folksagor från de 
svenskspråkiga trakterna i Nyland 1897. Nyländska folksagor berättade för ungdom var ett 

237 Brev från HW till CW, Paris 10.12.1879, HWBS:XI, ÅAB.
238 Brev från HW till CW, Paris 6.5.1880, HWBS:XI, ÅAB.
239 Helena Westermarcks avgångsbetyg från Svenska fruntimmersskolan, HWA:12, ÅAB.
240 Se t.ex. H. Westermarck 1941, 343–344.
241 Om Freudenthal och den svenska kulturen i Finland, se Engman 2016, 154–175. Angående synen på finlandssvenskan 

som språk, se Thylin-Klaus 2015.
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ambitiöst projekt som illustrerades av konstnärerna Gunnar Berndtson, Alex. Federley 
och Annie af Forselles-Schybergson. En andra volym utkom 1913.242 
 Bygdesvenskhetens sätt att enas omkring en gemensam etnicitet med ett gemensamt 
språk och en gemensam kultur bidrog till uppkomsten av vad som senare skulle komma 
att kallas för en ”finlandssvensk” identitet. Helena Westermarcks systerson Rolf Pipping 
hörde till de första att förorda begreppet ”finlandssvensk” i en livlig debatt som fördes i 
tidningen Studentbladet 1912.243 I den här identitetsskapande processen deltog kunskaps- 
eliten flitigt. Under sina somrar i den västnyländska skärgården tecknade och målade Helena 
Westermarck flitigt den svenska skärgårdsbefolkningen. Till skillnad från andra svensk-
språkiga författare såsom Arvid Mörne, sökte Westermarck däremot sällan motiv för sina 
skönlitterära texter bland den svenskspråkiga allmogen.244 Även när handlingen utspelar 
sig i skärgården bland den nyländska allmogen – såsom i novellen ”När kon blev sjuk” 
– är huvudpersonerna i Westermarcks romaner och noveller i regel alltid ståndspersoner 
ur kunskapseliten. I målningen I lotsstugan som färdigställdes sommaren 1882 avbildar 
Westermarck emellertid två lotsar som håller vakt i en lotsstuga i den västnyländska skär-
gården nära Tvärminne. I dessa trakter tillbringade Westermarck flera av sina somrar under 
de kommande årtiondena.245 
 Betoningen av svenskheten som etnicitet förde emellertid även med sig problem. 
Den svenskspråkiga befolkningen riskerade att framstå som en främmande och utifrån 
kommande grupp som inte hörde hemma i den finska nationen. I stället valde därför en 
del av den svenskspråkiga kunskapseliten att ta fasta på den svenskspråkiga bildningstra-
dition som fanns i Finland samt hela det kultur- och rättsarv som landet hade fått från 
Sverige. Den så kallade ”kultursvenskhetens” förespråkare samlades kring Finsk Tidskrift 
som grundades 1871 och redigerades av Carl Gustaf Estlander.246 
 Estlanders åsikter hade inspirerats av den franske författaren Ernest Renan och den-
nes välkända skrift Qu’est-ce qu’une nation? [sv. Vad är en nation?] som hade publicerats 
1882.247 Till skillnad från bygdesvenskarna och de radikala fennomanerna uppfattade han 
inte nationen som definierad av en bestämd etnicitet, språklig tillhörighet eller religion. 
Enligt Estlander var en nation snarare en andlig gemenskap som förenades av en gemen-
sam historia samt gemensamma minnen och stormän. Denna historiska ödesgemenskap 
fann näring i delade upplevelser av lidande i det förgångna samt i en vilja att tillsammans 
förvalta det arv som förmedlats av föregående generationer. Estlander betonade Finlands 

242 Westermarck 1897 a; Westermarck 1913 a.
243 Engman 2016, 236–241.
244 Om den svenska kunskapselitens skärgårdsvurm, se t.ex. Grönstrand 2009.
245 Weckman 2009 a, 31.
246 Engman 2016, 163–164.
247 Ernest Renan var en central förebild på många sätt inom den Westermarckska kretsen. Estlanders elev och Edvard 

Westermarcks studentkamrat Hjalmar Neiglick som studerade i Paris 1882, hörde Renans föredrag om nationstanken 
vid Sorbonne. Han bad om författarens tillstånd att översätta skriften till svenska och publicerade den ännu samma 
år i Helsingfors. Mustelin 1966, 45–46. Även Helena Westermarck läste under 1890-talet flitigt Renan och höll bland 
annat ett föredrag om Renans biografi över sin syster Henriette Renan inför kvinnosaksföreningen Unionen (föredraget 
publicerades under rubriken ”En syster” i Nutid 6–7:1899). Såsom redan framgått valde hon även att inleda sina 
memoarer med ett citat ur Renans självbiografi.
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förflutna som en del av Sverige och såg i detta en grund för den västerländska kultur- och 
bildningstraditionen i landet.248 
 Precis som sin lärare och mentor Estlander ville Helena Westermarck länge undvika 
att ställa det finska och det svenska emot varandra. I det hårdnande debattklimatet blev 
detta emellertid allt svårare att göra vid tiden omkring sekelskiftet 1900. I Westermarcks 
brev finns flera uttryck för att hon tydligt uppfattade att fennomanerna försökte göra 
språktillhörigheten till ett inträdeskrav för kunskapseliten. I februari 1899 rapporterade 
hon till Edvard Westermarck från Finska konstnärsgillet där gillets författarmedlemmar 
sammanträdde: ”de svenska skrifvande sitta där och låta peta ut sig af de finska, i st[ället] 
f[ör] att hafva sin publikation och göra sig gällande, gräla de inbördes eller festa. Snart nog 
skola de als icke räknas med.”249 Den främsta orsaken till att Helena Westermarck förhöll 
sig kritisk till fennomanernas strävanden var i allmänhet inte att hon motsatte sig en höj-
ning av det finska språkets ställning eller finska kultursträvande. Däremot motsatte hon sig 
starkt de finsksinnades försök att utmanövrera och begränsa de svenskspråkigas deltagande 
i det politiska och kulturella livet. 
 Helena Westermarcks avoghet mot fennomanin skärptes under åren efter sekelskiftet 
1900. Dels berodde detta på den så kallade ”undfallenhetslinje” i förhållande till den ryska 
överhögheten som det gammalfennomanska partiet anammade under tiden efter februari- 
manifestet 1899. I ett brev till Edvard Westermarck kommenterade hon sålunda i april 
1900 ett besök av Finlands ministerstatssekreterare von Plehwe i Helsingfors: ”Vi har väl 
ej mycket att vänta af honom till vår fördel men det värsta är dock vår egen inre ondska, 
de gamle fennomanerna kunna omöjligt lefva utan split och kif och intriger”.250 Hen-
nes avvisande inställning förstärktes därtill ytterligare genom de erfarenheter som hennes 
bror hade av den fennomanska pressen under tävlan om professuren i filosofi vid Kejser-
liga Alexanders-universitetet. Professuren blev ledig då Thiodolf Rein lämnade uppdraget 
år 1900. Hans efterträdare utsågs efter en utdragen process som avgjordes först 1905. I 
universitetskretsarna fanns det flera personer som hoppades på att Edvard Westermarck, 
som sedan 1890 var docent i sociologi, skulle utses till posten. Den andra kandidaten för 
posten, Arvid (Arvi) Grotenfelt (1863–1941) stod emellertid de fennomanska kretsarna 
närmare och var dessutom systerson till Rein. Konsistoriet godkände Westermarcks ansö-
kan med rösterna 25–5, men utnämningen hindrades av universitetets vice kansler J. R. 
Danielson med hänvisning till att Edvard Westermarck vägrat genomgå det prov i finska 
språket som förutsattes.251 Westermarck hade vägrat genomgå provet med hänvisning till 
att kompetenskrav i fråga om språk inte kunde införas retroaktivt för universitetslärare som 
tillträtt sin tjänst före språkkraven infördes.252

 

248 Engman 2016, 154–164; Mazzarella 1989, 26; Jalava 2005, 238–239.
249 Brev från HW till EW, 14.2.1899, HWBS:VIII, ÅAB.
250 Brev från HW till EW, Helsingfors 29.4.1900, HWBS: VIII, ÅAB.
251 Se t.ex. Lagerborg 1951, 53–64; Klinge 1978, 459-460, 464; Salmela 1998, 33–35; Lagerspetz & Suolinna 2014, 41–47. 
252 Odaterat koncept till Edvard Westermarcks vägran att genomgå finskt språkprov, EWS:42A, ÅAB. 
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 I sin diskussion om händelserna kring professorsutnämnandet har Olli Lagerspetz 
och Kirsti Suolinna argumenterat för att universitetsledningens ovillighet att utse Edvard 
Westermarck till uppgiften inte enbart berodde på språkpolitiska orsaker. De anser att 
Westermarck trots sitt internationella anseende i själva verket inte var särskilt kvalificerad 
för den nationellt viktiga posten som professor i filosofi. Med sin inriktning på antropologi 
och sociologi var den unge docenten inte särskilt bevandrad inom den teoretiska filosofin. 
Lagerspetz och Suolinna framhåller därför att konsistoriets medlemmar då de valde mellan 
Grotenfelt och Westermarck också måste beakta vilken av de båda kandidaterna som var 
mest lämpad att undervisa i ämnet filosofi. Westermarcks sociologiska inriktning utgjorde 
enligt den dåtida uppfattningen endast ett mindre delområde inom filosofin. Konsistoriets 
medlemmar var därför oroliga för att han inte var tillräckligt bevandrad inom de traditio-
nella områdena inom disciplinen. Trots att de flesta bedömarna var ense om att Wester-
marck vetenskapligt var mer meriterad, ansåg åtminstone en del av dem ändå att Groten-
felt med sin mer traditionella filosofiska inriktning lämpade sig bättre som professor.253 
 Även om Lagerspetz och Suolinna gör en mycket rimlig bedömning av den faktiska 
situationen så uppfattades saken ändå inte så av de samtida. Konflikten kring utnämning-
en bedömdes i stället i ljuset av språkstriden. Detta intryck underblåstes av tidningarna. 
Till exempel Åbo Underrättelser kritiserade valet av Grotenfelt på förstasidesplats. Tidning-
en drog paralleller till Runeberg och Snellman som även de hade förbigåtts vid utnämnan-
det av professorstjänster. ”Den mindre begåfvade får det större värksamhetsfältet; den mera 
begåfvade och lika eller mer dugande mannen får gå brödlös eller får den sämre platsen 
med den mindre lifsuppgiften”, menade tidningen som förvånade sig över att ”ett fattigt 
land” som Finland sålunda kunde slösa med sina andliga resurser.254 
 Också inom familjen Westermarck tolkade man konflikten i språkpolitiska termer. I 
mars 1906, några månader innan professorstvisten till slut avgjordes, skrev Helena Wester-
marck till brodern och uttryckte sina förhoppningar om att han i framtiden skulle kunna 
verka till förmån för svenskan inom universitetet. Tillsammans med sin syster Anna och 
svåger Hugo Pipping samt parets söner Rolf och Nils Pipping skulle han då kunna verka 
för den svenska bildningstraditionen som ett enda stort släktföretag. Tonen i brevet är 
skämtsam, men den ironiska udden riktade sig mot språkpolitiken vid universitetet: 

För en saks skull ville jag dock se dig vid vårt universitet, och 
det är för svenskans. Jag brukar ibland drömma om, huru 
härligt du och Hugo [Pipping] skulle samla hela den svenska 
studerande ungdomen, det skulle blifva som ett bålverk för 
hela vår bildning. I Rolf och Nils [Pipping] skulle ni få med 
hela deras anhang en skara unga adjutanter, Anna [Pipping, 
f. Westermarck] skulle bli liksom den stora svenska mamman 

253 Lagerspetz & Suolinna 2014, 42–43.
254 ”En gammal historia”, Åbo Underrättelser 28.5.1905. 
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för all ungdomen och jag skulle försöka fånga de röstberätti-
gade svenska kvinnorna. Då skulle det blifva med eller emot, 
ej såsom nu ett evigt svängande med svenska hem och finska 
skolor och sådant otyg.255

 Erfarenheter från det allt mer hårdnande språkklimatet drev således Helena Wes-
termarck till en fastare övertygelse om att de svenskspråkiga måste gå samman för att 
försvara sina rättigheter. När Svenska folkpartiet grundades år 1906 gick hon därför med 
i det institutionella politiska livet inom partiet.256 Den tydliga positionen som svensk och 
svenskspråkig vilken Helena Westermarck med tiden utvecklade kan därför ses som en 
respons på det skärpta språkklimatet inom bildningskulturen. I det följande kommer jag 
att diskutera orsakerna till att hon trots allt länge höll fast vid en språkpolitiskt neutral 
ställning i offentligheten. 

Liberal

De liberala kretsarna i Helsingfors samlades under 1860- och 1870-talen kring tidningen 
Helsingfors Dagblad. Tidningen hade utkommit sedan 1862 och kan betraktas som den 
första moderna tidningen i Finland med en utgivning sex gånger i veckan. År 1880 pub- 
licerade en grupp personer som stod tidningen nära (de så kallade ”dagbladisterna”) ett 
program som skulle utgöra det nybildade liberala partiets politiska linje. Programmet var 
det första i sitt slag i Finland och markerade en början för den politiska partibildningen 
i landet.257 I Westermarcks familj fanns flera personer med kopplingar till dessa kretsar. 
Helena Westermarcks morbror, forstmästaren och chefen för forstinstitutet i Evois Anton 
Blomqvist hörde till det liberala partiet och var en av undertecknarna av det liberala parti-
programmet i december 1880.258 I sina memoarer citerade Edvard Westermarck sin mor-
bror Anton Blomqvist, som på sin dödsbädd 1904 enligt systersonen hade yttrat: ”Jag har 
ända från ungdomen ansett att ett av de största prerogativ en människa har är att få tänka 
och handla fritt. Om jag efter döden skulle få önska mig något, så vore det att allt fort- 
farande få tänka och handla i frihet”.259

 Även inom den närmaste familjen fanns det kopplingar till de liberala kretsarna. He-
lena Westermarcks äldre bror Rudolf Westermarck skötte utrikesrapporteringen i Helsing-
fors Dagblad fram till sin död 1885.260 I de tidningstexter som kan knytas till hans penna 
försvarade han liberala åsikter om exempelvis pressfriheten och judarnas medborgerliga 

255 Brev från HW till EW, Helsingfors 7.3.1906, HWBS:VIII, ÅAB.
256 H. Westermarck 1941, 341–342.
257 Landgrén 1999, 426-430; Engman 2016, 162–163; Klinge 1996, 282.
258 ”Det liberala partiets program”, Helsingfors Dagblad 5.12.1880.
259 E. Westermarck 1927, 23.
260 Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 (Christian Rudolf Westermarck); E. Westermarck 1927, 40–41; H. Westermarck 1941, 

177–180. 
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rättigheter. Han kritiserade även det föråldrade systemet med fyrkammarlantdagen samt 
censuren. Rudolf Westermarck verkade av allt att döma även som Finlandskorrespondent 
för den svenska liberala tidningen Göteborgs Handels och Sjöfartstidning.261 Trots att såväl He-
lena som Edvard Westermarck sålunda framstår som starkt svensksinnade måste man därför 
betrakta detta som ett försök att omge sig själva med en iscensatt epistemisk gemenskap där 
de nätverk inom kunskapselitens finsk- och tvåspråkiga kretsar som familjen Westermarck 
tillhörde under 1860- och 1870-talen fick stå tillbaka till förmån för andra kontakter. 
 I fråga om sakfrågor kan man ändå utan svårighet hävda att både Helena och Edvard 
Westermarck tämligen troget följde huvudlinjerna i dagbladisternas partiprogram då de 
valde vilka ämnen de intresserade sig för. Dessa omfattade bland annat frågan om kvinnans 
ställning i samhället, en höjning av vetenskapens och konstens roll i det finska samhället, 
en förhöjd folkbildningsnivå samt olika sociala reformer.262 I sina memoarer nämner Ed-
vard Westermarck även att han under sin tid inom universitetets studentkår inte tillhörde 
de svensksinnades förening XYZ och att han ibland i sakfrågor röstade med den liberala 
fraktionen.263 Helena Westermarck, som till skillnad från sin bror inte aktivt deltog i några 
politiska sammankomster under 1880-talet, tog däremot inte officiellt ställning till förmån 
för någon politisk gruppering under denna tid. Däremot kan man se att både hon och hen-
nes bror företrädesvis publicerade sina texter i de liberala tidningarna. Detta skedde till en 
början i Helsingfors Dagblad och i dess arvtagare Nya Pressen samt sedermera även i någon 
mån i Hufvudstadsbladet.264 
 En av orsakerna till att både Helena och Edvard Westermarck undvek att framhä-
va de liberala partisympatierna inom familjen var sannolikt språkfrågan. Adertonhundra- 
åttiotalet kännetecknades av en ökande motsättning mellan språkgrupperna, men det 
förekom även försök att motverka en sådan polarisering. I förhållande till språkfrågan 
var dagbladisterna emellertid moderata. Liberalerna hade ända sedan Helsingfors Dagblads 
grundläggning på 1860-talet närmast flaggat för fennofili snarare än fennomani. Det 
liberala programmet intog därför en centerposition i språkfrågan med klar utgångspunkt i 
det kultursvenska synsättet.265 I programmet framhöll man bland annat apropå kunskaps- 
elitens förhållande till folket, språket och nationen: 

”Denna ståndspersonsklass har till en stor del utgått ur den 
finska allmogens leder, om den ock dervid enda till senare 
tider adopterat svenskan såsom dåvarande enda bildnings- 
organ. Den bildade klassen är solidarisk med nationen i dess 
helhet: den har aldrig stått i närmare sammanhörighet med 

261 En samling tidningsurklipp med texter av Rudolf Westermarck bl.a. ”Bref från Finland I–III” 17.2., 17.3. och 14.4.1882 i 
okänd tidning (sannolikt Göteborgs Handels och Sjöfartstidning), ”Judefrågan uti judiska föreningen 1873”, insändare i 
Helsingfors Dagblad 25.2.1882, EWA:46, ÅAB.

262 ”Det liberala partiets program”, Helsingfors Dagblad 5.12.1880. 
263 E. Westermarck 1927, 41–42. Om den svenska sammanslutningen XYZ och dess förhållande till den fennomanska 

grupperingen K.P.T., se Klinge 1978, 92–97.
264 Landgrén 1999, 426-430. Helsingfors Dagblad upphörde utkomma 1889.
265 Engman 2016, 162–163; Landgren 1995, 153–154; Klinge 1996, 282.
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den svenska allmogen i landet, än den finska befolkningen. 
En gemensam historisk utvecklingsgång har danat alla Fin-
lands inbyggare till ett enda folk, en gemensam politisk na-
tionalitet, liksom ock i alla tider den offentliga verksamheten 
i detta land varit gemensamt egnad hela befolkningens väl, 
utan åtskillnad till språket.”266

 Det liberala partiet förespråkade en tämligen pragmatisk tvåspråkighet. Liberalen 
August Schauman (1826–1896) hade redan under 1850-talet kritiserat J. V. Snellmans 
syn på nationen för att fokusera alltför mycket på språket. Enligt Schauman var det också 
möjligt för en grupp människor att uppleva sig som delaktiga i en och samma nation trots 
att de talade olika språk. Denna tanke återkommer även i liberalernas språkpolitiska linje 
som sedermera utvecklades av Anders Chydenius (1833–1896). En nation bestämdes inte 
av språket utan av en gemensam anda. I Finland fanns således två språk, men endast en 
nation.267 På det här sättet skulle man alltså kunna hävda att förmågan att arbeta för det ge-
mensamma bästa utan att göra åtskillnad mellan svensktalande och finsktalande framstod 
som en central epistemisk dygd inom ramen för bildningskulturen för liberalerna. Själva 
språket förknippades däremot inte med några särskilda epistemiska dygder. En person 
som tillhörde kunskapseliten kunde och borde enligt liberalernas tolkning arbeta för hela 
folkets bästa utan att fästa sig vid språket. 
 Inom familjen Westermarck understöddes av allt att döma till en början just en så-
dan neutral inställning till språkfrågan. Syskonen Westermarcks far Nils Christian Wester-
marck var med om att skapa försäkringsbolagen Kaleva (1874), Fennia (1881) och Patria 
(1888). Dessa bolag förenade affärsintressen med idealistiska nationella målsättningar. 
Tanken med dessa bolag var enligt Marko Paavilainen att skapa ett finsknationellt kapital 
som kunde konkurrera med det etablerade storkapitalet som i huvudsak låg i händerna på 
den gamla svenskspråkiga eliten. De personer som låg bakom dessa företag var till övervä-
gande majoritet unga män som likt Nils Christian Westermarck försökte hitta en utkomst 
utanför de traditionella karriäralternativen inom administrationen och universitetet. För 
dessa unga män ur kunskapseliten sammanföll personliga och allmännyttiga intressen. 
Genom att främja ett finsk-nationellt affärsliv kunde man samtidigt manifestera ett pas-
sande fennofilt sinne kombinerat med ett intresse för det allmännyttiga. Nils Christian 
Westermarck var medlem av dessa bolags direktioner fram till 1901.268 I enlighet med den 
liberala linjen undvek hans barn i det längsta att ställa finskan och svenskan mot varandra. 
Viktigare än språkfrågor var för dem sakfrågor.
 I längden blev det emellertid allt svårare att hålla fast vid en språkneutral hållning. 
Liberalernas program och inte minst deras syn på språket kritiserades hårt av de så kallade 

266 ”Det liberala partiets program”, Helsingfors Dagblad 5.12.1880.
267 Se Thylin-Klaus 2015, 43. 
268 Paavilainen 2005, 60–61. Om Nils Christian Westermarck och grundandet av försäkringsbolaget Kaleva samt bolagets 

första styrelse, se. Signaturen W.A., ”Kaleva 35 år 1874–1909”, Kaleva. Meddelanden till Kalevas agenter 8:1909, 6–7.
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gammalfennomanerna med J. V. Snellman och Agaton Meurman i spetsen. Snellman an-
såg att landets hela framtid berodde på att finnarna nu måste överta den position som den 
svenskspråkiga kunskapseliten tidigare haft. Den tvåspråkighet som liberalerna förespråka-
de var enligt Snellmans och hans anhängare en omöjlighet.269 Det liberala partiet förlorade 
snart i popularitet och det politiska fältet började i stället delas upp enligt språkliga grup-
peringar. Samtidigt började emellertid även det fennomanska partiet splittras i moderater 
(senare gammalfinnar) och radikaler (senare ungfinnar). Flera personer ur det mer radikala 
lägret, som senare utformades till det ungfinska partiet, samlades omkring den nygrundade 
kulturtidskriften Valvoja. Tidskriften som utkom från och med hösten 1880 ville göra fen-
nomanin mer europeisk och modern samt motverka de kyrkligt-agrara konservativa ten-
denserna och språkstriden inom de finsksinnade kretsarna.270 I Valvoja-kretsen, och senare 
i det ungfinska partiet, fanns därför många som representerade liknande värderingar som 
liberalerna hade stått för.271 I ett av sina brev till Helena som befann sig i Paris, hänvisade 
Edvard Westermarck i december 1880 till det nyligen utkomna liberala partiprogrammet 
och de politiska motsättningarna i Helsingfors vid den här tiden:

Jag läste idag A.M:s [Agaton Meurmans] artikel i Morgonbladet, 
som skulle utgöra ett svar på det liberala partiets program, 
men något skamlösare har jag aldrig läst, så vida man kanske 
undantager J.W.S:s [J. V. Snellmans] svar på samma program. 
En ny tidskrift Valvoja (väktaren) har här begynt utkomma 
och ämnar väl blifva ett motstycke till Finsk tidskrift.272

 Liberalerna och ungfinnarna hade mycket gemensamt även om deras betoning 
av språkfrågan skiljde dem åt. I familjen Westermarcks närmaste nätverk fanns under 
1880-talet därför även ett stort antal personer ur Valvoja-kretsen. Såsom redan framgått i 
ett tidigare kapitel bodde familjen Westermarck grannar med familjen Palmén invid Bule- 
varden i Helsingfors. Professor Johan Philip Palmén hade varit förmyndare för sysko-
nen Westermarcks mor Constance Blomqvist och en av hans yngsta söner, Eskil Palmén 
(1863–1941) var Edvard Westermarcks närmaste barndomskamrat och en livslång vän. 
De något äldre halvbröderna, zoologen Johan Axel Palmén (1845–1919) och historikern 
Ernst Gustaf Palmén (1849–1919), utgjorde tillsammans med sin svåger, litteraturvetaren 
Valfrid Vasenius (1848–1928) samt historikern J. R. Danielson-Kalmari de pådrivande 
krafterna bakom Valvoja.273 Både Edvard och Helena Westermarck hade under 1880-talet 
en hel del samröre med Valvoja-kretsens medlemmar. J. R. Danielson-Kalmari var profes-
sor i allmän historia och handledde Edvard Westermarck då han skrev sin kandidatuppsats 

269 Klinge 1996, 281–283.
270 Klinge 1996, 281–283.
271 Vares 2000, 43–49.
272 Brev från EW till HW, Helsingfors 19.12.1880, HWBS:VIII, ÅAB.
273 Klinge 1996, 280–283.
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i historia. Helena Westermarck umgicks i synnerhet under sin första vistelse i Paris ofta 
med Danielsons syster Jenni som studerade franska i Paris och bodde i samma pension 
som Helena Westermarck.274 I sina memoarer uppger Edvard Westermarck även att han 
i synnerhet under sina första studieår flitigt åhörde föreläsningar av en annan av Valvoja- 
kretsens förgrundsfigurer, nämligen Valfrid Vasenius.275 I sina brev från Paris kommenterade 
även Helena Westermarck ofta Vasenius förehavanden.276

 Valfrid Vasenius var docent i estetik och litteraturhistoria och han var under en lång 
tid verksam vid universitetsbiblioteket i Helsingfors där han tjänstgjorde som amanuens 
från och med 1871 och småningom avancerade till vice bibliotekarie. I egenskap av före-
läsare och kritiker för Helsingfors Dagblad under 1870-talet bidrog han på ett synligt sätt 
till att introducera den nyaste europeiska och nordiska litteraturen för publiken i Finland. 
Han skrev och föreläste tidigt om författare såsom Charles Darwin, John Stuart Mill och 
Herbert Spencer. Under 1870- och 1880-talet tillhörde han utan tvekan de radikalaste 
i Helsingfors intellektuella kretsar. Tjänsten vid universitetsbiblioteket lämnade Vaseni-
us 1901 då han utsågs till e.o. professor i finsk och nordisk litteraturhistoria.277 Han var 
kollega till Edvard Westermarck då denne tjänstgjorde som extra ordinarie amanuens vid 
universitetsbiblioteket. 
 Varken Helena eller Edvard Westermarck var av allt att döma särskilt förtjusta i Val-
frid Vasenius. En orsak till detta var förmodligen Vasenius tämligen stridbara och provo-
kativa personlighet samt hans försök att förena utvecklingsläran med ett nationellt patos 
och en andlighet. I synnerhet det sistnämnda föll inte i särdeles god jord hos den yngre 
religionskritiska generationen som syskonen Westermarck tillhörde.278 I breven mellan de 
båda syskonen blev Vasenius därför flera gånger föremål för ett tämligen skoningslöst gyck-
el.279 Trots den gäckande tonen i breven är det ändå svårt att hitta någon annan person vars 
verksamhet Edvard Westermarck refererade lika ingående i sina brev till systern.280 Trots 
att varken Helena eller Edvard Westermarck senare ville framhäva detta faktum så hade 
i själva verket familjen Westermarck flera gemensamma intressen med både Vasenius och 
Valvoja-kretsen under 1880-talet. 
 Precis som inom familjen Westermarck-Blomqvist understödde man även i famil-
jerna Palmén och Vasenius flickors utbildning och kvinnosaken i allmänhet. Valfrid Vase-
nius hustru Johanna (Hanna) Palmén var barndomskamrat till Helena Westermarck och 
deltog liksom sin man sedermera i kvinnosaksföreningen Unionens verksamhet.281 Under 
1890-talet representerades exempelvis släkten Blomqvist-Westermarck av sex, och släkten 
Palmén-Vasenius av fem medlemmar i kvinnoförbundet Unionen. Utöver dess båda släkter 

274 E. Westermarck 1927, 32. Om Edvard Westermarcks kandidatavhandling, se Lagerborg 1951, 38. a
275 E. Westermarck 1927, 25.
276 Se t.ex. brev från HW till CW, Paris 4.1.1880, 14.3.1880, 25.3.1880, 8.4.1880 och 30.5.1880, HWBS:XI, ÅAB.
277 Varpio 2009, 934–935. 
278 Se Varpio 2009, 935.
279 Brev från EW till HW, t.ex. 12.5.1880 och 19.12.1880, samt 10.6.1883, HWBS:VIII, ÅAB.
280 Vasenius verksamhet förekommer åtminstone fyra gånger i Edvard Westermarcks brev till systern. Brev från EW till HW, 

Helsingfors 20.3.1880, 12.5.1880 19.12.1880 och 10.6.1884, HWBS:VIII, ÅAB.
281 H. Westermarck 1941, 491 (not till s. 35). 
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var det bara släkten Alfthan (representerad av hela nio personer) som deltog i föreningens 
verksamhet med så många personer.282 Ernst Palmén var även handledare för de första aka-
demiska avhandlingarna i historia skrivna av kvinnor (Tekla Hultin och Liisi Karttunen).283 
 I synnerhet under 1880- och 1890-talen stod således såväl Helena Westermarck som 
hennes bror i själva verket de kretsar som senare utkristalliserades till det ungfinska partiet 
betydligt närmare än vad som senare var önskvärt att framhäva. Mer än två årtionden 
senare, inför Svenska Folkpartiets tillblivelse år 1906, hänvisade de båda syskonens kusin 
och Edvard Westermarcks närmaste barndomskamrat Johannes Sederholm till detta då 
han skrev till denne: ”Jag tror att den partibetoning på icke språklig grund, varom vi i vår 
ungdom drömde, då vi tillhörde det liberala partiets reserv (jag erinrar dig därom, ehuru 
jag vet, att Du betraktar det som en av våra gemensamma ungdomssynder), nu vore på 
god väg att låta realisera sig.”284 Vid den här tiden hade emellertid både Helena och Edvard 
Westermarck redan drivits till de tydliga ställningstaganden till förmån för svenskhets- 
rörelsen som de sedermera har blivit ihågkomna för. Det var ändå med en liten blinkning 
till det förflutna som Edvard Westermarck i sina memoarer sedermera drog sig till minnes 
att han bland sina kamrater i den nyländska studentavdelningen under 1880-talet betraktades 
”som till hälften fennoman”.285 

Kosmopolit

Den svenskspråkiga kunskapselit till vilken både Helena och Edvard Westermarck hörde 
har ofta framställts som en motkraft till den (mer eller mindre) finskspråkiga och fenno-
manska bildningskulturen. När tidens ansträngningar att stärka det finska språket och den 
finska kulturen beskrivs som en del av en nationsbyggnadsprocess är det lätt att beskriva 
dem som inte aktivt positionerade sig inom det ”nationella” lägret som ”kosmopoliter”. 
Såsom intellektuell attityd har kosmopolitism eller världsmedborgarskap förekommit ända 
sedan antiken, med ett uppsving under 1700-talet. I sitt verk Zum ewigen Frieden (1795, 
sv. Om den eviga freden) diskuterade exempelvis filosofen Immanuel Kant en form av kos-
mopolitiskt världsmedborgarskap (Weltbürgerlichkeit) som en garanti för fred mellan na-
tioner.286 I det svenska språket förekommer ordet ”kosmopolitisk” sedan andra halvan av 
1700-talet.287 I Finland kunde man exempelvis samma år som Kants verk utgavs, läsa en 
artikel om en elev till Kant, den tyske filosofen Friedrich Bouterwek (1766–1828) under 
rubriken ”Om kosmopolitism (Werldsborgerlighet)” i Åbo Tidningar.288

 

282 Antalet medlemmar i Unionen per släkt har sammanställts av Jallinoja 1983, 78.
283 Väisänen 2009, 678.
284 Brev till EW från J. J. Sederholm 6.1.1906 citeras i Lagerborg 1952, 30.
285 E. Westermarck 1927, 41.
286 Om Kant och kosmopolitismen, se Kleingeld 2011. Om kosmopolitismens idéhistoria, se Kleingeld & Brown 2014. Om 
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 Trots detta finns det såsom Stefan Nygård har påpekat ändå orsak att vara på sin vakt 
mot benämningar som ”kosmopolit” eller ”europeisk”. Dessa ord används lätt som ett slags 
honnörsord för att avlägsna uppmärksamheten från att även det som presenteras som ”kos-
mopolitiskt” kan användas för att positionera ”kosmopoliten” inom ett nationellt kultur-
fält.289 Helena Westermarck beskrev inte sig själv som ”kosmopolitisk”, men däremot kan 
man exempelvis i Westermarcks beskrivning av Elisabeth Blomqvist notera hur författaren 
återkommande betonar mosterns och familjenätverkets ”kosmopolitiska” natur. Valet att 
beteckna mosterns världsbild som kosmopolitisk kan därmed uppfattas som ett sätt att 
iscensätta en kosmopolitisk tradition som även omfattade Helena Westermarck själv. Det 
är när allt kommer omkring inte helt lätt att ge sig själv titeln ”kosmopolit”. 
 Westermarcks sätt att framhäva Elisabeth Blomqvists kosmopolitiska världsbild bör 
ses i relation till familjens position inom det finska kulturfältet. Elisabeth Blomqvist var 
inspirerad av tyska och schweiziska reformpedagoger såsom Johann Heinrich Pestalozzi, 
Adolph Diesterweg och Johann Friedrich Herbart. Liksom dessa ville hon beakta elevernas 
individuella förutsättningar och fostra samhällsnyttiga och ansvarsfulla individer. Hon upp-
muntrade sina elever att själva ta ansvar för sin egen inlärning och ville undvika rabblandet 
av utantilläxor.290 I sin biografi över Blomqvist ville Westermarck därför framhäva att ”natio-
nalitetsfrågan” endast var av ”underordnad betydelse” för Elisabeth Blomqvists pedagogik. 
I sin biografi citerar hon flera brev skrivna av Elisabeth Blomqvist omkring 1859–1860 
som anspelade på nationalitetsfrågan. I breven citerade Blomqvist bland annat Schiller 
med vilken hon instämde: ”Nationen är endast ett fragment av mänskligheten.” Det natio-
nella framstod därmed för Blomqvist närmast som någonting som på sin höjd föregick det 
universella och hennes livsinställning framstod således som kosmopolitisk. Westermarck 
citerade ytterligare ett brev där Blomqvist skriver: ”Jag kallas ofta ”kosmopolit” och har 
mången gång fått utstå angrepp därför. [...]Jag ryggar alltid tillbaka, då den ena människan 
av en nation, icke bedömer en annan av en annan nation på ett människovärdigt sätt”.291 
 Trots att Westermarcks starkt framhävde Blomqvists avvisande inställning till na-
tionalismen var hon ändå mycket noggrann med att understryka att Elisabeth Blomqvist 
inte motsatte sig, eller på något vis motarbetade, användandet av det finska språket eller 
folkbildningen på finska. För att understryka detta citerade hon än en gång Blomqvist 
som i sina brev förklarade att hon inte upplevde något ”nationalhat” utan endast ville ”se 
en människa i varje människa”. Denna inställning ledde Elisabeth Blomqvist att anse att 
det måste finnas plats för alla människor och därmed även för olika nationaliteter i ett 
gott samhälle.292 Enligt Helena Westermarck uppfattade hon därmed finskan eller ”folkets 
språk”, såsom ”de ringaktades, de tillbakasattas [och] de försummades språk” och ville 
därför att även den finsktalande befolkningen skulle komma i åtnjutande av ”upplysning” 

289 Nygård 2009, 17.
290 H. Westermarck 1916, 141–146; H. Westermarck 1917, 72–74.
291 H. Westermarck 1916, 142–143. Westermarck citerar Elisabeth Blomqvist brev till Johannes Steinmann från den 

2–19.11.1859 samt januari 1860. 
292 Med nationalitet tycks Elisabeth Blomqvist på tidstypiskt vis närmast ha avsett språklig tillhörighet.
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och skolutbildning precis såsom alla andra.293 Blomqvist drevs enligt Westermarck av en 
patriotisk målsättning att bidra till ”samhällsutvecklingen” och hon insåg att en höjning 
av bildningsnivån skulle gagna hela landet. Denna målsättning omfattade hela det finska 
samhället oavsett språktillhörighet eller social bakgrund.294 Den ”kosmopolitism” som en-
ligt Westermarcks utmärkte mostern framstår på så vis som ett sätt att vara fosterländskt 
patriotisk utan att för den skull vara nationell. 
 Liksom sin moster, ansåg Helena Westermarck att man inte behövde tala finska för 
att vara fosterländsk. Enligt Westermarck förespråkade Elisabeth Blomqvist att undervis-
ningen i finska språket skulle bli obligatorisk för de svenskspråkiga eleverna i hennes skola. 
Då det föreslogs att även den övriga undervisningen kunde ske på finska motsatte sig 
Blomqvist emellertid förslaget: den svenskspråkiga eliten behövde enligt henne inte övergå 
till att tala finska för att förstå och uppskatta den finska kulturen. Det viktigaste var att 
lära ”känna och älska folket”, men detta kunde exempelvis ske genom att läsa Runeberg. 
Helena Westermarck avrundar därför med att citera Maikki Fribergs minnesruna över 
Blomqvist som framhäver att språkfrågan aldrig kom fram i Svenska fruntimmersskolan 
under Elisabeth Blomqvists tid som föreståndarinna. Undervisningen skedde på svenska – 
men om eleverna ville tala finska på rasterna var de välkomna att göra det.295

 Git Claesson Pipping har betecknat Helena Westermarcks brett upplagda och am-
bitiösa biografi över sin moster som en ”hagiografi” över en ”samhällsmoder”.296 Denna 
beskrivning är onekligen träffande: Westermarcks stora beundran för mostern skiner tyd-
ligt igenom mellan raderna. Samtidigt kan man emellertid också se hur Westermarck i sin 
skildring av mostern hela tiden tar fasta på sådana idéer som var viktiga för henne själv. 
När det handlade om den växande nationella rörelsen under 1850- och 1860-talen med 
sina krav på en starkare ställning för det finska språket, kan man därför se att Westermarck 
betonade sin mosters ”kosmopolitiska” inställning och hennes betoning av den universella 
samhällsnyttan oavsett språkgränserna. Den här taktiken kan man känna igen även från 
andra sammanhang. I sin biografiska skildring av konstnärinnan Fanny Churberg lyckades 
Helena Westermarck, såsom Claesson Pipping även påpekat, så gott som helt undvika att 
ta upp Churbergs sympatier för fennomanin och den finsknationella rörelsen.297 När hon 
diskuterar Elisabeth Blomqvists inställning till det finska språket och kulturen sker det 
därför i själva verket mest för att visa på en kontinuitet av frisinthet och kosmopolitism 
som värderar det universella högre än det nationella. En sådan kosmopolitisk tradition var 
emellertid enligt Westermarck inte något hinder för att även vara en god patriot. Denna 
uppfattning gav ofta Westermarcks inställning till den nationella kulturen ett drag av am-
bivalens som kommer att behandlas i följande avsnitt.

293 H. Westermarck 1916, 143; H. Westermarck 1917, 81.
294 H. Westermarck 1916, 138–146.
295 H. Westermarck 1916, 142–145; H. Westermarck 1917, 81.
296 Claesson Pipping 2007, 101–134. 
297 Claesson Pipping 2007, 103, not 94.
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Patriot

Helena Westermarck växte upp i en omgivning som präglades av den nationella bildnings-
kulturen. Hon läste Runeberg och Topelius och beundrade precis som de flesta andra i 
hennes samtid deras verk. Westermarcks möjligheter att ägna sig åt några konkreta syssel-
sättningar till förmån för den finska kulturen eller det finska språket inom ramen för det 
nationella projektet, begränsades emellertid av skillnaderna i de dåtida könsrollerna. För 
att förstå Westermarcks inställning till bildningskulturen kan man därför granska hen-
nes relation till de finsknationella kultursträvandena i jämförelse med hennes bror Edvard 
Westermarck och hans relation till bildningskulturen under 1880- och 1890-talen.
 En av de viktigaste miljöerna där den nationella bildningskulturen utvecklades och 
odlades var ofrånkomligen universitetet och studentkåren. Här odlades inte minst den 
stormannakult som utgjorde ett av bildningskulturens element. I mars 1884 hade exem-
pelvis denunge Edvard Westermarck bevistat en fest som ordnades i Brunnshuset till Fred-
rik Pacius 75-årsdag och rapporterade därifrån till sin syster som vistades i Paris. Föremålet 
för festligheterna, Fredrik Pacius hade under kvällen suttit bredvid Zacharias Topelius, 
som även hållit festtalet. ”Det var rörande att se dessa gamle, af det yngre slägtet till stor 
del misstydda och glömda”, ansåg Edvard Westermarck. Enligt honom representerade de 
herrarna ”de enda återstoderna från deras ärorika leder, hvilka tillhört Finlands nyväckelse-
tid”. Dessa beundransvärda hjältar höll emellertid på att minska till antalet. Under den 
pågående festen nåddes man nämligen av beskedet att Elias Lönnrot hade avlidit. Kvar 
fanns enligt Edvard Westermarck därefter egentligen bara de två gamlingarna Topelius 
och Pacius.298 
 I studentkåren och studentlivet deltog Edvard Westermarck och hans manliga ge-
nerationskamrater i de nationella kultursträvandena genom insamlingar, fester, tal och 
kulturprojekt av olika slag. En månad efter sorgebeskedet på den ovan beskrivna festen, 
publicerades exempelvis ett allmänt upprop som spreds i både de svensk- och finskspråkiga 
tidningarna. Uppropet hade undertecknats av en samling studenter som uppgav sig ha 
grundat en förening för att insamla och för framtida forskning bevara, allt källmaterial 
som kunde belysa den ”ovanligt rikt begåfvad[e] generation” som nyligen ”fullborda[t] sin 
lifsgerning och gå[tt] ur tiden”. För att bevara minnet av den här generationen, ”hvars like 
ett folk icke skådar flere gånger under sin tillvaro”, uppmanades allmänheten att donera 
material angående nationella förgrundsfigurer såsom Henrik Gabriel Porthan, Mathias 
Calonius, J. J. Tengström, Frans Mikael Franzén, A. I Arwidsson, Elias Lönnrot, J. L. 
Runeberg, J. V. Snellman, Fredrik Cygnaeus, J. J. Nervander och M. A. Castrén. Materi-
alet skulle deponeras i universitetsbibliotekets och studentbibliotekets samlingar. Bland 
de 12 personer som hade undertecknat detta upprop finner man Edvard Westermarcks 
namn.299

298 Brev från EW till HW, Helsingfors 15.4.1884, HWBS:VIII, ÅAB.
299 Se t.ex. ”Till allmänheten”, Hufvudstadsbladet 30.4.1884.
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 Insamlingen motiverades sannolikt av Elias Lönnrots död. Såsom Lönnrot själv hade 
framhållit, var det kunskapselitens uppgift att hjälpa den finska kulturen att utvecklas utan 
att för den skull förlora sin unika särart. Kunskapselitens uppgift var därför att främja den 
här processen utan att kväva folkets naturliga särdrag med utifrån påklistrad kunskap el-
ler främmande influenser.300 Flera av universitetets studentavdelningar bedrev därför olika 
former av insamlings- och dokumentationsprojekt i sina respektive hembygder. Genom att 
samla in och göra genuint material tillgängligt utförde man en kulturgärning till förmån 
för den finska nationen.301 För en student från huvudstaden fanns det givetvis ingen avläg-
sen folklig hembygd att uppsöka, men däremot kunde man såsom Edvard Westermarck 
och hans kamrater i det ovan beskrivna uppropet rikta in sina krafter på att samla in mate-
rial bland folkets stormän i huvudstadens och universitetets kretsar. 
 För att ändå uppsöka det finska folket i dess egentliga miljö begav sig emellertid Ed-
vard Westermarck under studietiden även ut på långa fotvandringar till det inre Finland. 
Sommaren 1882 vandrade han tillsammans med sina före detta skolkamraterna Hugo 
Nicklin och Hugo Pipping genom Mellersta Finland från Tavastehus mot Tammerfors och 
Korpilax samt därifrån vidare norrut mot Jyväskylä, Saarijärvi och Karstula. Vandringen 
var omkring 300 kilometer lång. Sommaren 1883 tillbringade Edvard Westermarck på 
nytt i Saarijärvi och Viitasari. Därifrån gjorde han i sällskap med sin vän Axel Wallensköld 
vandringar till Pielavesi, Tuovilanlax (Tuovilanlahti), Kuopio, Rautalampi och Keitele. I 
samma sällskap tillbringade han även sommaren 1884 i Sotkamo. Därifrån vandrade de 
båda kamraterna till Suomussalmi och Kuusamo. De besteg Vuokatti och återvände kust-
vägen mot Helsingfors från Uleåborg efter en avstickare till Ule träsk. I sina memoarer 
uppgav Edvard Westermarck att avsikten med dessa vandringsfärder hade varit att ”stifta 
bekantskap med den finske bonden”. Dessutom ville den unge studenten få tillfälle att för-
kovra sina ”bristfälliga och nästan uteslutande teoretiska kunskaper i det finska språket”.302 
 Den här typen av sysselsättningar skulle kunna uppfattas som en form av perfor-
manser där unga manliga studenter som Edvard Westermarck iscensatte sig själva som 
”bildade” genom att visa ett passande intresse för det finska folket och den finska nationen. 
I en sådan iscensättning fäste man uppmärksamhet vid detaljerna. I ett brev till sin mor 
berättade Edvard Westermarck hur han och hans färdkamrater utrustade sig med pjäxor 
och näverkontar inför vandringen.303 Även den fysiska platsen (det insjöfinska national-
landskapet) bidrog till iscensättningen. I ett av sina brev till Helena Westermarck från 
Viitasaari sommaren 1883 berättade Edvard Westermarck därför att han under resan stu-
derade Aleksis Kivis dramer och dagligen fann ”alt större nöje däri”.304 I sina memoarer på-
minde han sig även om att han i två timmar låg invid ett ”vattenfall” nära Tuovilanlax och 

300 Karkama 2001, 88–96.
301 Rajavuori 2003, 8–27.
302 E. Westermarck 1927, 42–46.
303 Brev från EW till CW, Kuopio 12.8.1883, EWBS:XXXV, ÅAB.
304 Brev från EW till HW, Viitasaari 21.8.1883, HWBS:VIII, ÅAB.
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läste Runeberg medan han kände sig ”som den lyckligaste människa på jorden”.305 Belåtet 
förvissad om att han iscensatte sig själv som bildad, kunde den unge studenten på det här 
sättet njuta av Kivis och Runebergs nationallitteratur på en plats som utpekats som en del 
av det finska nationallandskapet innan han i likhet med Lönnrot fortsatte sin fotvandring 
med näverkonten på ryggen.
 För Helena Westermarck och andra kvinnor var det emellertid inte lika lätt att delta 
i sådana aktiviteter. Fotvandringar och andra strapatser ansågs inte passande för en dam av 
god familj. Ett aktivt uppsökande av det finska ”folket” ansågs inte heller lämpligt. Enligt 
bildningskulturens ideal deltog kvinnor främst i det nationella projektet genom sin roll 
som mödrar och makor till nationens män. På så vis uteslöts de från en aktiv roll inom 
både den kulturella och politiska nationalismen och tilldelades i stället en mer passiv, un-
derstödande roll som mödrar och hustrur. I många fall innebar detta såsom flera forskare 
kunnat konstatera att kvinnorna åtminstone i det inledande skedet under första halvan av  
1800-talet inte engagerades lika starkt för det nationella projektet.306 
 Trots dessa begränsningar försökte även Helena Westermarck sig på att uppsöka det 
finska folkets miljöer. Sommaren 1894 tillbringade därför i Ruovesi i Birkaland tillsam-
mans med sin konstnärskollega Maria Wiik. I Ruovesi fanns ett vackert insjölandskap 
som i nationalromantisk anda fängslat många konstnärer. Här hade nationalskalden J. L. 
Runeberg i sin ungdom tjänstgjort som informator och här hade även konstnären Akseli 
Gallen-Kallela samma sommar som Westermarck och Wiik besökte orten börjat bygga den 
ödemarksateljé som skulle bli hans hem under några års tid. De båda besökande konst-
närinnorna hoppades sålunda säkerligen på att stifta bekantskap inte bara med den finska 
naturen utan också med det finska folket under sin sommar i dessa trakter, men för Helena 
Westermarck blev besöket ändå en besvikelse. I sina memoarer förklarade hon senare att 
hon visserligen kunde reda sig med det nödvändigaste vardagstal på finska, men att hon 
ändå som ”kustbo” och ”infött Helsingforsbarn” kände sig ”främmande” för såväl den fin-
ska inlandsnaturen som ”folket i dessa helt och hållet finska trakter”.307 Några fler somrar 
i den finska insjönaturens sköte blev det därför inte för Helena Westermarcks del. 
 För Helena Westermarck kändes det alltså svårt att identifiera sig med det Rune-
bergska nationallandskapet med dess insjöar. Som den kustbo hon var kände hon sig in-
stängd och längtade till öppnare vatten, framhöll hon senare i sina memoarer. Samma 
tanke återkommer även i andra sammanhang i memoarerna. Såväl den finska bildnings-
kulturen som det intellektuella klimatet i hemlandet framstod som instängt och trångt:

I mina anteckningar och bref från denna tid har jag flere 
gånger gett uttryck för min fruktan för att länge sitta hemma 
och sålunda bliva afskuren från det pulserande intellektuella 

305 E. Westermarck 1927, 44. Platsen som Edvard Westermarck avsåg var sannolikt Korkeakoski fors som både Zacharias 
Topelius och Elias Lönnrot hade omnämnt som en sevärdhet i området.

306 Se t.ex Hakosalo 2015, 131; Eiranen 2014, 6–7; Juntti 2004, 171–200.
307 H. Westermarck 1941, 240.
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och konstnärliga lifvet i de stora kulturländerna. För att kun-
na gå framåt i mitt arbete och mina konstnärliga strävanden 
gällde det att åter komma ut till kulturens stora härdar och 
där få vara med om att plocka upp smulor från vetandets och 
kunnandets fält.308

 Det nationella rummet framstår i Helena Westermarcks skildringar ofta som både 
trångt och frånstötande. På så vis gav hon i sina memoarer i efterhand uttryck för en kon-
vention som höll på att etableras under den här tiden. Såsom Merete Mazzarella har fram-
hållit kan greppet att skildra hemlandets trånga och andligt instängda förhållanden rent av 
ses som något av en romantradition bland de svenskspråkiga författarna i Finland.309 För 
att komma ifrån ett hemland som ibland kunde kännas tryckande sökte Westermarck sig 
därför gärna ut på resor. I ett brev till konstnärskollegan och vännen Ada Thilén kunde hon 
därför till exempel förklara som följer år 1902:

[D]u frågar om mina höstplaner. Några bestämda planer läg-
ger jag icke, men visst känner jag en ständig växande längtan 
att med händer och fötter rifva och sparka mig lös och fara 
af. Ibland när regnet plaskar, tycker jag riktigt att jag möglar, 
visserligen arbetar jag hela förmiddagen ända till kl. 3 men 
man behöfver förnyelse och det kan man icke riktigt få i hem-
förhållandena.310 

 I Helena Westermarcks brev och memoarer möter man ofta en ambivalens inför de 
krav som ställdes på fosterländskhet inom ramen för bildningskulturen. När hon däremot 
kom utanför landets gränser blev hon ändå en övertygad patriot. I december 1879 var det 
ovanligt kallt i Paris. Snön föll och det var minusgrader i flera veckor. I pensionatet där den 
nyanlända Helena Westermarck hade tagit in var det kallt och toaletten frös så att det stank 
kloak i de närmaste rummen. När de finska hyresgästerna klagade förvånade sig den fran-
ska hyresvärdinnan över att ”les filles du Nord” [flickor från Norden] inte var vana vid köld. 
Detta provocerade Helena Westermarcks fosterländska känslor och hon såg sig tvungen att 
protestera. I ett brev till sin syster Anna rapporterade hon:

[D]å börjar jag alltid rabbla upp en lång ramsa om huru det 
visserligen är kallt ute hos oss men huru utmärkt varmt och 
fint vi hafva hemma, så att de skola få en riktigt god tanke om 
Finland, ty derom veta de just ingenting, men det bekymrar 

308 H. Westermarck 1941, 259.
309 Mazzarella 1989, 7–12, 17–30.
310 Brev från HW till Ada Thilén, Hyvinge 18.7.1902, HWBS:XXI, ÅAB.
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mig icke, ty de tyckas just ej veta så mycket annat heller, blott 
det veta de att fransmännen äro en ”Grande nation” [Stor na-
tion], och Paris är verlden.311

 Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Helena Westermarcks inställning 
till de nationella frågorna ofta pendlade mellan en principiell uppskattning för den kultu-
rella fennofilin och ett avståndstagande från den politiska fennomanin. Samtidigt hänföll 
hon även ofta till en tvådelad position som tillät henne att göra anspråk på finskhet i 
utlandet och kosmopolitism och världsmedborgarskap i hemlandet.312 I hennes dagbok 
finner man exempelvis ett inlägg från Paris våren 1893 då Westermarck hade fått tillfälle 
att se landsmannen Albert Edelfelts målning Gudstjänst i den nyländska skärgården (1881) 
i Luxembourg-museet: ”Det är nog bra att vara borta emellan, det ger likasom ett per-
spektiv, men la chose principale [det viktigaste], för mig är likvist lifvet där [hemma], intet 
begär efter njutning, efter glädje, skall få komma mig att glömma detta, jag önskar bara 
att någon kunde hjälpa mig, det är ofta så svårt att ensam se den rätta vägen”.313 Helena 
Westermarck intog sålunda ofta endubbel roll som finsk kulturambassadör och övertygad 
patriot i utlandet och som instängd kosmopolit på hemmaplan.

311 Brev från HW till AP, Paris 3.12.1879, HWBS:VI, ÅAB.
312 Se t.ex. Nygård & Tidigs 2011 b; Nygård 2010; Nygård 2011; Fulsås 2011.
313 HW dagbok, Paris 17.4.1893, HWA:10a, ÅAB.
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Konstnären blir till

Vår naturdyrkan kände inga gränser.
Att icke så noggrant som möjligt avbilda naturen

ansågo vi för ett brott. Att säga att någonting i naturen
var fult, kallade vi ”synd mot konstens heliga ande”.

I konsten erkändes ingenting i och för sig fult eller vackert,
det fanns endast sådant som var konst och 

sådant som icke var det.314

I Helena Westermarcks ofullbordade roman ”I den gamla gården” diskuterar den unga 
konststudenten Eva Hageman sin syn på konsten och dess uppgifter tillsammans med 
sin studiekamrat Alexis. De båda unga är rörande ense om att konstens viktigaste uppgift 
är att iaktta och dokumentera naturen. Däremot skiljer sig deras uppfattning åt angåen-
de konstens förhållande till den omgivande världen. Alexis försvarar tanken att konsten 
är ”sin egen förklaring”. Den här uppfattningen för tankarna till ett modernistiskt l’art 
pour l’art-ideal som ofrånkomligen klingar lätt anakronistiskt i berättelsen, men den unga 
huvudpersonen är däremot mer representativ för det sena 1800-tal som berättelsen tycks 
utspela sig i. Hon anar ”ett olösligt samband mellan livet och konsten” som ger konstnären 
ett högre uppdrag i form av en tolkande och förklarande funktion. Konstnärens uppgift är 
inte bara att iaktta och dokumentera, utan också att tolka och debattera: självaste ”livet” 
ska ”genom konsten förklaras”.315 

314 H. Westermarck, Ofullbordat romanmanuskript ”I den gamla gården” (Del II. Den gamla gårdens barn), 375–378. HWA:2, 
ÅAB.

315 H. Westermarck, Ofullbordat romanmanuskript ”I den gamla gården” (Del II. Den gamla gårdens barn), 375–378. HWA:2, 
ÅAB.
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 Precis som den fiktiva romanen om Eva Hageman framstår den första delen av Hele-
na Westermarcks egna memoarer som en intellektuell resa där barnet och den unga kvin-
nan utvecklas och formas av en serie händelser och intryck. När memoarerna avslutas har 
den unga flickan som är Helena Westermarcks iscensatta barnajag anlagt den vuxna me-
moarförfattarens identitet som konstnär och författare. Liksom den fiktiva romanen bildar 
memoarerna på så vis en iscensatt berättelse som slingrar sig fram från ”konstens förgårdar” 
till ”litteraturens utmarker”. Det slutgiltiga målet för resan – konstnärsjaget – försvinner 
däremot sällan ur siktet.316 I det här kapitlet beskriver jag hur Helena Westermarcks konst-
närskarriär utformades under 1880- och 1890-talen samt hur hon själv framställde sitt 
yrkesval och sina studier. I det första avsnittet av kapitlet skildrar jag Westermarcks karriär 
som bildkonstnär och författare samt beskriver hur hennes handlingsutrymme inom of-
fentligheten och det intellektuella fältet påverkades av hennes kön. Med det intellektuella 
fältet avses här den offentlighet där den intellektuella eliten verkar. I kapitlets andra avsnitt 
diskuterar jag hur 1880-talet och det moderna genombrottets konstsyn påverkade Helena 
Westermarcks självförståelse och det sätt på vilket hon iscensatte sig själv som konstnär. 

En målande och skrivande konstnärinna

Från konstens förträdgårdar

Helena Westermarck studerade vid Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors från 1874 
till 1877 och fortsatte därefter med privatlektioner för konstnären Adolf von Becker (1831–
1909) som uppmuntrade henne att fortsätta sina studier utomlands. År 1879 anlände hon 
till Paris där hon till en början studerade måleri vid Madame Trélats privata akademi. I ateljén 
studerade endast kvinnor eftersom dessa inte kunde söka in till den officiella konstundervis-
ningen vid Académie des Beaux-Arts. Lärarna vid ateljén var bland andra Jean-Léon Gérôme 
(1824–1904), Léon Bonnat (1833–1922) och Jules Bastien-Lepage (1848–1884). Helena 
var dock inte särskilt nöjd med undervisningen och gick snart över till Académie Colarossi 
som accepterade både manliga och kvinnliga elever och tillät dem att måla efter nakenmo-
deller av båda könen. Vid Colarossi studerade hon 1880–1881 och på nytt 1884.317 
 Trots en lovande början blev Helena Westermarcks karriär som aktiv bildkonstnär 
förhållandevis kort. I synnerhet inom den konsthistoriska forskningen har hennes val att 
lämna måleriet vid knappa 30-års ålder ofta uppfattats som ett slut på hennes karriär. 
Även om man givetvis kortfattat hänvisat till hennes fortsatta verksamhet som författare, 
har Westermarck därför ofta fått spela rollen som den begåvade men tvivlande konstnären 
som slutade sin bana alltför tidigt. Göta Tegengren skriver exempelvis att det är ”både 
förvånande och värt att beklaga” att Westermarck ”så snart lämnade måleriet”. Hon menar 

316 H. Westermarck 1941, 80.
317 H. Westermarck 1941, 80–81, 86–90, 99–110, 124–138.
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att valet att lämna konsten sannolikt motiverades av den kritik som Westermarck fick 
motta för sitt måleri, kombinerat med ett mer positivt mottagande av hennes författarskap. 
Det förefaller ändå, menar Tegengren ”som om hennes måleri kunnat bli mera livskraftigt” 
och av ett ”mer bestående värde än hennes författarskap”.318

 Även i Riitta Konttinens tolkning får Westermarcks reaktioner på kritiken mot hennes 
konst stort utrymme och Westermarck framställs som osäker inför sina konstnärliga talang-
er. Den avslutade konstnärskarriären förklaras med bristande självförtroende, sjukdom samt 
en nedslående oförståelse från såväl manliga kritiker som från Westermarcks egen mentor 
C. G. Estlander som inte uppskattade den franska naturalismen. Konttinen menar att Wes-
termarck redan vid sin första ankomst till Paris 1879 jämförde sina egna verk med de stora 
mästarna i världsstadens museer och blev medveten om sina egna tillkortakommanden. 
Enligt Konttinen gav detta upphov till en ”kris” som redan efter några månader i staden fick 
Westermarck att överväga att helt och hållet sluta måla. Som stöd för denna tolkning citerar 
Konttinen bland annat ett brev från Helena Westermarck till hennes far där hon överväger 
möjligheterna att sluta med konststudierna.319 Konttinen förvånar sig över att den här ”kul-
turchocken” och ”krisen” inte på något sätt omnämns i Helena Westermarcks memoarer.320 
 Den krisartade upplevelse som Konttinen hänvisar till återfinns i Helena Wester-
marcks brev till sina föräldrar från januari till februari 1880. Westermarck hade vandrat 
omkring på Louvren och var uppenbart tagen av de gamla mästarnas verk. Inför sin mor 
konstaterade hon: ”Jag är alldeles galen i Teniers, i Rembrandt och Holbein, men när jag 
rätt tänker efter så övergår nog Tizian, Veronese och Murillo allt förstånd”. I jämförelse 
med dessa mästare och allt det nya som mötte henne i Paris konstvärld kände Wester-
marck sig missmodig och betvivlade sin egen förmåga. Hon skrev därför till sin far för att 
fråga om det inte vore säkrare att hon ägnade tiden i Paris åt andra studier. I breven till 
modern ångrade hon emellertid redan efter en kort tid den här frågan: ”Att emellertid slå 
det [måleriet] alldeles ur hågen, såsom jag i mitt första missmod tänkte, tycker jag sedan 
jag nu återigen i två veckor tänkt på saken, vara förhastadt. Nu sedan jag blifvit litedt van 
vid atelierlifvet och kan arbeta med lugn, märker jag att jag haft liten nytta redan af de få 
veckor jag varit här”.321 
 Man ska kanske alltså inte tillskriva den korta ”kris” som Helena Westermarck ge-
nomgick under sina första veckor i Paris en alltför stor betydelse. Hennes sätt att jämföra 
de egna prestationerna med de gamla mästarna berodde sannolikt på den första tidens 
ovana vid studierna i ateljén och en miljö där allt kändes främmande och ovant. ”Krisen” 
i Louvren ska därför kanske när allt kom omkring inte bara förstås som ett uttryck för 
osäkerhet utan också som en indikator på Helena Westermarcks ambitioner och en 

318 Tegengren 1974, 344–346. Tegengren spekulerar även kring en tämligen svagt underbyggd teori om att en olycklig 
kärlekshistoria skulle ha föranlett Westermarck att överge måleriet.

319 HW till Nils Christian Westermarck, Paris 31.12.1879, HWBS:II, ÅAB.
320 Konttinen 2014, 30–32, 70–74. Se även Konttinen 1988, 197–200. Harriet Weckman har i första hand tolkat 

Westermarcks beslut att lämna konsten som en följd av kritikernas reaktioner på verket Strykerskor (1883) samt det 
positiva mottagande hennes böcker erhöll. Därtill inverkade enligt Weckman även den lungsjukdom som Helena 
Westermarck ådrog sig 1884–1885 (se Weckman 2009 a, 85). 

321 Brev från HW till CW, Paris 17.1.1880 och 5.2.1880, HWBS:XI, ÅAB.
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fingervisning om var de egna förebilderna låg. Som jämförelse kan man hänvisa till Albert 
Edelfelts brev till sin mor från en resa i Italien 1876. Också den unge Edelfelt kunde här 
ge uttryck för en ödmjuk beundran av de gamla mästarna i Venedig och Florens. Trots 
detta behöver man kanske inte nödvändigtvis utgå från att Edelfelt var överväldigad av en 
förlamande självkritik när han skrev: ”När man går i Palazzo Pitti så skäms man att man 
någonsin vågat ta i en pensel, då sådana jättar fordom skött samma yrke och odlat samma 
konst”.322 Såsom Helena Westermarcks brev till modern avslöjar, gick den inledande 
osäkerheten över redan inom några veckor. 
 Trots att Helena Westermarck i sina memoarer senare hävdade att hon ofta tvivlade 
på sina egna talanger,323 så finns det i breven från Paris inte fler episoder som ger uttryck för 
en sådan tveksamhet. Däremot finns det mycket som tyder på högt ställda ambitioner och 
målmedvetenhet. År 1883 färdigställde Westermarck tavlan Strykerskor som jag kommer 
att återkomma till längre fram.324 I ett av sina brev till brodern Rudolf försvarade Wester-
marck sig mot den kritik som verket hade fått: om någonting brast i hennes utförande av 
tavlan så berodde det enbart på att hon inte ännu var fullärd i tekniskt avseende. Sådana 
tekniska kunskaper kunde hon inhämta genom ytterligare studier och därför var det viktigt 
att hon återvände till Paris: 

Af alla kritiker, så väl onda som goda, har jag nu fått den 
saken klar för mig att jag skall till Paris i höst eller aldrig. Nu 
har jag gått på här hemma för mig sjelf så långt jag kunnat, 
nu måste jag lära mig mera; ty man kan lära facturen som det 
heter, allt det tekniska i konsten af mästare, men själfständig-
het kan man icke lära. Och huru otäck och ful och dålig min 
tafla må vara så är den icke konventionell och derför finns det 
något hopp ty jag skulle mycket bättre än dessa kritiker kunna 
säga hvar felet ligger. Det är djup okunnighet, ren okunnig-
het, och icke någon slags opposition eller riktning eller hvad 
det må kallas.325

 Det är anmärkningsvärt att Helena Westermarck uppfattade de kommentarer hon fått 
som ett tecken på att tavlan inte var ”konventionell”. Kritiken kunde därför även uppfattas 
som någonting uppmuntrande eftersom det okonventionella framstod som ett tecken på 
konstnärens egen originalitet och potentiella utvecklingsmöjlighet. Tron på att hon besatt 
en utvecklingsbar förmåga motiverade Westermarck att fortsätta måla. Men samtidigt inne-
bar detta att ambitionerna ställdes ännu högre: om hon inte fick en möjlighet att fortsätta 

322 Brev från Albert Edelfelt till Alexandra Edelfelt, Florens 18.3.1876. Albert Edelfelts brev. 
URN:NBN:fi:sls-699-1403107523020, läst 21.3.2017. 

323 H. Westermarck 1941, 92.
324 Se t.ex. Konttinen 1991 208–210; Konttinen 2014, 70–72; Weckman 2009 a, 36–47, samt avsnittet ”Detta är visst mycket 

radikalt” i denna avhandling.
325 Brev från HW till CW (odaterat, troligtvis hösten 1883), HWBS:III, ÅAB.
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utvecklas som konstnär var det ingen mening med att fortsätta med konsten. I brevet till 
brodern fortsatte hon därför med syftning på det resestipendium som hon hade ansökt om 
från statens konstnärsstipendier: ”Får jag det [stipendiet] ej, så slår jag för alltid måleriet ur 
hågen och rör aldrig en pensel. Att idka måleri för nöjes skull kan aldrig falla mig in. Jag 
vill lära mig allt hvad jag kan eller intet. Jag är nöjd, ty huru det än blir vet jag hvad jag vill, 
och det är bra, när man sålunda fattat ett fast beslut”.326

 Westermarck saknade alltså varken ambition eller motivation för sin konst. Trots 
detta tog med tiden ändå hennes intresse för det skrivna ordet allt mer överhand. En yttre 
omständighet som bidrog till detta var såsom både Konttinen och Weckman påpekat den 
lungsjukdom som drabbade Westermarck under vintern 1884 i Frankrike. Under en läng-
re period fram till vårvintern 1888 var Helena Westermarcks hälsa nedsatt och det var svårt 
att finna krafter för arbetet. Vintern 1887 tillbringade hon därför i kurorten Enköping i 
Sverige.327 Under den långa sjukdomsvistelsen var det lättare att skriva än att ägna sig åt det 
mer ansträngande måleriet och Westermarck ägnade sig därför allt mer åt denna sysselsätt-
ning. Samtidigt planerade hon också för två tavlor som hon skulle måla när hon kommit 
hem.328 Efter hemkomsten upptogs emellertid hennes tid allt oftare av skrivarbetet och 
dessa tavlor förverkligades aldrig. Sjukdomen var kanske en bidragande orsak till detta, 
men i första hand motiverades denna övergång ändå av det faktum att Westermarck vid 
den här tidpunkten såg sig tvungen att till slut välja mellan två sysselsättningar som hon 
dittills bedrivit parallellt med varandra. Inför valet mellan pensel eller penna, valde Helena 
Westermarck slutgiltigt det skrivna ordet.

Till litteraturens utmarker

Helena Westermarcks intresse för att skriva var i själva verket lika långvarigt som hennes 
intresse för måleriet. Redan före sin resa till Paris hade Westermarck fått möjlighet att 
studera skrivteknik och uppsatsskrivning för Carl Gustaf Estlander som var professor i 
estetik och nyare litteratur vid Kejserliga Alexanders-universitetet. Estlander handledde 
universitetets studenter i uppsatsskrivning och Westermarck uppger att hennes far som 
var bekant med Estlander ordnade så att hon privat skulle få ta del av undervisningen. 
Estlander blev på så vis en mentor för Helena Westermarck och han uppmuntrade henne 
att låta publicera sina alster i Finsk Tidskrift som han själv var redaktör för.329 Westermarcks 
första bidrag till tidskriften var bokrecensioner som publicerades under signaturen ”H–a.” 
från och med 1879.330

326 Brev från HW till RW (odaterat, troligtvis hösten 1883), HWBS:III, ÅAB.
327 H. Westermarck 1941, 157, 177–182. Se även Konttinen 1988, 197–199; Weckman 2009 a, 85. Även hennes bror Rudolf 

Westermarck insjuknade och avled i en lungåkomma 1885.
328 Brev från HW till EW, Enköping 6.12.1887, HWBS:VIII, ÅAB.
329 Om Estlander, se Wrede 2009 b, 244–248. H. Westermarck 1941, 93–94. Om Helena Westermarcks samröre med C.G. 

Estlander inom ramen för Finsk Tidskrift, se Nylund 2013.
330 H. Westermarck 1941, 93–94; Tegengren 1974, 357. 
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På det porträttfotografi som avbildar Helena 
Westermarck vid tiden för utgivningen av biografin 
om Fredrika Runeberg år 1904 framträder hon på 
sant författarmanér med glasögon och en bok i sin 
hand. Fotograf: Ateljé Nyblin Bildkälla: Historiska 
bildsamlingen, Museiverkets bildsalmingar.
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 Westermarck förefaller på så vis alltså redan från början att ha intresserat sig för två 
olika konstformer. I ett brev till Edvard Westermarck från Paris hösten 1879 framstår valet 
mellan måleriet och skriftställarskapet nästan som ett val mellan två uppvaktande friare: 
litteraturen och det journalistiska skrivandet representeras av Westermarcks mentor pro-
fessor C. G. Estlander medan Westermarcks konstnärliga mentor Adolf von Becker för sin 
del får representera måleriet: 

Du frågar om jag börjat tänka på C.G.E:s [Carl Gustaf Est-
landers] uppmaning [att skriva för Finsk Tidskrift]. Icke än, 
det vore för tidigt. Sedan gör du en supposition att jag skulle 
glömt honom för [Adolf ] Becker, i allra största förtrolighet 
och hemlighet vill jag anförtro dig att jag småningom börjar 
komma på det klara med att C.G.E. dock sist och slutligen 
skall bli den rätte, det kan ej hjelpas.331

 Tanken på att ägna sig åt skrivandet blev starkare under de därpå följande åren. 
Konststudierna och vistelserna i Paris blev på så vis även en tid då Westermarck skaffade sig 
den sakkunskap och utbildning som gjorde det möjligt för henne att exempelvis recensera 
konst. När Estlander år 1886 ombad henne att skriva en konstrecension för Finsk Tidskrift, 
framhöll han att bidraget om författaren så önskade kunde ingå anonymt. Såsom ansvarig 
utgivare skulle han själv i så fall i sista hand ansvara för dess innehåll, men detta ansvar 
vållade honom inga bekymmer: ”Frökens sakkunskap och sansade uppfattningssätt skulle 
göra ansvaret lätt”, menade Estlander.332 Westermarck skrev konst och litteraturrecensioner 
för Finsk Tidskrift under hela 1880- och 1890-talet.333 På så vis etablerade hon sig gradvis 
som både kritiker och skribent. Då hon med åren hade etablerat sin position som konstex-
pert kunde Westermarck sedermera även ge sig in på facklitteraturen. Hon började därför 
skriva biografier över yrkeskvinnor och föregångare inom kvinnorörelsen. Medan den pro-
fessionella historieskrivningen ännu under denna tid var förbehållen män, var biografin en 
genre som kvinnor lättare kunde ägna sig åt.334

 Westermarcks ambitioner omfattade emellertid inte enbart en karriär som tidnings-
skribent och sakkännare. Recensioner och artiklar av olika slag gav en möjlighet till egna 
inkomster, men drömmen om att skriva skönlitterärt fanns också. Redan år 1881 ingick 
Westermarcks första försök i den här genren i Finsk Tidskrift: en anonym novell under 
rubriken ”Postillion d’amour. Studie”. Kort efter dess publicering bad Estlander Wester-
marck att skicka fler sådana bidrag till tidskriften. Som motiv föreslog han skildringar från 
salongen eller ateljén – eller kanske en karaktärsskiss av den franska hyresvärdinnan. Wes-
termarck svarade på inbjudan med att låta publicera fler noveller i Finsk Tidskrift. I sina 

331 HW till EW, Paris 12.12.1879, HWBS:VIII, ÅAB.
332 Brev till HW från C. G. Estlander, Helsingfors 27.11.1886, Carl Gustaf Estlanders arkiv, SLSA.
333 Se Tegengren 1974, 357–392.
334 Caine 2010, 55–56. 
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brev fortsatte Estlander att kommentera och föreslå förändringar i texterna. Westermarcks 
bidrag publicerades i regel anonymt eller under signaturen H-a.335 
 Trots att hon till en början både skrev och målade, upplevde Westermarck ändå 
detta dubbla konstnärskap som splittrande och hon såg sig därför tvungen att avstå från 
måleriet. I sin dagbok noterade Westermarck sina känslor år 1890: ”Dessutom känner 
jag nu att jag står på gränsen och måste lämna måleriet åsido. Jag tror att det i alla afse-
enden blir det bästa för mig, men det slutliga afgjörandet är så svårt, det är som att rycka 
upp något, som man förut planterat – och dock tror jag att det varit den rätta vägen att 
studera till målare för att kunna bli författarinna”. Samma år skedde hennes egentliga 
debut som skönlitterär författare under eget namn med en novellsamling i två delar. När 
hon i oktober 1890 lämnade in sitt manuskript till tryckning skrev hon: ”Idag förde jag 
manuskripten till tryckeriet. Det var ett högtidligt ögonblick och liksom en besegling af 
mitt öde.” 336 
 Med utgivningen av novellsamlingen Ur studieboken I–II (1890, 1891) upplevde 
Helena Westermarck att hon slutgiltigt hade lämnat måleriet bakom sig och övergått till 
litteraturen. I Adresskalender för Helsingfors stad från år 1888 står hon antecknad som 
”konstnärinna”. I samma kalender för året 1896 och därefter står hon däremot antecknad 
som ”skriftställarinna”. Denna förskjutning vittnar om att Westermarck slutgiltigt hade 
övergått till det skrivna ordet. På gravstenen på Sandudds begravningsplats i Helsingfors 
står det ”skriftställarinna”.337 Men trots att Westermarck från 1890-talet oftare började 
presentera sig själv som författare snarare än bildkonstnär, så förblev emellertid konst-
närsrollen livet igenom av central betydelse för hennes egen självförståelse. Redan titeln 
på hennes skönlitterära debut Ur studieboken anspelade på novellformatet som en form av 
ögonblicksskildringar i stil med de naturstudier och ögonblicksskildringar som en konst-
när gör i sin skissbok.338 
 Med begreppet ”konst” avsåg Westermarck i fortsättningen oftast både bildkonst 
och litteratur.339 Ett exempel på detta kan man finna i hennes brev, som då hon i januari 
1901 skrev till sin bror Edvard Westermarck. Sedan hon tackat honom för hans beröm av 
romanen I fru Ulrikas hem som just hade kommit ut, tillade hon: ”ty konsten är en sträng 
herre och mästare [...] och de som tro att blott aga och hårda ord behöfvas för att stäfja 
fåfängan hos konstnären fara grundligt vilse”.340 Romanen framställdes i brevet som ett 
konstnärligt verk och Helena Westermarck var såsom dess författare en konstnär. Den här 

335 H. Westermarck 1881 a. Brev till HW från C. G. Estlander, Helsingfors 31.1.1882, Carl Gustaf Estlanders arkiv, SLSA. För 
en förteckning av Helena Westermarcks publikationer i Finsk Tidskrift, se Tegengren 1974, 357–392.

336 HW dagbok 22.10.1890 samt odaterat inlägg kort därefter, HWA:10A, ÅAB.
337 Adresskalender för Helsingfors stad 1888, 148; Adresskalender för Helsingfors stad 1896, 273. Huruvida Helena 

Westermarck själv hade valt vilken titel som skulle användas på gravstenen är emellertid inte klart: titeln kan även ha 
valts av den efterlevande familjen som reste stenen. De personer som sannolikt tog hand om detta var systern Anna 
Pippings familj som stod Helena närmast. Familjen Pipping tog även hand om Helena Westermarcks efterlämnade 
arkiv och ombesörjde utgivningen av hennes memoarer i enlighet med den önskan som den avlidna hade framfört i sitt 
testamente. Se Rolf Pipping, ”Utgivarens förord” samt ”Utgivarens anmärkningar” i H. Westermarck 1941.

338 H. Westermarck 1890 och 1891 a.
339 Se t.ex. Vainio-Kurtakko 2010, 86; Westling 1985, 37.
340 Brev från HW till EW, 17.1.1901, HWBS:VIII, ÅAB.
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tanken var i princip inte heller främmande för Westermarcks samtid. När Konstnärsgillet i 
Finland grundades 1864 bestod föreningen inte enbart av bildkonstnärer. Den ursprung-
liga målsättningen var tvärtom att sammanföra representanter för samtliga de så kallade 
sköna konsterna: måleri, skulptur och arkitektur, samt litteratur och musik. Konstnärs- 
gillet utvecklades sedermera till en sammanslutning enbart för bildkonstnärer, men under 
Helena Westermarcks tid hade gillet ännu kvar sin funktion som en sammanslutning med 
avsikt att förena i synnerhet bildkonstnärer och författare, d.v.s. ”artister” och ”litteratörer”.341 
Helena Westermarck tillhörde själv Konstnärsgillets ”skiftställarloge”. I Konstnärsgillet 
fanns också andra som i likhet med Helena Westermarck inte enbart begränsade sin konst-
närlighet till bildkonsten. En sådan person var exempelvis arkitekten, konstnären och för-
fattaren Jac. Ahrenberg som skickligt kunde kombinera måleri, skönlitterärt skrivande och 
arkitektur i sin konstnärsidentitet.342 
 Det gränsöverskridande mångsyssleriet inom de sköna konsternas område kan ses 
som en del av ett artistiskt mångsidighetsideal med rötter i renässansens l’uomo universale. 
Under Helena Westermarcks tid höll emellertid 1800-talets specialiserings- och professio-
naliseringsprocesser redan på att avsluta det mångsysslande universalgeniet glansdagar.343 
För de finska 1800-talskonstnärerna – och i synnerhet för en kvinnlig konstnär som He-
lena Westermarck – var mångsyssleriet däremot ofta en följd av ekonomiska realiteter och 
maktförhållanden inom kulturfältet.

Den eftertraktade autonomin

När Helena Westermarck själv fick tillfälle att påverka hur hon presenterades föredrog hon 
i regel att använda en yrkesbeteckning framom titeln ”fröken”. Detta var emellertid ännu 
ingen självklarhet. Av de brev och kort som bevarats i Westermarcks arkiv framgår att åt-
minstone en del av Westermarcks omgivning började tilltala henne med titlar som ”konst-
närinna” och ”målarinna” från och med 1890-talet. Efter hennes debut som författare 
förekommer också tilltal såsom ”författarinna” och ”skriftställarinna”. Många brevskrivare 
fortsatte emellertid också att titulera henne på hävdvunnet sätt med ett ”fröken Wester-
marck”.344 Kvinnans rätt till den personliga autonomi som ett eget yrke och förmågan att 
försörja sig själv på sitt eget arbete utgjorde, blev för Helena Westermarck en väsentlig del 
av hennes konstnärsidentitet.
 Kvinnans ekonomiska utsatthet, den därpå följande ofrihet som ett ekonomiskt beroende 
av manliga släktingar framkallade samt behovet av utbildning och försörjningsmöjligheter 

341 Se exempelvis Adresskalender för Helsingfors stad 1884 (s. 194): ”Konstnärsgillets i Finlands ändamål är en personlig 
anslutning mellan artister och litteratörer i Finland samt en förmedling mellan dem och den konstälskande allmänheten.” 
Konstnärsgillet blev en nationell intresseförening för bildkonstnärer 1952. Se Pettersson 2008, 71–83. 

342 Brev från HW till EW, Helsingfors 19.12.1897, HWBS:VIII, ÅAB. Om Ahrenberg, se Viljo & Tyynilä 2009.
343 Se t.ex. Burke 2012, 161–162.
344 Brev till Helena Westermarck, HWBS, ÅAB.
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för kvinnor var ett centralt tema för 1800-talets kvinnorörelse.345 I sin biografi över sin moster 
Elisabeth Blomqvist citerade Helena Westermarck därför tre sentenser som Blomqvist redan 
under 1860-talet nedtecknade i sin dagbok:

Hvarje fördom, som stänger vägen för qvinnans fria andliga 
utveckling, är ett mänskligt bedrägeri.
 
Qvinnan är ock menniska.
 
Qvinnan är ock begåfvad med förnuft – och för detta förnufts 
utveckling får ingen menniska uppställa gränser.346

 Dessa teser utgjorde även grundlinjerna i Helena Westermarcks syn på kvinnan och 
på sig själv. Exakt hur eller när Westermarck blev medveten om flickors och kvinnors 
utsatta position går emellertid inte att fastslå med säkerhet. Hon förefaller ändå förhållande- 
vis tidigt att ha vaknat till insikten att förutsättningarna för både en personlig autonomi 
och värdighet var knutna till ekonomiska frågor och förmågan att försörja sig själv. I sina 
memoarer beskriver Westermarck exempelvis hur hon som barn under ett besök hos en 
gammal familjebekant iakttog en samling av ogifta och fattiga kvinnor som tvingades stå 
ut med skämt och löje i utbyte mot bistånd i form av kläder och matvaror. Utan att ännu 
helt förstå dessa kvinnors utsatta situation, upplevde den lilla flickan i Helena Wester-
marcks memoarer redan att dessa kvinnor utsattes för en orättvisa som de inte själva hade 
någon möjlighet att värja sig emot. Den strukturella orättvisa som dessa kvinnor utsattes 
för framstod för den vuxna memoarförfattaren som ”livets bittra tragik för kvinnorna”.347 
 Även om memoarernas framställning givetvis kan vara den vuxna kvinnosakskvin-
nans efterhandskonstruktion, så är det ändå tydligt att Helena Westermarcks engagemang 
för kvinnosaken väcktes just genom sådana personliga iakttagelser i omgivningen. I ett 
brev från Paris till brodern Rudolf Westermarck i december 1883 skrev hon exempelvis 
upproriskt: ”Man skall främst bli fru heter det, eller åtminstone madam, men när man nu 
ser på dessa arma fruar, som fru Hornborg t.ex., som hänvisad till sina egna resurser icke 
kan göra något annat än som hon sjelf sagt, svälta ihjäl, så ser man ändå att främst må 
man lära sig att stå sig i kampen mot lifvet och alla möjliga vedermödor”. Utbildning med 
såväl praktiska färdigheter som kunskapsmässiga insikter gav därför möjligheter inte bara 
till arbete och utkomst utan även till en personlig autonomi och värdighet. Inför sin bror 
fortsatte hon: ”det säkraste medlet att komma dertill [självförsörjning] är kunskap, det må 
sedan vara i hvilken branche som helst, den af dig så dyrkade kokkonsten icke undantagen, 
ehuru jag för min del icke känner någon böjelse för den rigtningen”. Helena Westermarcks 

345 Jallinoja 1983, 32–34; Alfthan 1965, 136–156,
346 Westermarck 1916, ix.
347 H. Westermarck 1941, 56–58.
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målsättning var därför att säkerställa ett ekonomiskt oberoende. ”Det är den slags kvinno- 
emancipation jag sträfvar för och af djupaste öfvertygelse tror på”, slog hon fast inför sin bror.348 
 Studieresorna till Paris var sålunda framför allt ett sätt för Helena Westermarck att 
skaffa sig kunskaper, färdigheter och erfarenheter som kunde vara till nytta. I sina brev till 
modern från den första tiden i Paris diskuterade Helena Westermarck sålunda ofta hur 
tiden kunde användas effektivast, vad hon borde prioritera och vad som lönade sig säm-
re. Konststudierna var givetvis viktigast. Genom dessa hoppades hon kunna skapa sig ett 
yrke antingen som konstnär eller som teckningslärare. Planerna på att bli teckningslärare 
ifall konstnärskarriären inte skulle lyckas nämns bland annat i ett brev till modern från 
våren 1880: ”Om jag än med hvad jag sålunda inhemtat icke sjelf kan åstadkomma några 
storverk så kan jag åtminstone, om jag flitigt öfvar [...] lära andra den ädla tecknings- 
konsten”.349 Men tiden utomlands skulle också användas till att lära sig det franska språket 
och ta del av storstadens utbud av kultur.350 Helena Westermarck bevistade därför flitigt 
föreläsningar, övade sig i franska, läste och tog del av den franska huvudstadens kulturut-
bud på museer och teatrar. När pensionatets hyresvärdinna inte uppfyllde de förväntningar 
Helena Westermarck hade på övning i fransk konversationskonst flyttade hon sålunda 
genast till ett annat pensionat.351 
 Under den korta period av tvivel som Westermarck drabbades av efter sin ankomst 
till Paris skrev hon till sin far för att fråga om det inte skulle vara bättre att hon ägnade all 
sin tid åt den här typen av förkovran. Sådana kunskaper skulle kanske säkrare hjälpa henne 
att i framtiden försörja sig.352 Som sina modeller för detta såg hon sannolikt sina mostrar 
Elisabeth, Alexandra och Anna Blomqvist som på ett motsvarande sätt hade blivit ekono-
miskt självständiga och yrkesarbetande lärarinnor. Helena Westermarck räknade eventuellt 
med att vistelsen utomlands skulle förbereda henne för att i likhet med mostrarna uppta 
en bana som lärare ifall konsten inte gav utdelning. Det faktum att hon redan avlagt en 
del av kurserna i Svenska fruntimmersskolans förberedande lärarinneklass och för en privat 
lärare studerat både franska, tyska och engelska vittnar om att konststudierna också kunde 
komplettera hennes lärarfärdigheter.353 Av sin far fick hon emellertid rådet att ge måleriet 
ett ordentligt försök under en termin och sedan utvärdera situationen. Om hon sedan inte 
ville ägna sig åt konsten på heltid så kunde hon i stället använda tiden i Paris för att skaffa 
sig andra insikter. Fadern föreslog i så fall att hon ska tillägna sig ”vetenskapliga” kurser i 
estetik och litteratur på universitetsnivå vid exempelvis Sorbonne, så att om hon sedan vid 
hemkomsten ville ägna sig åt ”lit[t]erär verksamhet” eller bli lärarinna så skulle hon ha en 
fast grund. Fadern ansåg sig kunna bekosta två år i utlandet och på den tiden ”kan du med 
din flit och ditt allvar helt visst draga full nytta af din resa.”354 

348 Brev från HW till CW, Helsingfors 19.12.1883, HWBS:III, ÅAB.
349 Brev från HW till CW, Paris 17.1.1880, HWBS:XI, ÅAB.
350 Sådan ”bildning” kunde exempelvis inhämtas genom umgänge med fransmän hellre än landsmän. Se t.ex. Brev från HW 

till CW, Paris 27.3.1881, HWBS:XI, ÅAB.
351 Brev från HW till CW, Paris 7.12.1879, HWBS:XI, ÅAB.
352 HW till Nils Christian Westermarck, Paris 31.12.1879, HWBS:II, ÅAB. Jfr. Konttinen 2014, 31–32.
353 H. Westermarck 1941, 92.
354 Brev till HW från Nils Christian Westermarck, Helsingfors 13.3.1880, HWBS:IV, ÅAB.
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 Helena Westermarck stod således länge öppen för flera olika försörjningsmöjligheter. 
I ett brev till sin bror Rudolf Westermarck från år 1883 förklarade hon därför: ”Jag dröjer 
där [i Paris] så länge fyrkarna [pengarna] räcka. Ett medel han jag väl ändå att tänja ut 
min tunna kaka, och det är att skrifva korrespondenser. Som jag ju ändå gå på hvarendaste 
konstutställning och i alla gallerier för att glo uppåt väggarna, så passar det bra i styck-
et”.355 Reportage och resebrev till tidningar var på så vis till en början ett sätt att dryga ut 
reskassan och skaffa sig extra inkomster. På så sätt anslöt sig Westermarck till den växande 
kategorin av ”marknadsskribenter” som enligt David Gedin höll på att etablera sig under 
1880-talet. Marknadsförfattarna försörjde sig i likhet med Westermarck på att sälja sina 
alster till tidningar och andra publikationskanaler.356 
 Skrivandet kunde för Helena Westermarck bli en möjlig utkomstkälla, men det gav 
henne också tillfälle att inhämta andra färdigheter: ”Ehuru jag verkligen icke kan säga, att 
jag mycket tycker om att sålunda sätta till pappers ofärdiga tankar, sådana som ju alltid 
olika korrespondenser måste bli, så är det i alla fall ett sätt [...] att klara sina tankar och lära 
sig mångt och mycket, ex. konsthistoria emedan jag troligen alltid kommer att sysselsätta 
mig med teckningsundervisning och troligtvis också med teckningens tillämpning på det 
konstindustriella området”.357 Den konstindustriella formgivningen var ett fenomen som 
vid den här tiden höll på att införas i Finland. Westermarcks mentor C. G. Estlander var 
en av initiativtagarna bakom Helsingfors Handarbetsskola (sedermera Helsingfors hand-
arbetsinstitut) som inledde sin verksamhet 1881. Helena Westermarck knöts till skolans 
verksamhet som teckningslärare redan våren 1882 och hon undervisade i teckning, konst-
historia och stillära fram till 1897. För att förkovra sina lärarfärdigheter med tanke på 
läraruppdraget fick hon undervisning i bland annat konstruktions- och projektionslära av 
arkitekterna Gustaf Nyström och Magnus Schjerfbeck. Under sina resor i Europa gjorde 
hon även studiebesök med tanke på läraruppdraget: under sin resa i Florens 1889 besökte 
hon Gobelängmuseet (Museo degli arrazzi) och på hemresan från Italien studerade hon 
under några veckor textilkonst i Klein’s Tegneskole i Köpenhamn.358

 Helena Westermarcks studier präglades av en kraftig vilja att skaffa sig ett eget yrke 
och en personlig autonomi. Eftersom alternativen var begränsade för en kvinna måste 
Westermarck ändå såsom detta avsnitt visat förhålla sig öppen till flera olika alternativ. I 
brevet till brodern Rudolf sammanfattade hon sin inställning år 1883: ”Derför tycker jag 
att det ju alltid är bra att allvarligt studera vidare då tillfälle nu finnes, ty ju sadelfastare man 
sjelf är, dess bättre kan man undervisa andra, och om man lägger en ordentlig grund kan 
man sen bygga i hvad riktning det bäst passar.”359

 

355 Brev från HW till CW, Helsingfors 19.12.1883, HWBS:III, ÅAB.
356 Gedin 2004, 73.
357 Brev från HW till CW, Helsingfors 19.12.1883, HWBS:III, ÅAB.
358 H. Westermarck 1941, 144–147; Weckman 2009 a, 61–65.
359 Brev från HW till CW, Helsingfors 19.12.1883, HWBS:III, ÅAB.
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Det intellektuella fältets realiteter

Det kulturella livet i Finland var såsom ofta påpekats förhållandevis nära sammankopplat 
med staten under 1800-talet. Landets intellektuella centrum var såsom bland andra Risto 
Alapuro och Matti Klinge framhävt utan tvekan Kejserliga Alexanders-universitetet där 
studenterna i första hand utbildades till att bli dugliga tjänstemän med ett moraliskt ansvar 
för landets framtid. I detta ansvar ingick främjandet av det finska stats- och nationsbygget, 
men också bevarandet av en lojal tjänstemanna- och medborgarmoral i förhållande till 
kejsaren och den ryska överhögheten.360 Det nära förhållandet mellan universitetet och 
politiken exemplifieras enligt Stefan Nygård av det stora antalet professorer i politiken un-
der 1800-talet och början av 1900-talet. Detta innebar enligt Nygård att det intellektuella 
fältet i Finland, i likhet med andra perifera länder i Europa kännetecknades av en relativt 
låg grad av autonomi i förhållande till staten.361 
 Trots detta bör man kanske ändå inte likställa det akademiska fältet med det intel-
lektuella. Gör man det riskerar man inte bara att glömma bort ett antal fria manliga för-
fattare och samhällspåverkare såsom exempelvis Aleksis Kivi, Juhani Aho, bröderna Eino 
och Kasimir Leino samt K. A. Tavaststjerna och teaterdirektören Kaarlo Bergbom, utan 
också mer eller mindre ignorera en hel generation av kvinnor som på grund av sitt kön 
var utestängda från det akademiska fältet. Förutom Helena Westermarck kan man bland 
dessa kvinnor nämna namn som Alexandra Gripenberg, Minna Canth, Annie Furuhjelm, 
Lucina Hagman, Helmi Setälä, Aino Kallas och många fler. Den offentlighet som dessa 
kulturpersoner rörde sig i var inte lika nära förbunden med staten eller andra offentliga 
institutioner och dessa personers samhällsroll påminner därför i själva verket betydligt mer 
om den modell för ”fria intellektuella” som enligt Christophe Charle började förekomma 
i Frankrike under det sena 1800-talet.362 
 I Helena Westermarcks texter framträder skillnaderna mellan dessa två grupper på flera 
sätt. Jag ska här söka exemplifiera några av dessa skillnader genom att jämföra Helena Wes-
termarck med hennes bror. Edvard Westermarcks betydelse för systern och den vikt hon till-
skrev relationen mellan dem framträder tydligt när hon i memoarer beskrev sin brors födelse:

Den dag då jag fyllde fem år, inträffade i hemmet en mycket 
glad och mycket viktig händelse. Min yngsta bror kom till 
världen på min födelsedag den 20 november 1862. Man sade 
mig, att den lille brodern var en födelsedagsgåva till mig, och 
jag tog också saken på allvar och ansåg honom sedan alltid 
såsom på något sätt mer tillhörande mig än någon av de andra 
i hemmet.363 

360 Alapuro 1997, 29; Alapuro 1989; Klinge 1989, 52–60.
361 Nygård 2012, 310–318.
362 Se Charle 1990.
363 H. Westermarck 1941, 16–17. 
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 Syskonrelationer är i allmänhet jämbördigare än relationerna till andra familje- 
medlemmar eftersom de hierarkiskillnader som finns mellan barn och föräldrar eller släktingar 
av olika generationer är mindre framträdande mellan syskon. För den enskilda individen 
kan syster- och brorsrelationer därför vara viktiga resonansbottnar för reflektioner om det 
egna jagets orientering i världen samt val av levnadssätt och livsbana.364 Så var det även 
för Helena Westermarck. Den gemensamma födelsedagen blev livet igenom en symbolisk 
händelse som i synnerhet för systern bekräftade banden mellan de båda syskonen. Det 
blev ett privat skämt mellan Helena och Edvard Westermarck att de var ”oäkta tvillingar” 
och de hänvisade ofta till detta då de skrev brev till varandra på den gemensamma födelse- 
dagen.365 
 För Helena Westermarck var brodern en bundsförvant och en intellektuell kollega 
som tog henne på allvar som både konstnär och författare men också en källa till jämfö-
relser och reflektion om den egna rollen som kvinna. Helena och Edvard Westermarck de-
lade både socioekonomisk bakgrund och familjen Westermarcks sociala nätverk. De båda 
syskonen var dessutom båda två begåvade och studieinriktade redan i unga år. Familjens 
ekonomiska och sociala ställning förändrades inte märkbart under de år som syskonen 
gick i skola och utbildade sig – i teorin hade de alltså samma utgångspunkter. Av den 
anledningen framträder skillnader mellan könen och olika förväntningar på kvinnligt och 
manligt tydligt genom relationen mellan syster och bror.366 En jämförelse med brodern 
Edvard Westermarck öppnar upp för ett antal iakttagelser beträffande det intellektuella fält 
där de båda syskonen rörde sig. 
 Edvard Westermarck inledde sina studier vid Kejserliga Alexanders-universitetet hös-
ten 1880 och bedrev under de följande åren sina studier i hemstaden. Under största delen 
av 1880-talet deltog han därför främst i den finska studentpolitiken och det akademiska li-
vet. Hans bana fortsatte därefter som en både nationellt och internationellt erkänd forskare 
och expert.367 I likhet med de flesta män som deltog i den offentliga debatten i Finland ytt-
rade sig Edvard Westermarck utgående från en position inom det akademiska fältet. Detta 
innebar bland annat att akademiska titlar och profession kunde användas för att motive-
ra tolkningsföreträde i det framväxande moderna samhället med dess ökande efterfrågan 
på experter eller specialister. Själva begreppet ”specialist” härstammar enligt uppgift från 
positivismens fader, fransmannen Auguste Comte som myntade begreppet spécialisation. 
Termen ”specialist” spreds i det engelska språket från och med mitten av 1800-talet – inte 
minst genom Comtes brittiska elev John Stuart Mill som överförde begreppet till engelskan, 

364 Leskelä-Kärki 2006, 42. Ulla Vuorela har i samband med den nära relationen mellan Hilma Granqvist och hennes bror, 
använt benämningen den betydande andre, (”the significant other”, Vuorela 2011). Se även Dahlberg 2011 samt avsnittet 
”Biografi” i inledningen till denna avhandling.

365 Så exempelvis brev från HW till EW 16.11.1887, HWBS:VIII, ÅAB. Jerrold Seigel har noterat flera fall av brevväxling 
mellan syskon där man finner ett överraskande känslosamt – ibland nästan romantiskt – språkbruk i brevväxling mellan 
franska och tyska syskonpar. Se Seigel 2012, 440 och not 38 på samma sida. Samma förhållande har även noterats av 
Ulla Vuorela apropå relationen mellan Hilma Granqvist och hennes bror (Vuorela 2011). 

366 Eftersom syskon ofta delar samma socioekonomiska bakgrund utgör de ett tacksamt underlag för jämförelser mellan 
könen. Se t.ex Hakosalo 2015, 126–128.

367 För biografiska uppgifter, se t.ex. E. Westermarck 1926, 9–286; Lagerspetz & Suolinna 2014; Lagerborg 1951, 19–71.
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samt i synnerhet en annan av Comtes brittiska efterföljare: Herbert Spencer.368 I den finska 
tidningspressen började termen förekomma ungefär vid samma tid vid mitten av 1800- 
talet. Ett tidigt exempel på detta hittar man i Finska Vetenskaps-Societetens årsberättelse 
som publicerades i Finlands Allmänna Tidning i maj 1856. I årsberättelsen konstateras apropå 
zoologen Carl Lundahl att denne ägde en ”specialists” grundliga insikter. Såsom ofta är fal-
let med relativt nya lånord, omgavs ordet då ännu av citationstecken som signalerade dess 
främmande ursprung.369 Ett något senare exempel på hur en akademisk ställning kunde 
stöda en position som offentlig intellektuell kan man finna i Jouni Ahmajärvis redogörelse 
för Gunnar Landtmans ageranden under 1920- och 1930-talen. Landtman som var en 
av Edvard Westermarcks elever använde ofta den status som sociologin hade inom veten-
skapsvärlden för att agera i en samhällsdebatterande roll.370

 Till skillnad från sin bror kunde Helena Westermarck inte utnyttja en akademisk ti-
tel eller examen för att underbygga sin position inom det intellektuella fältet. I sina memo-
arer framhöll Westermarck noggrant att även om det i teorin hade funnits en möjlighet för 
henne att studera vid universitetet under 1870-talet så var det i praktiken nästan omöjligt. 
Efter mordet på Alexander II skärptes de ryska myndigheternas inställning till studerande 
kvinnor och inga studierätter beviljades under den tid då Westermarck hade avslutat sin 
skolgång.371 I stället för det akademiska fältet tydde hon sig därför till konsten. Till skill-
nad från det förstnämnda var konstfältet lika strikt avgränsat: varken författaryrket eller 
bildkonstnärsyrket förutsatte någon formell examen och de grundläggande praktiska fär-
digheter som krävdes för att iscensätta en konstnärspersona kunde därför inhämtas på flera 
olika sätt. Även om vissa av de mer prestigefyllda skolorna och utbildningsmöjligheterna 
såsom den franska konstakademin Académie des Beaux-Arts i Paris var stängd för kvinnor, 
så fanns det andra möjligheter.372 Så som Frances Borzello framhåller fanns det exempelvis 
ett stort utbud av privat konstundervisning för de kvinnor som var villiga att betala.373 
Efter avslutad skolgång våren 1874 inledde därför Helena Westermarck konststudier vid 
Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors som tillät både manliga och kvinnliga elever. 
I memoarerna skriver hon att hennes föräldrar ansåg att hon borde försöka sig på detta 
alternativ eftersom hon hade visat ett intresse för att teckna. Valet av studieplats framställs 
emellertid nästan som ett alternativ i brist på andra möjligheter: ”Konstundervisningen var 
ju för övrigt ett område som inte var omgärdat av murar med uppgift att avhålla flickebarn 
från att beträda det”.374

 Men trots att konstfältet var mer tillgängligt för kvinnor än det akademiska fältet, 
så var villkoren ändå inte heller här lika för de båda könen. Såsom Riitta Konttinen 

368 Frängsmyr 1984, 108–109; Burke 2012, 160–164, 172–174.
369 Finska Vetenskaps-Societetens årsberättelse, återgiven i Finlands Allmänna Tidning 23.5.1856. Begreppet ”specialist” 

och dess tidigaste förekomster i den finska tidningspressen har kartlagts genom sökningar i det nationella tidningsarkivet 
DIGI (NB).

370 Ahmajärvi 2017.
371 Engman 1996, 18; Klinge 1989, 647–655; Klinge 1997, 167–172.
372 Académie des Beaux-Arts i Paris var stängd för kvinnor fram till 1897. Martin-Fugier 2017, 67–68.
373 Borzello 2016, 126.
374 H. Westermarck 1941, 80.
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konstaterat var 1870-talet männens årtionde inom konsten i Finland. Alla de ledande 
konstnärerna var män och även konstkritiken dominerades av män. År 1873 började man 
dela ut statliga understöd – det så kallade Hovingska stipendiet – till konstnärer. Den 
första kvinnliga konstnären som erhöll detta prestigefyllda stipendium var Helene Schjer-
fbeck (1862–1946). Det skedde först 1888.375 Även den undervisning som de kvinnliga 
eleverna erbjöds höll ofta en lägre nivå. Lärarna var samma konstnärer som även handledde 
de manliga eleverna vid École des Beaux-Arts, men enligt Konttinen besökte lärarna inte de 
privata ateljéerna där kvinnliga konstnärer studerade lika ofta som konstakademin. Léon 
Bonnat kunde således handleda de manliga eleverna vid akademien en till två gånger i 
veckan medan han endast besökte de privata ateljéerna en till två gånger i månaden. Kvin-
norna betalade trots detta en högre avgift för den undervisning de erhöll.376 Westermarcks 
möjligheter att bedriva en framgångsrik konstnärskarriär var därför mer begränsade än 
hennes manliga kollegors. Såsom vi redan har sett innebar detta att hon så länge som 
möjligt ville hålla dörrarna öppna och undvika att specialisera sig på något särskilt ämne.
 Om man jämför den akademiska utbildning som Edvard Westermarck erhöll inom 
ramen för universitetet hemma i Helsingfors och de konststudier som Helena Westermarck 
bedrev i Paris, kan man göra några iakttagelser beträffande kvinnors möjlighet att skapa sig 
en position inom det intellektuella fältet under denna tid. Den första av dessa iakttagelser 
gäller Helena Westermarcks mångsysslande inom konst och litteratur. Detta kan i själva 
verket betraktas som någonting tämligen representativt. Precis såsom Donald Broady har 
kunnat konstatera i sin studie av den svenska kunskapselitens kvinnor och deras nätverk, 
tenderar kvinnors verksamhet nämligen ofta att sträcka sig över flera olika ”fält” såsom 
litteraturen, vården, filantropin och politiken. Broady menar därför att deras insatser inte 
kan förstås utgående från Pierre Bourdieus teorier om fält och symboliskt kapital, eftersom 
fälten i Bourdieus mening är ”avskilda, hierarkiserade världar där varje fält definieras av sin 
egen art av ’fältspecifikt kapital’”. Kvinnors verksamhet begränsar sig däremot sällan till ett 
fält och de följer inte heller samma principer för kapitalmaximering av tillgångar mellan 
individer och grupper med avsikt att vinna tillträde till olika slags positioner. Såsom även 
Boel Englund och Lena Kåreland framhävt är det därför ofta fruktsammare att fokusera på 
olika nätverk, mötesplatser och relationer då man diskuterar 1800-talets skrivande kvin-
nor.377

 En paradox i detta är att eftersom Helena Westermarck på grund av sitt kön rörde sig 
mellan flera olika fält så blev hon även mer isolerad. En akademisk titel öppnade dörren 
inte bara till universitet, föreläsningssalar och forskningsanstalter utan också till de mer 
informella cirklar där idéer formulerades och diskuterades. Sådana platser var till exem-
pel privata middagsbjudningar, salonger, soaréer och rökrum, samt offentliga herrklubbar, 

375 Konttinen 2008, 139–140.
376 Om studierna i Académie Trélat och Académie Colarossi, se Konttinen 1988, 106–118; Konttinen 1991, 105–119. Mer 

allmänt om de privata konstakademierna i Paris samt om kvinnors möjligheter att studera konst i Frankrike, se Martin-
Fugier 2007, 43–46, 57–68.

377 Broady 1999, 6–7. Se även Englund & Kåreland 2008, 363–369.
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caféer och restauranger. Till skillnad från Edvard Westermarck som vid sin ankomst till 
London omedelbart integrerades i det lokala umgängeslivet via sina kontakter vid univer-
sitetet, bestod Helena Westermarcks umgänge i Paris därför i första hand av andra finska 
landsmän – främst kvinnor – på kortare eller längre besök i staden. Hon umgicks även i 
en mindre krets av nordiska konstnärer, som hon i första hand träffade under bjudningar 
i skulptören Walter Runebergs hem, men med undantag för lärarna i ateljén saknade hon 
så gott som helt och hållet kontakter till franska konstnärer. Medan Edvard Westermarck 
umgicks med ett brett och internationellt nätverk av forskare, författare, politiker och 
andra kulturpersonligheter i London, bestod hans systers franska kontakter därför främst 
av flyktiga sammanträffanden med lärarna i ateljén, ateljéföreståndarna och pensionatsvär-
dinnor. Till skillnad från sina manliga konstnärskollegor hade hon som kvinna även färre 
möjligheter att röra sig över gränsen mellan de akademiska och konstnärliga fälten för att 
på så vis komma i kontakt med ett vidare intellektuellt nätverk.378 
 Dessa iakttagelser gör det tydligt att man inte kan studera den intellektuella eliten 
utan att fästa uppmärksamhet vid könstillhörighet. Orsakerna till detta påminner om de 
orsaker som framfördes av Linda Nochlin när hon på 1970-talet tog upp frågan om varför 
den västerländska konsthistoriens kanon så länge saknat berättelser om ”stora” kvinnliga 
konstnärer. Frågan, menade Nochlin, kunde lika gärna lyda: varför har det inte funnits 
några ”stora” konstnärer som härstammat ur aristokratin? Detta beror sannolikt inte på att 
aristokrater, lika lite som kvinnor, saknat förmåga att utföra konstnärliga storverk. I stället 
kan man konstatera att de krav och sociala förväntningar som ställts på såväl adeln som på 
kvinnor helt enkelt gjort det omöjligt för dessa att fullt ut ägna sig åt en karriär som pro-
fessionella konstnärer.379 Ett sätt att öppna upp för möjligheter att även studera kvinnors 
position inom den intellektuella eliten skulle enligt min uppfattning därför kunna vara att 
inte fokusera på ett eller några alltför snävt definierade fält såsom det akademiska fältet eller 
konstfältet. I stället skulle jag därför vilja föreslå att man kan tala om det ”intellektuella fäl-
tet” som en samlande term för att beskriva alla dem som på olika sätt deltog i den offentliga 
debatten inom olika delområden såsom litteratur, konst, vetenskap och press. Detta lämnar 
mer utrymme för att även synliggöra dem som i likhet med Helena Westermarck ackumu-
lerade symboliskt kapital ur ett flertal olika fält inom ramen för en intellektuell persona.

Jaget och minnet

Kvinnors förhållande till det intellektuella fält som diskuterats i det föregående var under 
Helena Westermarcks tid ofta mer autonomt än männens eftersom de saknade kopplingar 
till officiella institutioner såsom akademi eller stat. Samtidigt innebar emellertid denna 

378 Helena Westermarcks umgänge i Paris framkommer exempelvis genom hennes brev till modern Constance 
Westermarck, brodern Edvard Westermarck och systern Anna Westermarck (HWBS, ÅAB). Hon beskriver även något av 
sitt umgänge i memoarerna, se H. Westermarck 1941, 127–134.

379 Nochlin 1989, 157–158.
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autonomi givetvis också en mer marginell position. Westermarcks försök att iscensätta sig 
själv som konstnär blir därför intressant eftersom de visar på olika strategier som individen 
kan använda för att hantera den situation som uppstår då hon av olika orsaker inte klarar 
av att iscensätta sig själv i enlighet med de förväntningar som ställs på en given persona. 
I Helena Westermarcks fall handlade det ofta om att på olika sätt att söka motarbeta fö-
reställningen att de personliga egenskaper och epistemiska dygder som förknippades med 
en konstnärspersona var förbundna med ett manligt kön. I detta avsnitt ska jag därför 
diskutera hur Westermarck använde sina memoarer och andra texter för att iscensätta sin 
egen yrkeskarriär i förhållande till sitt kön. 
 ”J'aime le passé, mais je porte envie à l'avenir”, eller som det kunde heta på svenska: 
Jag älskar det förflutna, men min lust står till framtiden. Så skrev den franske författaren 
Ernest Renan i inledningen till sina memoarer Souvenirs d’enfance et de jeunesse år 1883 
och dessa ord valde även Helena Westermarck som motto för sina memoarer.380 Citatet kan 
förstås på flera sätt. Det kan tolkas som en anspelning på Westermarcks intresse för histori-
en och historiska miljöer som i positivismens anda ofta kombinerades med en optimistisk 
tro på framtiden. Men hänvisningen till framtiden kan också tolkas som en fingervisning 
om hur texten bör läsas. Trots att memoarernas händelser utspelar sig i det förflutna, var 
det nämligen ändå i högsta grad med tanke på en framtida läsare som Westermarck i 
memoarerna återvände till det förgångna. Memoarerna bör därför uppfattas som iscensätt-
ningar av hennes eget konstnärsjag. 
 Rätten att subjektivt välja vad som bör framhävas tillkommer givetvis varje författare 
som skriver självbiografiskt. Den är såsom ofta påpekats en väsentlig del av hela den självbio- 
grafiska genren. Men sätten att framhäva kan ändå vara olika beroende på vem författaren 
riktar sig till.381 I Helena Westermarcks fall handlar det ofta om ett väl avvägt spel där det 
konkreta minnet och förmågan att minnas på ett uttalat sätt står i centrum. Redan i inled-
ningen till memoarerna konstaterade hon att avsikten med de upptecknade minnena var 
att för eftervärlden bevara sådant av det förflutna som annars riskerade att gå förlorat på 
grund av den hastiga samhällsförändring som präglat författarens livstid.382 Memoarerna 
framställdes på så vis som en dokumenterande och gestaltande helhet. 
 Vid sidan av den uttalade målsättningen att minnas och för eftervärlden bevara, ut-
nyttjade emellertid Helena Westermarck även flitigt memoarförfattarens andra självskrivna 
verktyg: rätten att genom tystnad utesluta och glömma. Även i detta tycks hon ha låtit sig 
inspireras av Ernest Renans exempel. I anslutning till det citat som Westermarck utsåg 
till valspråk för sina memoarer skriver Renan nämligen även: ”Man bör aldrig skriva om 
någonting annat än det man tycker om. Glömska och tystnad är det straff man utmäter åt 
sådant som man finner fult eller vulgärt på livets stig”.383 Westermarcks berättelse försöker 

380 Jfr. Renan 1883, x och H. Westermarck 1941, opaginerad ”Inledning”.
381 Se t.ex. Caine 2010, 73–80; Kurvinen 2014.
382 Renan 1883, x; H. Westermarck 1941, opaginerad ”Inledning”.
383 ”On ne doit jamais écrire que de ce qu'on aime. L'oubli et le silence sont la punition qu'on inflige à ce qu'on a trouvé laid 

ou commun, dans la promenade à travers la vie.” Renan 1883, ix.
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därför i stället ofta övertyga genom att utesluta annorlunda eller motsägande perspektiv. 
Valet att vända sig till en efterkommande läsare, som saknar personliga erfarenheter av 
den tid och de förhållanden som hon beskriver, stöder den här strategin. Westermarck kan 
därför mer fritt iscensätta sin egen tolkning av den tid hon levt. Hon benämner sådant 
som hon har tyckt om och uppskattat, medan hon förbigår eller väljer att tona ner alla 
konflikter och utmaningar som hon mött. Glömskan utgör därmed vid sidan av minnet, 
ett viktigt verktyg i hennes självbiografiska författarskap. Den fungerar som en strategi för 
att iscensätta sig själv och för att lyfta fram sina egna tolkningar. Ett intressant exempel på 
detta kan man finna i Westermarcks sätt att behandla sin egen roll som kvinna. 
 Westermarck var såsom ovan har framgått redan i ett tidigt skede medveten om 
kvinnors utsatta position i samhället och de många hinder som måste överkommas för 
att hon skulle kunna bli en självförsörjande yrkeskvinna. Ändå är många av dessa hinder 
inte särskilt framträdande i hennes texter. Varken hennes memoarer eller andra personliga 
texter omtalar eller diskuterar på någon djupare nivå de begränsningar eller problem som 
hon som kvinna ställts inför i en manlig konstvärld. Samma förhållande upprepas även 
i Helena Westermarcks många biografier över andra yrkeskvinnor. Git Claesson Pipping 
som har diskuterat Westermarcks biografier framhåller att det i Westermarcks beskriv-
ningar finns påfallande få hinder i vägen för de kvinnor som hon skriver om. Hon menar 
att Westermarck gärna avdramatiserade och avpersonifierade motståndet mot kvinnligt 
yrkesarbete. Denna avdramatisering var, menar Claesson Pipping, ett sätt att normalisera 
kvinnliga yrkesutövare. Genom att fokusera på vad kvinnorna verkligen gjorde i stället 
för på deras kamp för sin rätt att utöva sitt yrke konstruerade Helena Westermarck den 
kvinnliga yrkesutövaren som just yrkesutövare. Om hon däremot hade betonat rättighets-
striden hade detta medfört att kvinnorna framstått som exceptionella och därmed mer 
avvikande, menar Claesson Pipping. I stället framstår det i Westermarcks texter som helt 
självklart att kvinnor kan och bör arbeta. Den arbetande kvinnan konstrueras därmed 
som helt normal.384 
 I sina egna memoarer ställdes Helena Westermarck inför samma problem. Om hon 
framhävde sin egen kamp för sina rättigheter som kvinna riskerade hon att ge ett slags ofri-
villig legitimitet till uppfattningen att hon som tänkande och skapande kvinna med en roll 
i offentligheten var avvikande. Därför följde Westermarck i stort sett samma strategi för att 
normalisera sig själv som konstnär och författare och utelämnade nästan alla hänvisningar 
till motstånd från omgivningen. Men samtidigt kunde hon som medveten kvinnosaks-
kvinna givetvis inte helt förbigå frågan om kvinnors och mäns ojämlika förhållanden. I 
sina memoarer gjorde hon därför en kompromiss och valde att ta upp de könsspecifika be-
gränsningar som hon mött i samband med sin barndom. För att visa på de begränsningar 
som präglat hennes egna möjligheter låter hon därför memoarernas barnajag jämföra sig 
själv med sina bröder: ”Då jag såg mina bröder och de forna lekkamraterna, som växte upp 

384 Claesson Pipping 2007, 38–40 200–202.
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till unga män, gå fram mot olika mål som de för sig hade uppställt, så föreställde jag mig, 
att de gjorde det säkert och självmedvetet utan att plågas av tvivel och anfäktelser som jag. 
Därjämte var för dem allt lagt väl tillrätta på de banor de ville beträda”, konstaterar hon.385 

Det är svårt att veta huruvida den unga Helena Westermarck verkligen såg sina egna möj-
ligheter i förhållande till brödernas. I källorna finns inte några bevarade uttryck för att 
hon under sin barn- och ungdom verkligen gjorde sådana jämförelser, men det behöver 
givetvis inte betyda att de inte förekom. Tidigare forskning har framhållit att relationen 
mellan systrar och bröder samt relationerna i hemmet fungerar som en viktig kontext för 
inlärningen och förmedlingen av könsroller.386 Men jämförelsen till bröderna kan också 
vara den vuxna kvinnosakskvinnans sätt att synliggöra en skevhet som hon blivit medve-
ten om senare. Genom dessa paralleller önskade den vuxna memoarförfattaren med sitt 
långa förflutna inom kvinnosaksrörelsen göra läsaren uppmärksam på de begränsningar 
som präglade en kvinnas förutsättningar. Samtidigt undvek hon att antyda att den vuxna 
memoarförfattaren fortfarande kunde tampas med liknande problem.
 Genom ett aktivt spel med minnet och glömskan strävade Westermarck efter att 
normalisera sin egen karriär som konstnär i memoarernas iscensättning. Såsom redan dis-
kuterats präglades hennes yrkesval ändå i praktiken i hög grad av de begränsningar som 
kringskar en kvinnas utkomst- och arbetsförhållanden under 1800-talet. För att säkerstäl-
la en framtida utkomst blev Westermarck såsom redan kunnat konstateras bland annat 
tvungen att beakta flera olika alternativ till framtida sysselsättningar. Detta tvång innebar 
exempelvis att Westermarcks verksamhet ofrånkomligen splittrades över flera fält. I me-
moarerna integrerade hon emellertid såsom redan framgått i föregående avsnitt samtliga 
dessa verksamhetsfält inom ramen för sin konstnärsroll. På så vis kunde hon även hantera 
ett konstnärligt mångsysslande som delvis var förknippat med omständigheter som följde 
med hennes kön utan att de begränsningar som hon mött i egenskap av kvinna för den 
skull behövde framställas som avgörande för hur hennes egen karriär hade utformats. På 
så vis skulle man kunna hävda att hon inkorporerade både det målande och det skrivande 
jaget i en iscensättning som skiljde sig från den allmänna uppfattningen om en konstnär-
spersona. I och med att hon i praktiken agerade inom ett bredare intellektuellt fält iscen-
satte hon ett antal praktiker som kan förknippas med flera av de olika typer av persona som 
rörde sig inom detta fält.

385 H. Westermarck 1941, 92–93.
386 Se Davidoff 2012, 65–74.
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Adertonhundraåttiotalets ideal och verklighet

Åttiotalet som generationsupplevelse

När Helena Westermarck år 1916 skulle beskriva 1880-talet och sin egen ungdoms årtion-
de tog hon till en beprövad metafor: ”Då 1880-talet bröt in, blåste de nya vindarna i sam-
hället bort mångt och mycket otidsenligt, mången utlevad och föråldrad tradition. De nya 
tankarna, de nya andliga intressena, som kommo från västerland, trängde oemotståndligt 
fram och i allt vidare kretsar lärde man sig en ny uppfattning, en omvärdering av det som 
kunde anses fylla måttet såväl på det religiösa som på de vetenskapliga, estetiska och sociala 
områdena”. Förändringens vindar blev i Westermarcks framställning en drivkraft för alle-
handa nymodiga transportmedel som behändigt tog med sig unga människor ut i världen, 
försåg dem med nya intryck och idéer och förde dem hem igen: ”[d]et andliga sambandet 
med utlandet” började vid denna tid ”antaga ett omfång och få en betydelse, som kunde 
kallas ofantlig, i jämförelse med tidigare förhållanden”, sammanfattade Westermarck.387 
 Adertonhundraåttiotalet symboliserade för Westermarck en brytning med det gamla 
och en uppgörelse med föråldrade sanningar: ”Man begynte anlägga en mer kritisk syn på 
många förhållanden i hemlandet, om vilkas förträfflighet hittills aldrig något tvivel kunnat 
råda.” Denna omvärdering av gamla sanningar skedde i första hand bland de unga: ”Ge-
nom allt oftare företagna resor till utlandet kom den unga generationen i beröring med det 
intellektuella livet i Europa och även i Amerika. I ljuset av dessa erfarenheter begynte det 
unga släktet i litteratur och konst framställa och tolka det konstnären eller författaren er-
farit, sett och tänkt med avståndstagande från en föregående generations livsuppfattning”, 
menade Westermarck.388 
 Helena Westermarcks beskrivning av 1880-talet förtjänar att citeras i sin helhet efter-
som den så tydligt visar hur omvälvande hon uppfattade detta årtionde samt hur kraftfullt 
hon i efterhand gick ut för att hävda 1880-talets betydelse och den banbrytande insatsen 
från årtiondets ungdom – till vilken hon själv hörde. Generationsupplevelsen får här en 
viktig betydelse. Med detta avsnitt vill jag därför argumentera för att den unga 1880-tals-
generationen skulle kunna beskrivas som en form av epistemisk gemenskap som fören-
ades av en gemensam epistemisk kultur. Samtidigt var det såsom Helena Westermarcks 
beskrivning av 1880-talets idéer och andliga klimat visar, också en form av gemenskap 
som skapades och upprätthölls genom en kollektiv iscensättning. I detta avsnitt kommer 
jag därför inledningsvis att diskutera 1880-talet som en generationsupplevelse inom det 
intellektuella fältet. Därefter kommer jag att analysera vilka uppgifter som Westermarck 
förknippade med 1880-talets konst och hur hon själv kom i kontakt med dessa idéer.
 Många av de ”nya” idéer som Helena Westermarck förknippade med 1880-talet var, 
såsom redan framhållits i inledningen till denna avhandling, kanske inte så genombrytande 

387 H. Westermarck 1916, 149–150.
388 H. Westermarck 1916, 149–150. 
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nya som hon och många i hennes samtid gärna ville uppfatta dem. Snarare kan man kanske 
uppfatta dem som en kulmination av processer som pågått åtminstone sedan 1840-talet. 
Till dessa hörde bland annat en kritisk inställning till statsmakten och de rådande samhälle- 
liga hierarkierna, egendomsförhållanden, den romantiska konsten och den idealistiska 
filosofin samt mot kyrkan och religionen.389 Samtidigt kan man enligt Pertti Karkama och 
Hanne Koivisto säga att det ideologiska livets tyngdpunkt i Finland gradvis flyttades från 
universitetets relativt begränsade kretsar till samhället i vidare bemärkelse under 1800- 
talets sista årtionden. En betydande orsak till detta var inte minst partisystemets uppkomst 
och den växande tidningspress som växte fram i anslutning till det. Dessa företeelser bi-
drog till uppkomsten av ett mer omfattande offentligt liv med tillhörande diskussion som 
senast från 1860-talet framåt utgjorde grunden för ett nytt slag av politisk offentlighet.390 
Allt detta innebar givetvis att det inte var svårt att uppfatta 1880-talet, liksom även det 
efterföljande 1890-talet, som en förändringens tid.
 Den vedertagna bilden av 1880-talet som det moderna genombrottets tid skapades 
i första hand inom den nordiska samtidslitteraturen och inom den vidhängande kultur-
debatten. Själva begreppet hämtades som bekant från den danske litteraturvetaren Georg 
Brandes.391 För Helena Westermarck som noggrant följde med såväl den samtida littera-
turen som de vidhängande debatterna, var Brandes och hans tankar välbekanta. Brandes 
steg upp på den finländska kulturhimmeln som en komet då han besökte Helsingfors för 
att föreläsa 1887. Innan dess hade hans namn inte nämnts särskilt ofta på de finländska 
tidningssidorna, men i samband med besöket blev Brandes en ofta citerad auktoritet även 
i Finland. Det första häftet av hans Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur ut-
kom på finska i översättning av Minna Canth och Hilda Asp samma år.392 Brandes besökte 
Finland på nytt 1908 då han föreläste i Åbo. Han blev i synnerhet viktig för den yngre 
generationen av intellektuella, varav flera tillhörde kretsarna kring tidskrifterna Euterpe och 
Argus.393 Helena Westermarck läste flera av Brandes arbeten kring åren 1891 och 1892.394

 Även i övrigt var Helena Westermarck väl förtrogen med den nordiska samtidslittera-
turen. I sina memoarer nämner hon exempelvis hur hon under julhelgen 1891 läste bland 
andra ”[Karl August] Tavaststjernas Hårda tider, [Jac.] Ahrenbergs Anor och ungdom, Fru 
[Anne Charlotte] Lefflers Tre komedier, [Björnstjerne] Björnsons Det flager, [Lev] Tolstoys 
Från Kaukasus, Don Quichote [sic!] i svensk övers., [Viktor] Rydbergs Vapensmeden”.395 
Bland de nordiska (samtids) författarna hade hon läst stora delar av Henrik Ibsens, Bjørn- 
stjerne Bjørnsons, Jonas Lies, Ernst Ahlgrens (Victoria Benedictsson), Alfhild Agrells, Anne 

389 Klinge 1997, 207–208. Om förhållandet mellan kontinuitet och brytning i det moderna genombrottets idévärld, se även 
Tjäder 1982, 19–25.

390 Karkama & Koivisto 1997, 16. 
391 Se t.ex. Ahlström 1947; Lundevall 1953; Tjäder 1982; Gedin 2004.
392 Brandes 1887.
393 Söderling 2013, 185 194. 
394 I dagboken nämner HW att hon under åren 1891 och 1892 läst bland annat avsnitten om reaktionen i Frankrike och den 

romantiska skolan i Frankrike ur Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur, samt texter om Polen och Søren 
Kirkegaard (HW dagbok, inlägg från 1891–1892, HWA:10a, ÅAB). I hennes bokhylla fanns även Brandes arbete om 
William Shakespeare (Biblioteksförteckning, HWA:8, ÅAB).

395 H. Westermarck 1941, 210.
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Charlotte Lefflers, Axel Lundegårds, August Strindbergs och K. A. Tavaststjernas samlade 
produktion. Hon studerade litteratur- och konsthistoriska översiktsverk och följde med 
Georg Brandes författarskap.396

 Såsom tidigare forskning kunnat konstatera förenades många av 1880-talets nordiska 
författare av upplevelsen av att de tillhörde en gemensam åttiotalsgeneration. Enligt såväl 
Per Arne Tjäder som David Gedin, kännetecknades dock dessa författare snarare av en 
gemensam identitet än av en verklig litterär stil.397 För egen del skulle jag vilja föreslå att 
man kan uppfatta 1880-talet och ”det moderna genombrottet” som en iscensatt epistemisk 
gemenskap som producerades genom kollektiva insatser från flera personer också utanför 
det litterära fältet. Det faktum som främst talar för detta är att föreställningen om att 
åttiotalets ”ungdom” kännetecknades av vissa bestämda egenskaper, färdigheter och epis-
temiska dygder inte bara förekommer bland författare. För ett exempel på detta kan man 
vända sig till Helena Westermarcks bror Edvard Westermarck som precis som sin syster 
också använde hänvisningar till 1880-talet för att iscensätta sig själv som delaktig i en ung 
och banbrytande radikal gemenskap. 
 I sina memoarer lyfte Edvard Westermarck fram sin ungdomstid som en epok av 
banbrytande modernisering och vetenskapliga landvinningar när han skrev: ”[Aderton- 
hundraå]ttiotalet har mycket förkättrats för sin naturalism och prosaiska förnuftighet. Men 
även om poesins rosengård då hos oss stod mestadels förtorkad, såddes i vetenskapens gråa 
tegar många frön som sedermera gåvo avsevärda skördar”.398 Underförstått ville Wester-
marck på det här sättet givetvis göra gällande att han själv hade en andel i dessa vetenskap-
liga framsteg. Denna föreställning om 1880-talet delade han även med många andra. I en 
recension av Edvard Westermarcks memoarer gjorde den svenske nationalekonomen Eli F. 
Heckscher (1879–1952) en poäng av att memoarernas författare var åttiotalist. Rubriken 
för recensionen löd: ”Åttiotalets seger”. Såsom ”ett barn av åttiotalet”, menade recensen-
ten, uppvisade memoarernas författare en karaktäristisk ovilja mot allt annat än ”sunt för-
nuft och en ”positiv tro” på vetenskapens och kunskapens betydelse.”399 Precis såsom bland 
andra Semi Purhonen har beskrivit det, kunde bilden av 1880-talet och föreställningen om 
en åttiotalsgeneration användas för att framhäva sin egen position: ”Genom att förklara 
sig tillhöra en generation förstärker individen sin egen position eftersom detta skapar ett 
föreställt representativt förhållande mellan det egna jaget och ’den egna generationen’”.400 
När Edvard Westermarck och Eli Heckscher förknippade 1880-talet med företeelser såsom 

396 För en översikt av vilken typ av litteratur Westermarck läste, se bilaga 1 i denna avhandling. Rent generellt kan man 
konstatera att Westermarck i första hand läste skönlitteratur och facklitteratur om konst samt kulturella och humanistiska 
ämnen. Vid sidan av litteraturens klassiker såsom Dante, Shakespeare, Molière, Rousseau och många andra följde hon 
också aktivt med den samtida franska romankonsten: Émile Zola, Alphonse Daudet och Paul Bourget hörde till hennes 
favoritförfattare. Därtill läste hon också nordiska och finländska författares verk. 

397 Tjäder 1982, 39–101; Gedin 2004, 134–156.
398 E. Westermarck 1927, 36.
399 Recension av Edvard Westermarcks Minnen ur mitt liv (1927) av Eli F. Heckscher: ”Åttiotalets seger”, odaterat 

tidningsurklipp, EWA:43B, ÅAB.
400 Purhonen 2007, 81 [”Julistautuminen sukupolveksi tarkoittaa oman aseman korottamista, koska siten luodaan 

kuvitteellinen edustussuhde itsen ja ’oman sukupolven’ – sen, jota väitetään edustettavan – välille”. Övers. Julia 
Dahlberg.].
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vetenskaplighet, sunt förnuft och rationalism, gjorde de indirekt även anspråk på dessa 
egenskaper för egen del.
 Samtidigt var givetvis generationsbeteckningen inte bara en association som syskonen 
Westermarck och deras generationskamrater själva kunde använda sig av. Generationsbe-
teckningen och de egenskaper som associerades med den kunde också användas för att 
förringa eller kritisera meningsmotståndare.401 Detta framgår exempelvis av Edvard Wester-
marcks smått urskuldande tonfall, då han i memoarerna skriver att åttiotalets litteratur hade 
”förkättrats för sin naturalism och prosaiska förnuftighet”. Just en sådan kritik hade också 
riktats mot 1880-talisterna redan under 1890-talet.402 För att bemöta den här outtalade 
kritiken gjorde Westermarck i sina memoarer därför en tydlig skillnad mellan ”poesins” för-
torkade ”rosengårdar” och ”vetenskapens gråa tegar”, när han hävdade att i den sistnämnda 
myllan hade ändå många frön blivit sådda som sedermera gett ”avsevärda skördar”.403

 Precis som de svenska 1880-talsförfattare som David Gedin undersökt använde sig 
alltså såväl Helena Westermarck som hennes bror av sin ungdoms årtionde för att fram-
ställa sig själv som en av ”de unga”.404 I Helena Westermarcks skildringar bryter 1880- 
talets idéer därför ofta fram genom de föregående årtiondenas andliga stiltje med kraften 
av ett naturfenomen. Om åttiotalet i biografin över Elisabeth Blomqvist likställs vid en 
kraftig vind, så möter man i romanen Vandrare (1911) årtiondet i formen av en vårflod. 
I romanen återvände Westermarck till sin ungdoms miljöer i Helsingfors och skildrar 
bland annat diskussionsklubben Fria ordet, där en grupp unga kvinnor diskuterar både 
högt och lågt. Klubben framstår som ett radikalt och frispråkigt sällskap där tidens nya 
idéer snabbt tas upp och förädlas: ”Liksom en vårflod strömmade de samhällsomstör-
tande förslagen, tankarna och hugskotten fram; där talades om lika lön för mäns och 
kvinnors arbete, om gift kvinnas eganderätt, om universitetsstudier för kvinnor och flera 
andra af tidens stora, nya spörsmål”.405 
 Inom det fiktiva sällskapet i romanen Vandrare vällde åttiotalets idéer fram som en 
häftig ström, men för Helena Westermarck skedde verklighetens möte med 1880-talets 
nya idéer kanske inte riktigt lika häftigt. I de följande avsnitten av det här kapitlet ska jag 
därför beskriva några av de uppgifter som Westermarck i åttiotalets anda ville tillskriva 
en konstnär. Samtidigt kommer jag även att diskutera hur hon kom i kontakt med dessa 
idéer. I ljuset av det här mötet kan man konstatera att mötet med 1880-talets idéer i He-
lena Westermarcks fall kanske snarare än ett vårflöde, bör liknas vid ett vårregn som sak-
ta trängde igenom vandrarens många lager av skyddande kläder. Oavsett detta förknip-
pade Westermarck såsom vi ska få se 1880-talet med idéer som på många sätt avvek från 
den som gällde inom den allt mer hårdnande finska bildningskulturen med sin kristna 
moraluppfattning, sin Snellman-Hegelianska världsbild och sin fennomani. För attunderbygga 

401 Purhonen 2007, 81–82.
402 Gedin 2004, 354–376.
403 E. Westermarck 1927, 36.
404 Gedin 2004, 33–42.
405 H. Westermarck 1911, 71.
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sin egen position och motivera ett tolkningsföreträde gentemot andra idéströmningar och 
ideologiska motståndare använde Helena Westermarck på så vis bilden av 1880-talet för 
att underbygga sin egen iscensättning av en konstnärspersona.

Iaktta och dokumentera

I sina brev till modern från den första tiden i Paris under början av 1880-talet diskuterade 
Helena Westermarck ofta sina intryck från ateljélivet och studierna. Genom dessa brev 
kan man följa hur hon rörde sig i museer och salonger, hämtade intryck från olika håll och 
byggde upp sin konstuppfattning. Mötet med 1880-talets idéströmningar skedde stegvis. 
I hemlandet hade Westermarck studerat måleri för konstnären Adolf von Becker vid hans 
privata ateljé, samt även för konstnärerna Hjalmar Munsterhjelm och Fredrik Ahlstedt. 
Enligt Aimo Reitala hade i synnerhet von Becker en stor betydelse för de unga konstnä-
rerna i Finland som blev aktiva under 1880-talet. Till skillnad från många av sina samtida 
kollegor som inhämtat sina studier i Tyskland, hade von Becker studerat i Paris för bland 
andra Thomas Couture (1815–1879). Då det gäller målartekniken representerade Couture 
en brytning med det långsamma och noggranna akademiska måleriet som i första hand 
skedde inomhus i konstnärens ateljé. Liksom Couture uppmanade von Becker sina elever 
att med livfulla penseldrag skildra det som de själva såg i naturen. Han lärde dem även att 
göra kopior med kvicka penseldrag för att träna sitt visuella minne.406 
 Den konstuppfattning som Adolf von Becker introducerade för sina elever represen-
terade närmast en försiktig form av fransk realism. I hemlandet målade von Becker ofta 
nationella genrebilder med rökpörten och folkdräkter, men i hans konst fanns även intryck 
från en annan av hans franska lärare, Gustave Courbet (1819–1877). I von Beckers konst 
fanns förvisso inte mycket av de socialistiska och anarkistiska idéer som förknippats med 
Courbet, men i likhet med sin lärare kunde även von Becker välja franska bönder, hant-
verkare och arbetare som sina motiv i enlighet med realismens budskap att inget motiv 
var för lågt eller för anspråkslöst för konsten. Han lät även sina elever bekanta sig med det 
franska konstlivet och franska konstnärer genom att förevisa bilder och konsttidskrifter. 
Detta gjorde det sedermera lättare för hans elever att finna sig till rätta då de anlände 
till Paris.407 Enligt Riitta Konttinen hörde Helena Westermarck tillsammans med Helene 
Schjerfbeck till de av von Beckers elever som redan från början, innan de ens anlänt till 
Paris, utvecklade den mest ”franska” stilen.408 Trots detta förhöll sig Helena Westermarck 
ändå under sin första tid i Paris tämligen avvisande till de nyare inriktningarna inom den 
franska samtidskonsten. När Westermarck efter några månader i Paris för första gången 
besökte Luxembourg-museet där framför allt nyare fransk konst ställdes ut, anförtrodde 

406 Om Adolf von Becker, se Reitala 1989, 131–134. Om von Becker som Helena Westermarcks lärare, se även Konttinen 
1991, 64–67; Weckman 2009 a, 13–17.

407 Reitala 1989, 131–134; Konttinen 1991, 66; Nochlin 1990, 33–35.
408 Konttinen 1991, 66.
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hon modern att ingenting av det hon sett gick upp mot de äldre målningarna i Louvren.409 
 Westermarcks beundran för de gamla mästarna berodde sannolikt på inflytandet från 
hennes andra konstnärliga mentor C. G. Estlander. I egenskap av professor i estetik och mo-
dern litteratur, inflytelserik publicist samt sekreterare och sedermera långvarig ordförande 
för Finska konstföreningen var denne på många sätt en förnyare av det finska konstfältet. 
I motsats till sin föregångare Fredrik Cygnaeus som i första hand ville betrakta konsten 
utgående från dess värde för den nationella kulturen, ansåg Estlander att enskilda konstverk 
måste studeras i relation till en allmän konsthistorisk utveckling. Då Cygnaeus i en mer ro-
mantisk anda velat uppfatta konsten som en subjektiv upplevelse hos betraktaren, betonade 
Estlander i stället vikten av konsthistorisk kännedom och en väl utvecklad kritisk förmåga 
att bedöma enskilda konstverk i relation till en allmän konsthistorisk utvecklingslinje.410 
 Helena Westermarcks flitiga besök i de museer och gallerier där den äldre konsten 
visades, kan därför uppfattas som en strävan efter att i enlighet med Estlanders föreskrifter 
skaffa sig en gedigen grundutbildning i den äldre konsthistorien. De konstnärer som sär-
skilt inspirerade henne var därför ”de gamla holländarena” som David Teniers d.y., Rem-
brandt och Holbein men också italienska renässansmästare såsom Titzian och Veronese 
samt den spanska barockkonstnären Bartolomé Esteban Murillo.411 På så vis kan man säga 
att hon tämligen troget följde sin lärares förebild. Även Estlander hade enligt Susanna Pet-
tersson inspirerats av Titzian samt de holländska mästarna Jan van Eyck och Rembrandt 
under en studieresa till Tyskland vid slutet av 1850-talet. Precis som sin elev beundrade 
han särskilt de gamla holländska mästarnas landskapsmåleri.412

 Då det kom till samtidskonsten var Estlander emellertid mer kritisk. Estlanders 
konstuppfattning präglades av den estetiska idealismen, det vill säga föreställningen att 
konstens uppgift är att lyfta människan över det vardagliga och mondäna för att i stället 
peka mot en högre verklighet präglad av det ”sublima”: skönhet, sanning och godhet. 
Den realistiska inriktning som vuxit fram inom den franska konsten från 1840-talet och 
framåt vände sig emellertid emot denna uppfattning och sökte i stället att dokumentera 
den omgivande verkligheten sådan som den var. För Estlander framstod detta emellertid 
som ett försök att förneka de estetiska och moraliska ideal som lyfte betraktarens sinne 
över den mondäna verkligheten.413 I Helena Westermarcks brev från den allra första ti-
den i Paris kan man ana något av samma inställning. ”Jag hörde häromdagen ett samtal 
i ateliern om naturalismen”, förklarade hon för sin mor strax efter sin ankomst till Paris i 
november 1879. ”Det var så enfaldigt och dumt och visade huru lite de hade reda på hvad 
konst verkligen vill säga, att jag fick alldeles nog och betackade mig för saken”.414 Även till 
impressionisterna förhöll sig Westermarck lika avvisande: ”Det finnes här ett parti som 

409 Brev från HW till CW, Paris 4.3.1880, HWBS:XI, ÅAB.
410 Pettersson 2008, 187–205.
411 Brev från HW till CW, Paris 5.2.1880, HWBS:XI, ÅAB.
412 Pettersson 2008, 191.
413 För en definition av den estetiska idealismen, se t.ex. Moi 2006, 4. För en beskrivning av realisternas förhållande till 

verkligheten, se Nochlin 1990, 13–23. Angående Estlanders konstsyn, se Pettersson 2008, 193, 2003–204.
414 Brev från HW till CW, Paris 29.11.1879, HWBS:XI, ÅAB.
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kallar sig impressionisterna, och som för att göra sig bemärkta målar allt möjligt omöjligt 
och smörjar på alldeles rysligt”, förklarade hon avfärdande för sin mor några månader sena-
re. Trots att hon vid den här tidpunkten i april 1880 redan hade vistats mer än fem måna-
der i Paris hade hon emellertid inte ännu sett de klottrande impressionisternas arbeten.415 
 Trots att Helena Westermarck vistades i den moderna konstens huvudstad dröjde 
det således flera månader innan hon över huvud taget kom i kontakt med de nyare inrikt-
ningarna inom samtidskonsten. Därför var det inte förrän den 16 april 1880 som hon till 
slut rapporterade hem till modern att hon hade sett impressionisternas arbeten. Motvilligt 
måste Westermarck då tillstå att impressionisternas sätt att behandla ljus och skugga samt 
det omedelbara intrycket i deras konst tilltalade henne. Däremot var hon mer kritisk till 
deras nya grepp på kompositionen:

Det som impressionisterna göra utmärkt bra äro starka ef-
fekter, såsom solljus och d[ylikt] men kompositionerna voro 
högst kuriösa. Der var en tafla som kallades promenade i Bou-
lognerskogen. Hela marken var alldeles hvit, det var snö och 
ur snön stack upp en mängd trädstammar, man såg ingenting 
annat än de gråa stammarna, ty ramen började der grenarna 
skulle hafva sin plats. Det var då det fagra landskap som skulle 
ha lockat en dame ut att promenera. Hon stod stor och svart 
klädd i taflans venstra hörn och ledde en stor hund. Men som 
det var alltför vanligt att sätta ut hela menniskan med hela 
hunden, så läto artisten ramen skära öfver damens ben och 
äfvenledes såg man bara ett stycke hund nämligen hufvudet 
och halva ryggen. Det såg alldeles befängt ut.416

 Tavlan som Helena Westermarck hade sett var sannolikt Kvinna med hund / På hemväg 
från Bois de Boulogne (1878) av den italienska konstnären Giuseppe de Nittis (1846–1884). 
Trots den avstötande inverkan som Nittis impressionism ännu hade på Helena Westermarck 
vid den här tiden, kan man ändå ana att hennes inställning delvis höll att förändras. En kort 
tid innan hon skrev det förut citerade brevet till sin mor hade hon i ett annat brev redan 
framhållit att den ”franska konsten” inte alls var vad man där hemma i Helsingfors föreställ-
de sig: ”Der hemma tror man att då man riktigt klottar till något med tjocka färgklimpar, 
vanligtvis på orätt ställe, så målar man på det franska viset”. Inför sin mor ville hon emeller-
tid rätta denna missuppfattning: ”De taflor jag sett af de stora mestarna [Jean-Louis-Ernest] 
Meissonnier, [Jean-Léon] Gérôme, [Léon] Bonnat och en hel hop andra äro inga-lunda 
tillklatschade. Tvärt om äro de mycket fint och omsorgsfullt utförda”.417 

415 Brev från HW till CW, Paris 4.4.1880, HWBS:XI, ÅAB.
416 Brev från HW till CW, Paris 16.4.1880, HWBS:XI, ÅAB. 
417 Brev från HW till CW, Paris 4.4.1880, HWBS:XI, ÅAB.
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 I praktiken kan man alltså konstatera att Helena Westermarck snarast representerade 
en tämligen moderat realism utan att för den skull lockas av de mest kontroversiella rikt-
ningarna inom samtidskonsten. En viktig inspirationsfaktor till detta synsätt var givetvis 
såsom citatet antyder lärarna vid ateljén. Under sin studietid i Paris undervisades Wester-
marck bland annat av de ovan nämnda konstnärerna Jean-Léon Gérôme och Léon Bonnat 
samt av Jules Bastien-Lepage. I synnerhet Bastien-Lepage undervisade ett flertal finska 
konstnärer som vistades i Paris. Han har därför uppfattats som en viktig inspiratör för de 
nya franska konstströmningar i realismens anda som kom till Finland under 1880-talet. 
Bland hans elever och efterföljare märks förutom Helena Westermarck och Helene Schjerf-
beck även Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela och Eero Järnefelt.418 
 Genom de franska lärarnas förmedlan kom Helena Westermarck i kontakt med ett 
konstideal som i synnerhet fäste uppmärksamheten vid behovet av att iaktta och doku-
mentera den verklighet som avtecknade sig framför konstnärens öga. I flera av Wester-
marcks brev framhåller hon hur hennes lärare betonade vikten av att ”se” på naturen och 
endast avbilda det man såg. I april 1880 skrev hon bland annat följande till sin mor om 
undervisningen i Paris: ”Bonnat sade en gång åt mig när han såg på en studie; att man skall 
försöka att studera naturen så mycket som möjligt, der det är mjukt och fint i naturen, 
der skall man göra det så, och tillade han det är lätt att göra någonting ungefär rätt, men 
dit man bör sträfva är att få det alldeles som naturen”.419 Några veckor senare kunde hon 
även rapportera för sin mor att Bonnat hade berömt hennes arbeten och förklarat att det i 
dessa fanns en ”sentiment de la nature” [en känsla av naturen].420 Detta ideal blev även en 
grundpelare i Helena Westermarcks konstsyn. 
 Trots Helena Westermarcks starka beundran för det naturenliga är det ändå svårt att 
säga huruvida hon uppfattade detta som någon särskild genre eller stil. Såsom Riitta Kont-
tinen påvisat rådde det i Helena Westermarcks samtid inte någon egentlig konsensus om 
skillnaderna mellan exempelvis realism och naturalism. Benämningar såsom realism, na-
turalism, friluftsmåleri (eller plein air-måleri), akademisk naturalism och juste milieu före-
kommer därför enligt Konttinen både i den dåtida samtidsdiskussionen och i den senare 
konsthistoriska litteraturen. Enligt Konttinen tycks Westermarck ha föredragit att använda 
begreppet ”realism” för att beskriva den konstinriktning som hon själv föredrog. Däremot  
beskrev hon senare sina konstnärskamrater (bland andra Maria Wiik och Helene Schjerf-
beck med flera) som representanter för naturalismen.421 I sina memoarer, hävdade Wes-
termarck långt senare att ”impressionisterna hade alltid haft en stor lockelse för mig”.422 
 För att bilda sig en uppfattning om vilken typ av konst som gjorde ett intryck på 
Westermarck under början av 1880-talet kan man vända sig till de två recensioner från 

418 Konttinen 1991, 105–106.
419 Brev från HW till CW, Paris 4.4.1880, HWBS:XI, ÅAB.
420 Brev från HW till CW, Paris 28.4.1880, HWBS:XI, ÅAB.
421 Om begreppen ’realism’ och ’naturalism’, se Konttinen 1991, 70–95. Om Westermarcks användning av begreppen, se 

särskilt 91–95. Helena Westermarck beskrev den nya konststilen i artikeln ”Den realistiska riktningen i den franska 
romanen” som ingick i Finsk Tidskrift 1884. I en artikel som publicerades 1905 beskrev hon däremot sina samtida 
kollegor som ”naturalister” (se H. Westermarck 1905 b, 292). 

422 H. Westermarck 1941, 336.



126   Konstnär, kvinna, medborgare

konstsalongerna i Paris som hon publicerade i Finsk Tidskrift 1881 och 1884. Den första 
texten är en ganska allmän exposé över utställningen som helhet. Här finns därför ännu 
inte några särskilt kraftfulla ställningstaganden till förmån för den ena eller andra stilen. 
Bland de konstnärer som omnämns ryms emellertid flera av de mer väletablerade rea-
listerna, såsom Bastien-Lepage samt Charles-François Daubigny (1817–1878) och den 
något yngre Louis Aimé Japy (1840–1916) som tillhörde friluftsmåleriets anhängare. Av 
de något äldre och mer akademiskt inriktade konstnärerna nämner Westermarck även 
Jean-Louis-Ernest Meissonier (1815–1891) och sin egen lärare Jean-Léon Gérôme.423 
 När Westermarck år 1884 återkom med en ny översikt från salongerna i Paris hade 
det emellertid skett en tydlig förändring i hennes förhållningssätt. I hennes omdömen om 
de franska akademikonstnärerna William-Adolphe Bouguereau (1825–1905) eller Jules 
Lefebvre (1834–1912) finns ett slags respektfull beundran som ändå inte vittnar om nå-
gon större hänförelse. Beträffande Bouguereaus Bacchus ungdom (La jeunesse de Bacchus, 
1884) kunde hon till exempel tämligen avmätt konstatera att tavlan bestod av en sam-
ling ”mycket hvita kvinnor, mycket bruna män och barn i glänsande perlemorfärg” som 
gjorde sig ”utmärkt bra”. Trots berömmet innehåller omdömet ändå en omisstaglig ton 
av ironi. Apropå Gérômes Slavmarknad i Rom (Vente d'esclaves à Rome, 1884) kunde hon 
på ett liknande sätt konstatera att man visserligen måste beundra denna skicklighet även 
om det var svårt att känna något mer för verket. Lika lite som konstnären själv tycktes ha 
”entusiasmerats” av sitt motiv kunde betraktaren uppleva några sinnesintryck inför denna 
”art savant” (ungefär ”kunnandets konst”).424

 Helena Westermarcks främsta invändning mot en rad av de franska mästare som 
med stor teknisk skicklighet avbildade olika bibliska och mytologiska motiv var att de 
ofta föreföll tämligen likgiltiga inför sina motiv. I motsats till dessa nämner Westermarck 
däremot en något yngre realistisk skola med Bastien-Lepage i spetsen samt folklivsskild-
rare såsom Jules Breton (1827–1906). För Breton som hade rötter i Bretagne var enligt 
Westermarck ”det folk han återger icke blott modeller” utan han ”framställde dem så, 
som man blott kan framställa det man känner och älskar”. Det gemensamma för dessa 
konstnärer tycks enligt Helena Westermarck ha varit att de närmade sig sina motiv med 
en illusion av realism som förmedlade illusionen av att konstnären befann sig i samma 
verkliga miljö som motivet.425 Här tycks Westermarck på det här viset redan fullt ut ha 
tillägnat sig realismens grundinställning. Konstnärens uppgift var att iaktta sin omgiv-
ning och dokumentera den. Det akademiska måleriets förkärlek för myter och scener från 
antiken var inte trovärdig om konstnären inte kunde förmedla intrycket av fysisk närvaro 
inför motivet.426

423 H. Westermarck 1881 b. 
424 H. Westermarck 1884 d, 152–160.
425 H. Westermarck 1884 d, 152–160.
426 Nochlin 1990, 13–33.
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 Både i Westermarcks brev och i hennes konstrecensioner framgår att hon inte efter-
strävade någon särskild teknik eller stil utan snarast betonade ett slags sätt att förhålla sig 
till motivet: ”Och när man sålunda har det [att avbilda naturen] som mål, målar man väl 
icke i klatschmaneret, ty icke finns det några klatschar i naturen, och öfver huvudtaget 
målar man väl i inget maner alls utan försöker väl blott att vara så san[n] som möjligt.” Till 
den slutsatsen hade hon enligt brevet kommit genom att ”betrakta de moderna konstnä-
rernas taflor och af att höra deras råd i ateliern”. Vad tekniken beträffar gällde det således 
endast att breda ”färgen friskt och raskt på och se på naturen”. Själva uttryckssättet eller 
tekniken kunde därför vara personlig, men en konstnär måste alltid förmedla ett intryck 
av närvaro i sina motiv.427

 En del av närvaron bestod i att konstnären uppsökte sitt motiv för att måla det i 
dess verkliga miljö. I memoarerna framhäver Westermarck därför även friluftsmåleriet och 
konstnärernas nya målsättning att söka sina motiv utanför ateljén och i den fria naturen 
– en plain air som termen lydde på franska. Under 1880-talet ägnade sig Helena Wes-
termarck därför även flitigt åt att måla och teckna utomhus i övningssyfte. Tillsammans 
med sina konstnärsvänner Ada Thilén och den norska konstnären Annie Ancker tillbring-
ade hon sommaren 1882 i den västnyländska skärgården där man målade och tecknade. 
Sommaren 1884 tillbringade hon på motsvarande sätt i Bretagne tillsammans med konst-
närsvännerna Agda Lindqvist och Ada Thilén. Trots detta intresse för utomhusmåleriet 
förverkligade Helena Westermarck ändå egentligen aldrig mer än ett större arbete utanför 
ateljén. Verket I lotsstugan kom till under sommaren 1882 vid Tvärminne lotsstation.428

Konstnärlig empati

Samma år som Westermarcks andra recension från konstsalongen i Paris publicerades i 
Finsk Tidskrift, ingick i tidskriften även den tvådelade artikeln ”Den realistiska riktningen 
i den franska romanen”. Artikeln har av Riitta Konttinen betraktats som Westermarcks 
mest tydliga försvar av realismen och av konstnärens dokumenterande uppgifter.429 Här 
betonade Westermarck, precis som i recensionerna från salongen samma år, vikten av 
konstnärens närvaro inför sitt motiv: det gällde att iaktta och dokumentera som om man 
befann sig i samma fysiska rum som motivet. Den konstnärliga förmågan och de tekniska 
färdigheterna att skapa intrycket av en rumslig närvaro framträder på så sätt som väsent-
lig för Westermarcks konstnärsideal. Samtidigt sammankopplade hon emellertid också de 
tekniska färdigheterna med en viktig epistemisk dygd: nämligen konstnärens empati för 

427 Brev från HW till CW, Paris 4.4.1880, HWBS:XI, ÅAB. Så som Linda Nochlin konstaterar var givetvis uppfattningen att 
realismen inte representerade någon ”stil” en grov förenkling (se Nochlin 1990, 14). Dessa uttalanden representerar 
därmed främst Helena Westermarcks uppfattning i breven. 

428 H. Westermarck 1941, 140–142, 154, 156–164 207.
429 H. Westermarck 1884 a och 1884 b. Konttinen 1991, 92. Inom litteraturhistorien har Westermarcks artikel diskuterats 

som en del av naturalismens reception i Finland av bland andra Lappalainen 2000 samt Rossi 2007 (s. 44) liksom även i 
några avhandlingar pro gradu: se Nylund 2013; Hindsberg 2003; Korhonen 1999. 
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Jean-Léon Gérômes Slavmarknad i Rom (1884) 
hörde till de verk som Helena Westermarck såg utställd 
på Salongen i Paris 1884 (Wikipedia commons).
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William-Adolphe Bouguereau,
Bacchus ungdom, 1884 (Wikipedia commons).
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sitt motiv. ”En författares, en konstnärs största dygd är måhända just den medkänsla, han 
hyser för mänsklighetens olyckor och lidanden”, sammanfattade Westermarck.430 I detta 
avsnitt kommer jag att granska vad konstnärlig empati innebar för Westermarck.
 För att kunna diskutera Helena Westermarcks åsikter i ”Den realistiska riktningen 
i den franska romanen” är det viktigt att känna till något om textens bakgrund. Artikeln 
baserade sig såsom Lotta Nylund har kunnat konstatera på material som Westermarck 
inhämtade i Ferdinand Brunetières (1849–1906) artikelserie Le roman naturaliste som 
publicerades i Paris 1883. Nylund som har jämfört Brunetières och Westermarcks texter 
konstaterar sålunda att en stor del av Westermarcks artikel i själva verket utgörs av över-
satta citat från Brunetières artikel. Hon menar därför att Westermarcks text snarast kan 
betraktas som en pastisch på sin förebild och inte nödvändigtvis ger uttryck för Helena 
Westermarcks egna åsikter i saken.431 Av Westermarcks brevväxling framgår dessutom att 
det var Estlander som sände Brunetières texter till Westermarck och bad henne att skriva 
om ämnet.432 Men trots att Westermarck således inte själv hade upptäckt Brunetières text 
och därtill förlitade sig på bärkraften i dennes formuleringar kan man ändå konstatera att 
artikelns ståndpunkter beträffande konstnärens förhållande till sitt motiv i stort motsvara-
de hennes egen uppfattning sådan som den med tiden formulerades i andra sammanhang. 
Jag ska i det följande söka beskriva vad detta innebar.
 I sin artikel diskuterade Westermarck naturalismen hos de franska författarna Émile 
Zola och Gustave Flaubert och hon kritiserade i synnerhet Zolas ”vetenskapliga metod”. 
Zolas författarskap inspirerades av den franska konsthistorikern Hippolyte Taines syn på 
konstens uppgifter, såsom den kommer till uttryck i hans monumentalverk Histoire de la 
littérature anglaise (1863–1864). För att bevisa att en nations kultur uppkom som en följd 
av materiella orsaker framhävde Taine att såväl de mänskliga dygderna som lasterna var 
lika bundna av naturens lagar som ett kemiskt ämne såsom ”socker eller vitriol”.433 Zola 
närmade sig därför romanen som ett forskningsprojekt. Han samlade ett noggrant material 
och uppfattade sig själv som en kombination av psykolog och sociolog i det sätt på vilket 
han studerade miljöns, ”rasens” eller de nedärvda biologiska egenskapernas och den his-
toriska omgivningens inverkan på sina karaktärer. Såsom Marie-Ange Voisin-Fougère har 
framhållit, påminner den naturalism som Zola representerade därför mer om en metod än 
någon enhetlig litterär stil.434 
 Inför sin artikel hade Westermarck tagit del av Taines verk om den engelska litteratu-
ren, och i sin kritik av Zola hänvisade hon till Taines sentens om ”socker och vitriol”, dock 
utan att i detta sammanhang nämna Taines namn.435 Enligt Westermarck var det emeller-
tid alltför anspråksfullt av en författare att såsom Zola göra anspråk på vetenskaplighet: 
”Han påstår sig vilja sätta vetenskapen öfver dikten, vilja utforska de vetenskapliga lagar, 

430 H. Westermarck 1884 a, 111.
431 Se Nylund 2011, 23. 
432 Brev till HW från C. G. Estlander, Helsingfors 21.2.1883 och 21.3.1883, Carl Gustaf Estlanders arkiv, SLSA.
433 Taine 1866, XV.
434 Voisin-Fougère 1999, 509–528.
435 Westermarck 1884 a, 113.
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som beherska lifvet: en narraktig och bedröflig förblandning af skilda saker”, förklarade 
hon och fortsatte: ”Förstår icke Zola att bevisningen, som är nerven i all experimentel ve-
tenskap, frångår romanskrifvarens alster?”. Trots sitt anspråk på vetenskapliga studier, kun-
de Zola aldrig uppnå den verkliga vetenskapliga forskningens nivå, ansåg Westermarck. 
Hans teser var hypoteser som avslöjade honom som en dilettant på vetenskapens område, 
samtidigt som den vetenskapliga ansatsen förtog den konstnärliga möjligheten till att visa 
på variationen i det verkliga livet. Genom att behandla mänskliga handlingar som fysika-
liska reaktioner, endast framsprungna ur naturlagar om arv och miljö, glömde Zola bort 
det mest intressanta i den mänskliga naturen, nämligen den fria viljan, ansåg Westermarck. 
En människa kunde förvisso av både arv och miljö verka förutbestämd till ett specifikt 
öde, men naturlagarna kunde också övervinnas av viljan, framhöll hon. ”Tar man en gång 
i anspråk diktens fiktiva förfarande, må man afstå från vetenskapens sakenlighet”, ansåg 
Helena Westermarck som på en metodnivå sålunda ville göra en tydlig skillnad mellan 
konst och vetenskap.436 
 I sin artikel diskuterade Westermarck i första hand den naturalistiska litteraturen. 
Trots detta förekommer i artikeln även flera jämförelser till måleriet och den avbildande 
konsten. Såsom Riitta Konttinen har påpekat gjorde Helena Westermarck en träffande 
jämförelse då hon i sin artikel jämförde Gustave Flauberts Madame Bovary vid en 
”sedemålning”. Enligt Konttinen var detta ett sällsynt försök att förklara en roman med 
hjälp av bildkonst, i stället för att såsom oftare gjort söka förklaringar till bildkonsten 
inom litteraturen.437 Även på ett annat ställe i texten gör Westermarck iakttagelsen att 
Flauberts noggrant beskrivande metod för tankarna till en bildkonstnärs minutiösa 
studium av naturen.438

 Precis som inom måleriet tycks Westermarck ha uppfattat ett dokumenterande 
naturstudium som författarens konstnärliga uppgift. I ”Den realistiska riktningen i den 
franska romanen” framhävde Westermarck därför i stället den brittiska författaren Geor-
ge Eliot som ett exempel på författarens iakttagande blick och dokumenterande grepp. 
Denna tanke återkom hon även till i sin biografi över George Eliot som publicerades ett 
årtionde senare år 1894. I den här biografin diskuterar Westermarck i synnerhet Eliots do-
kumentation av ett historiskt landskap och miljöer som redan stått tillbaka för modernare 
miljöer. ”Hon har skildrat engelskt landtlif såsom ingen af hennes samtida gjort det, och 
just lifvet på landet under den tid näst före vår, då ännu icke elektriciteten och ångan fått 
utöva sin nivellerande invärkan på seder, bruk och åsigter”, konkluderade Westermarck. I 
detta iakttagande och dokumenterande grepp låg enligt Westermarck Eliots storhet som 
författare.439

436 Westermarck 1884 a, 112–115.
437 Konttinen 1991, 92. Se H. Westermarck 1884 a, 103.
438 Se H. Westermarck 1884 a, 104.
439 H. Westermarck 1894 b, 8, se även 62. Om Helena Westermarcks analys av Eliot i förhållande till den dåtida receptionen 

av George Eliots verk i en europeisk kontext, se Claesson Pipping & Sandbach Dahlström 2016. 
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 Men trots att Westermarck alltså framhävde vikten av ett noggrant iakttagande och 
samvetsgrant dokumenterande av motivet, fick detta naturstudium aldrig anta formen av 
ett kallt och oengagerat dissekerande av människor och miljöer. Dessa idéer tycks Wester-
marck åtminstone delvis ha hämtat från just Georg Eliot och den intellektuella kretsen 
omkring henne. Enligt Marcus Francis var såväl Eliot som hennes livskamrat, filosofen 
Georg Henry Lewes till en början inspirerade av Auguste Comte och den franska positi-
vismen. Med tiden fjärmades de emellertid från Comtes betoning av förnuftet och det ve-
tenskapliga intellektet som grunden för allt mänskligt framsteg. Viktigare än de materiella 
framstegen var trots allt den etiska och andliga utvecklingen, ansåg Lewes. Grunden för 
en sådan utveckling kunde inte sökas med intellektet, utan fanns i människans förmåga 
att uppleva ett större andligt sammanhang bortom den materiella världen. Känslan var det 
redskap som skulle hjälpa konstnären att se det sammanhang som vetenskapen inte kunde 
upptäcka.440 George Eliots storhet som författare låg enligt Westermarck inte enbart i hen-
nes naturtrogna skildringar av detaljer, utan i hennes empatiska inställning till sitt motiv. 
Till skillnad från Flaubert och den franska naturalismen som närmade sig sitt motiv med 
en ”grundton av ironi” fanns det i Eliots arbete alltid ett grunddrag av ”den djupaste och 
mest omfattande sympati” för det hon framställde.441

 I sina egna romaner och noveller lade Helena Westermarck därför alltid stor vikt 
vid den historiska miljön, seder och bruk samt traditioner. En sådan ansats förekommer 
exempelvis i den ambitiöst upplagda romansviten I fru Ulrikas hem (1900, 1903, 1911) 
där Westermarck omsorgsfullt använde sig av brev och annat historiskt bakgrundsmaterial 
för att kunna skildra miljöer, händelser och personer ur det förflutna. I Westermarcks arkiv 
finns även ett omfattande material av anteckningar som visar att hon utförde ett noggrant 
förarbete. I all sin noggrannhet påminner den mycket om den dokumenterande natura-
listiska metod som bland annat Émile Zola använde för sina romaner.442 Till skillnad från 
Zola betonade hon emellertid även att författaren hade ett slags empatiskt ansvar gentemot 
de personer som hon beskrev. I sin översikt av den naturalistiska romanen hade Wester-
marck redan långt tidigare konstaterat apropå Madame Bovary: ”Det är nog så att vi sällan 
kunna göra rätt väl annat än det vi göra med kärlek”. En konstnär hade inte rätt att enbart 
kritisera. Han måste också söka förstå sitt motiv för att på så vis kunna urskilja det goda 
och därmed även det utvecklingsbara: 

Hatar han [konstnären] menniskorna och föraktar dem, upp-
söker han städse endast motsatsen till deras goda känslor och 
bevekelsegrunder, skall han svårligen lyckas rätt framställa 
dem. Också under den mest dräpande satir kan glimma fram 
en stråle af medkänsla; då är satiren en ädel vredes uttryck 

440 Francis 2014, 121–122. 
441 H. Westermarck 1894 b, 162.
442 Helena Westermarcks anteckningar, HWA:4, ÅAB.
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mot förhållandena mera än mot individerna. Den sårar icke 
då, den hamnar, men tröstar tillika, i det vi midt igenom för-
aktet för det, som är förakt värdt, spåra en skymt af det vi 
böra älska.443

 I ”Den realistiska riktningen i den franska romanen” kritiserade Westermarck sålun-
da den franska naturalismen hos Émile Zola och Gustave Flaubert för att ha förlorat sin 
medkänsla med de figurer som skildrades. I stället för det ”objektiva” och kallt utanförstå-
ende ”vetenskapliga” studium av människor och miljöer som Westermarck fann hos Zola, 
förespråkade hon i stället ett tillvägagångssätt som närmast påminner om den deltagande 
etnografins. År 1898 antecknade hon i sin dagbok: ”Jag vill kunna skildra Helsingforslifvet 
med all dess tyngd, med dess underliga blandning af råhet och en nyvaknande civilisa-
tions naivitet i alla förhållanden, det ärliga och goda, som finnes på bottnen hos dessa 
människor, tillsammans med deras skrytsamhet och högmod”.444 Endast en människa som 
älskade sitt Helsingfors kunde enligt Helena Westermarcks synsätt klara av den uppgiften.
 Minnet och den iakttagande och empatiskt dokumenterande konstnärsblicken blev 
på så vis viktiga egenskaper för det konstnärsjag som Westermarck iscensatte omkring sin 
egen person. I sin dagbok nertecknade hon år 1901 ett stycke som vittnar om att insikten 
om minnets betydelse med tiden mognade fram till en verklig uppenbarelse: ”Jag fick i 
dag en aning om hvilken makt det för mig ligger däri att jag är ett infödt helsingforsbarn. 
Redan länge har det föresvävat mig att jag skulle skildra Helsingfors, och jag har ju redan 
gjort ett och annat försök men ännu icke på fullt allvar”. Till skillnad från alla andra finska 
författare hade hon fördelen att beskriva sin egen miljö: ”De andra [författarna] ha icke 
som jag lekt bland grafstenarna på gamla kyrkogården, sprungit öfver Observatorii bärgen, 
då de ännu voro karga öde klippor [...], sett Brunnsparkens urskog blifva endast några 
magra knotiga utskärstallar – de ha inte som jag alltid bott här på samma ställe”, anförtrod-
de hon dagboken. Det var därför dags att göra anspråk på sin egen miljö: ”Må jag därför 
skynda mig att taga mitt Helsingfors i besittning”.445 I de två sista delarna av romanserien 
I fru Ulrikas hem, liksom i ett flertal av sina noveller, tog Helena Westermarck itu med den 
här uppgiften. I memoarerna sammanfattade hon långt senare sin ståndpunkt: ”Det är 
konsten förbehållet att trotsa tiden och glömskan”.446

Detta är visst mycket radikalt

Helena Westermarcks första egentliga möte med den offentliga sidan av konstnärska-
pet blev reaktionerna på tavlan Strykerskor (En viktig fråga) som färdigställdes år 1883. 

443 H. Westermarck 1884 a, 111.
444 Helena Westermarcks anteckningar 15.9.1898, HWA:4, ÅAB.
445 HW dagbok 8.3.1901, HWA:10A, ÅAB. Understrykningen i originalet. Toftegaard Pedersen 2007, 252–271.
446 H. Westermarck 1941, 198.
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Verkets eftermäle har präglats av den kritik som tavlan framkallade hos vissa recensenter. 
Recensionerna av verket har tidigare diskuterats av Riitta Konttinen som förankrar re-
aktionerna i den dåtida debatten om realismen och naturalismen i konsten.447 Eftersom 
den här frågan således redan tidigare har behandlats, kommer jag i det följande inte att gå 
in på den i detalj. I stället vill jag med detta avsnitt diskutera varför en handfull kritiska 
recensioner av ett verk som i övrigt fick ett mycket gott mottagande har kommit att prägla 
inte bara det enskilda verkets eftermäle utan även bilden av Helena Westermarcks hela 
konstnärskarriär.
 Reaktionerna på Strykerskor innehåller flera paradoxer. Rent objektivt sett skulle man 
kunna betrakta verket som Helena Westermarcks största framgång som konstnär. Mål-
ningen färdigställdes vårvintern 1883 och ställdes under sommaren ut på den stora nord-
iska konstutställningen i Köpenhamn och därefter på Konstföreningens årsutställning i 
Helsingfors samma höst. Tavlan visades även på Salongen i Paris våren 1884 och belönades 
då med första pris i den så kallade dukattävlingen. Finska konstföreningens intendent B. 
O. Schauman (1821–1895) förhandlade med Westermarck om att köpa tavlan till Konst-
föreningens samlingar, men köpet blev aldrig avgjort. Vid Konstföreningens tävling 1884 
belönades tavlan emellertid med första pris. År 1889 var tavlan på nytt utställd i den finska 
paviljongen under världsutställningen i Paris och belönades då med ett hedersomnäm-
nande (Mention honorable).448 I tidningarnas recensioner berömdes tavlan bland annat för 
”teknisk” mognad,449 ”lycklig kompositionsförmåga”, ”skarp naturuppfattning” och ”godt 
färgsinne”.450 
 Trots detta över lag mycket positiva bemötande fanns det även en del av de samtida 
konstkritikerna som uppfattade tavlan som alltför realistisk och provocerande fransk. Trots 
att Westermarck såsom tidigare kunnat konstateras i själva verket närmast tog avstånd från 
såväl naturalismen som impressionismen fick hon därför finna sig i att utpekas som en re-
presentant för det radikala lägret inom den samtida konsten. Den här upplevelsen förefal-
ler att ha präglat Helena Westermarck djupt. Ännu långt senare i sina memoarer påminde 
hon sig i synnerhet om det sätt på vilket kritiken hade förknippats med hennes kön: ”så 
fick en kvinnlig konstnär inte måla”. Hon drog sig även till minnes att tavlan utpekats som 
ful och rabulistisk och att kvickhuvudena hade gjort sig lustiga över de ”strykfula” stryker-
skorna. Trots att hon även omnämner de pris och utmärkelser som verket mottog, påver-
kade hon på så vis ändå – kanske ofrivilligt – den framtida tolkningen av verket. Verkets 
eftermäle har framför allt präglats av kritiken och dess förhållande till konstnärens kön.451 
För att nyansera denna tolkning något ska jag därför i det följande söka några orsaker till 
varför Helena Westermarck reagerade som hon gjorde samt hur dessa reaktioner påverkade 
hennes sätt att iscensätta sitt konstnärsjag.

447 Konttinen 1988, 188–195; Konttinen 1991, 173–176. 
448 H. Westermarck 1941, 148–151.
449 ”Bref från Helsingfors”, Åbo Underrättelser 20.3.1884.
450 ”Konstföreningens årsmöte igår”, Nya Pressen 11.3.1884.
451 Jfr. H. Westermarck 1941, 149 samt Konttinen 1988, 188–195; Konttinen 1991, 60–64, 173–176. Se även Korhonen 1999; 

Weckman 2009 a, 36–47.
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 För att förstå vilken betydelse kritiken fick för Helena Westermarcks syn på sitt eget 
konstnärskap bör man enligt min mening gå tillbaka till Erving Goffmans tolkning av so-
ciala roller. Enligt Goffman är en social roll (såsom en konstnärspersona) ett slags outtalad 
överenskommelse mellan individen och omgivningen. En individ som tar sig själv på allvar 
i en given social roll, kommer därför även att förvänta sig att omgivningen ska behandla 
honom i enlighet med den sociala status som förknippas med rollen. Samtidigt som hon 
åtar sig att uppfylla de plikter som förknippas med rollen kommer hon därför även att för-
vänta sig vissa rättigheter.452 Ifall individen inte möter den behandling som hon förväntar 
sig kan hon i sin tur på olika sätt försöka anpassa den iscensättning som hon omger sig 
med i ett försök att övertyga sin omgivning. Detta var en strategi som Helena Westermarck 
anlade när hennes konst erhöll ett för henne överraskande bemötande. 
 Det är givetvis svårt att veta exakt vilket slags mottagande Helena Westermarck 
hade förväntat sig då hon ställde ut Strykerskor. Det är emellertid värt att notera att detta 
var Westermarcks första upplevelse av att få sina egna arbeten bedömda i offentligheten. 
Visserligen hade hennes namn även tidigare omnämnts i tidningarna men dessa enstaka 
omnämnanden hade inte innehållit några egentliga omdömen om hennes arbete eller om 
hennes person. I de ännu relativt fåtaliga tidningsartiklar och recensioner som hon själv 
hade publicerat hade hon inte heller framträtt under eget namn. Av sin näromgivning 
och av sina mentorer – Adolf von Becker, C. G. Estlander och lärarna i Paris – hade hon 
tidigare fått mestadels respektfulla och uppmuntrande kommentarer som därtill yttrats i 
en privat eller halvprivat kontext utanför offentligheten. Helena Westermarcks upplevelser 
av sina första recensioner var på så sätt tämligen typiska för många andra kvinnliga konst-
närer och författare under hennes tid. Såsom Margareta Fahlgren har kunnat konstatera 
då det gäller ett antal svenska kvinnliga 1880-talsförfattare var det nämligen inte ovanligt 
att unga debuterande kvinnor hade mycket stora förväntningar samtidigt som de var helt 
oförberedda på den reaktion som mötte dem från de litterära institutionerna och offent-
ligheten.453 När Strykerskor diskuterades i offentligheten under åren 1883 och 1884 var 
Helena Westermarck ännu en vid offentligheten ovan och därtill relativt ung kvinna som 
plötsligt fick uppleva hur det kändes att på ett kritiskt sätt omtalas i tidningarna. Dessa 
upplevelser blev inte mindre omtumlande av det faktum att den kraftfullaste kritiken dess-
utom kom från två håll som var särskilt viktiga med tanke på Westermarcks position inom 
konstvärlden. 
 En del av kritiken framfördes från nära håll. I samband med utställningen i Köpen-
hamn publicerade nämligen Finsk Tidskrift en kritisk recension av pseudonymen ”Scylla 
och Charybdis”. Recensionen framhöll bland annat att Westermarck tillhörde ”den mo-
dernaste af alla franska skolor”, det vill säga de som ”proklamerar att allt är skönt som är 
naturligt” och ville ”göra konsten till ett slags färglagdt ögonblicksfotografi”. Detta framgick 
enligt recensenten av ”ett ganska uppenbart ringaktande af hvad som enligt den allmänna 

452 Goffman 1988, 21–25.
453 Fahlgren 1988, 320.
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smaken är skönt och fult” som verket vittnade om. Tavlan hade enligt recensionen sålunda 
vunnit både uppskattning och kritik, vilket enbart var att vänta av ett ”prononcerat verk af 
en ensidig riktning”.454 
 Det var ingen hemlighet för Westermarck att det dolde sig flera personer bakom 
signaturen ”Scylla och Charybdis”. Texterna skrevs i allmänhet av C. G. Estlander och J. 
J. Tikkanen, men också andra personer kunde vid behov kallas att skriva under pseudo-
nymen. Estlander hade redan tidigare hunnit föreslå för Westermarck att hon själv skulle 
recensera Konstföreningens utställning under den gemensamma pseudonymen i december 
1882: hennes medverkan skulle få ”förbli oss emellan”. Westermarck tycks emellertid ha 
avböjt detta förslag. På samma sätt avböjde hon även senare då Estlander år 1886 föreslog 
att hon skulle recensera en annan utställning under signaturen Charybdis, förkortat som 
Chds och bli den ”ena parten i den gamla firman”.455 Vem som verkligen hade skrivit 
recensionen om Westermarcks Strykerskor i Finsk Tidskrift är inte känt, men som ansvarig 
utgivare bar emellertid Estlander i sista hand ansvaret för publiceringen. För Westermarck 
måste det därför ha kommit som en otrevlig överraskning att i offentligheten möta kritik 
från ett håll som hon kanske inte hade förväntat sig. 
 I sin analys av den finska debatten kring realismen och naturalismen har Riitta Kont-
tinen framställt Helena Westermarck och de övriga kvinnliga 1880-talskonstnärerna som 
utmanare på det finska konstfältet. De manliga konstkritikerna C. G. Estlander och hans 
kollega J. J. Tikkanen beskrivs för sin del som det etablerade fältets ”portvakter”.456 I He-
lena Westermarcks texter från 1880-talet finns emellertid ingenting som antyder att hon 
skulle ha uppfattat sig själv som en utmanare. Relationen till Estlander förblev därför 
åtminstone på ytan oförändrad och Westermarck vände sig även i fortsättningen ofta till 
Estlander för att få råd beträffande sina skönlitterära alster. Ungefär samtidigt föreslog 
även Estlander för sin del att Westermarck skulle skriva den redan omtalade översikten 
om realismen i den franska romankonsten för Finsk Tidskrift.457 Huruvida den kritik som 
framfördes i ”Scylla och Charybdis” recension påverkade Helena Westermarck i de åsikter 
beträffande naturalismen och den franska realismen som hon framförde i artikeln är dock 
en fråga som måste lämnas obesvarad på grund av otillräckliga källor. 
 Recensionen i Finsk Tidskrift var emellertid inte den enda kritiken som Westermarck 
fick ta emot. Allvarligare och kanske än mer omskakande för den unga konstnären var 
nämligen kritiken i den utländska, företrädesvis svenska men också danska pressen. I det 
svenska Aftonbladet beskrevs Westermarck som ”impressionist”. Även Svenska Dagbladets 
recensent betecknade Westermarck som en representant för ”den råa impressionismen” 
och ansåg att hennes tavla såg ut att vara ”endast en undermålad eller halffärdig tafla”.458 

454 Signaturen Scylla och Charybdis, ”Översigt”, Finsk Tidskrift 15:6 (1883), 471–476.
455 Brev till HW från C. G. Estlander, Helsingfors 4.12.1882, 20.12.1882, och 17.12.1886 Carl-Gustaf Estlanders arkiv, SLSA.
456 Jfr. H. Westermarck 1941, 149 samt Konttinen 1988, 188–195; Konttinen 1991, 60–64, 173–176. Se även Korhonen 1999; 

Weckman 2009 a, 36–47.
457 Brev till HW från C. G. Estlander, Helsingfors 21.2.1883 och senare, Carl Gustaf Estlanders arkiv, SLSA. 
458 Referat av Svenska Dagbladets recension av den finska avdelningen vid konstutställningen i Köpenhamn, ”Literatur och 

konst, Nya Pressen 14.8.1883. 
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Sydsvenska Dagbladet som rapporterade från konstutställningen i Köpenhamn ansåg för 
sin del att Westermarck med Strykerskor representerade ”den yttersta venstern inom lan-
dets konst”. Recensionen betecknade bidraget som ”det mest radikala” inom den finska 
avdelningen.459 Helena Westermarcks namn förknippades således inte bara med en radikal 
estetik utan även med politiska implikationer. 
 De utländska recensionerna var av allt att döma både överraskande och obehagliga 
för Westermarck som i hemlandet kunde ta del av de utländska tidningarnas recensioner 
genom ett flertal referat som publicerades i den inhemska pressen. I ett litet konstfält så-
som det finska hade sådana recensioner en stor betydelse. Framgångar i utlandet var enligt 
Stefan Nygård någonting som kunde främja en konstnärs ställning i hemlandet.460 Kritik 
som framfördes i utländska tidningar kunde därför potentiellt ha allvarliga konsekvenser 
för Helena Westermarcks ställning som konstnär i den finska konstpublikens ögon. 
Trots detta tycks kritiken från utlandet emellertid inte inledningsvis ha påverkat de fin-
ska konstkretsarnas intresse för verket. Genom bekanta fick Helena Westermarck höra 
att Finska konstföreningens intendent B. O. Schauman tvärtom av de utländska recen-
sionerna hade inspirerats att uppsöka henne.461 För Westermarck som vid det här laget 
redan var mycket upprörd av det bemötande som tavlan hade fått, var det emellertid svårt 
att uppskatta den godmodigt skämtsamma hänvisning till tavlans fulhet som Schauman 
framförde i det brev med vilket han tog upp frågan om köpet. I ett brev till sin moster 
Anna Blomqvist, hänvisade hon därför till Aftonpostens recension och undanbad sig fler 
kontaktförsök från Schauman: 

Af tanterna Strömberg hörde jag, att när Bos [B. O. Schau-
man] läste denna recension, hvilken var införd medan jag var 
borta, hade han prompt velat komma och besöka mig. Han 
må bara låta bli att komma. Jag har aldrig brytt mig om hans 
omdöme; han har hittills föraktat mig och jag har varit för-
tjust öfver att det gamla spöket lemnat mig i fred. Må denne 
den finske konstens genius gerna sofva i ro der uppe i Cygneai 
museum men lemna mig i fred.462

  

459 Referat av signaturen O. G.:s recension i Aftonposten, ”Den finska konsten på Kjöbenhamn-utställningen”, Helsingfors 
Dagblad 22.7.1883. Ett referat av reportaget från konstutställningen i Köpenhamn som publicerades i Sydsvenska 
Dagbladet återgavs i flera finska dagstidningar, däribland ”Om den finska afdelningen på konstutställningen i 
Köpenhamn”, Morgonbladet 21.8.1883; ”Literatur och konst”, Åbo Tidning 21.8.1883. 

460 Se Nygård & Tidigs 2011 b; Nygård 2011; Nygård 2010.
461 Brev från HW till Anna Blomqvist, Helsingfors 29.7.1883, HWBS:V, ÅAB. I brevet hänvisar Helena Westermarck till en 

recension av Strykerskor som ingått i Dagbladet. Sannolikt rör det sig om det referat av signaturen O. G.:s recension 
i Aftonposten där Westermarck betecknades som ”impressionist”. Referatet publicerades i ”Den finska konsten på 
Kjöbenhamn-utställningen”, Helsingfors Dagblad 22.7.1883.

462 Brev från HW till Anna Blomqvist, Helsingfors 29.7.1883. HWBS:V, ÅAB. Schauman förhandlade med Westermarck om 
att köpa tavlan till Konstföreningens samlingar, men köpet blev aldrig avgjort, uppenbarligen på grund av att man inte 
kunde enas om priset. Se H. Westermarck 1941, 149–150 samt brev från B. O. Schauman till HW 19.3.1883 och maj 
1885, HWBS:I och XVII, ÅAB.
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Westermarck reagerade negativt på kommentarerna om tavlans fulhet samt anklagelserna 
om estetisk radikalism. I fortsättningen aktade hon sig därför noggrant för att förknip-
pas med de radikalaste riktningarna inom den franska samtidskonsten. I april 1884 skrev 
hon därför, uppenbarligen med anledning av den recension från Parissalongen som hon 
skrivit för Finsk Tidskrift och som publicerades några månader senare: ”Jag var på vippen 
att [skriva] äfven om Rafaellis utställning, men brydde mig sedan ej om det, emedan han 
äfven räknas till impressionisterna och det är väl icke bra att allt för mycket sysselsätta sig 
med dem. N’est-ce pas? [fr. Inte sant?] Man får nog ändå heta impressionist”.463 Den fran-
ske konstnären Jean-François Raffaëlli (1850–1924) representerade i likhet med Helena 
Westermarck närmast den franska realismen men han förknippades med impressionisterna 
eftersom han hade deltagit i deras utställningar 1880 och 1881. För att undvika att hennes 
namn på ett motsvarande sätt skulle ställas i samband med detta radikala sällskap undvek 
Westermarck till och med att recensera Raffaëllis verk.
 Det var emellertid inte bara anklagelserna om estetisk radikalism som irriterade Wes-
termarck. Ännu värre var kanske att tidningarna beskrev henne som politiskt radikal samt 
att kritiken sattes i samband med hennes kön. I ett brev till sin moster Anna Blomqvist i 
augusti 1883 kommenterade hon exempelvis i en trotsigt ironisk ton en recension av den 
danske författaren, teaterdirektören och redaktören Erik Bøgh (1822–1899) som ingått i 
en dansk tidning: 

Detta är visst mycket radikalt, men hvad kan man vänta annat 
af mig, som är så kättersk i konsten [---] Han [Bøgh] säger att 
sådant måleri är nihilism inom konsten och att det är radika-
lare än någon manlig konstnärs. ’Social Demokrat’ ett annat 
danskt blad ur hvilket Rudi [Rudolf Westermarck] derjämte 
sände ett utklipp, ger deremot beröm, och det är ju icke så 
underligt, om vi verkligen äro andliga själsfränder, som Erik 
Bögh påstår.” 464 

 Oavsett att en del av hennes samtid uppfattade Helena Westermarck som radikal – 
till och med politiskt vänstersinnad – så hade Westermarck själv inga sådana intentioner 
med sin konst. Eventuella brister i sin tavla ville hon endast tillskriva brister i praktiska 
färdigheter och erfarenhet. Inför sin moster förklarade hon därför: 

Tror man allt, vet man dock ej, om man syndat mot alla tio 
guds bud, eller gjort något dugligt. När allt går omkring är 
det ändå oändligt mycket enklare. Det är sist och slutligen 
blott en okunnig flickstackare, som sökande famlar efter 

463 Brev från HW till EW, Paris 27.4.1884, HWBS:VIII, ÅAB.
464 Brev från HW till Anna Blomqvist, Helsingfors 19.8.1883. HWBS:V, ÅAB.
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något okändt, som tyckes så oändligt skönt, men när hon får 
handen vid det, tuffsar hon i sin tafatthet så till det att det blir 
blott en karrikatur [sic!].465 

 Men trots att Helena Westermarck till en början var tämligen oförberedd på att axla 
rollen som banbrytare för nya inriktningar inom konsten och tog illa vid sig av att utpe-
kas som radikal började hon emellertid med tiden uppfatta sin egen roll i ett nytt ljus. I 
avsnittet ”Avantgarde” i denna avhandlings nästa kapitel kommer jag att återkomma till 
denna fråga för att bland annat diskutera vad omgivningens reaktioner på Strykerskor och 
den utifrån pålagda stämpeln som ”radikal” innebar för Westermarcks självförståelse som 
konstnär. För att sammanfatta diskussionen så här långt kan man ändå konstatera att Wes-
termarck under 1880-talet, tvärt emot vad hon senare ville antyda, inte uppfattade sig själv 
som någon ung och radikal utmanare på det finska konstfältet.

Det sfinxartade dockhemmet

Det var inte bara inom bildkonsten som 1880-talet var realismens årtionde. Även inom 
skönlitteraturen var denna inriktning starkt representerad, inte minst bland de nordiska 
författarna. I sin recension från den franska konstsalongen 1884 ägnade Helena Wester-
marck hälften av utrymmet åt de nordiska konstnärerna. Här konstaterade hon bland an-
nat: ”Den nordiska bildande konsten går i samma riktning som den nordiska litteraturen. 
Konstnären väljer vanligtvis en bit natur af sin omgifning, framställer, tolkar och förklarar 
den, sådan den är, och lägger jämte det framställda sin känsla för det framställda även sin 
egen mening i dagen.”466 På så vis hänvisade hon till ett konstnärsideal som David Ge-
din har beskrivit som en ny typ av ”socialt och politiskt drivande författarroll”.467 Detta 
författarideal som ofta förknippats med det så kallade moderna genombrottets författare, 
gav enligt Gunnar Ahlström ”en nyans av förkunnarglädje” åt de nordiska författarnas 
skönlitterära alster som skiljer dem från exempelvis representanter för den franska natu-
ralismen. På så vis uppvisar de nordiska författarna enligt Ahlström en sammansmältning 
av ”åsiktspropaganda och analys” som skiljer sig från exempelvis Émile Zolas ”tunga de-
terminism och överbetoning av människonaturens passivitet”.468 I det här avsnittet ska 
jag därför med hjälp av Helena Westermarcks möte med Henrik Ibsens pjäs Et Dukke-
hjem (Ett dockhem, 1879) diskutera hur Westermarck kom i kontakt med det moderna 
genombrottets litteratur och ett konstnärsideal som gjorde gällande att det inte enbart 

465 Brev från HW till Anna Blomqvist, Helsingfors 19.8.1883. HWBS:V, ÅAB. En motsvarande tanke yttrades även i 
den inhemska pressen i november samma år då Helsingfors Dagblad publicerade en artikel med anledning av 
Konstföreningens utställning hösten 1883. Enligt den anonyma recensenten fanns det i tavlan en del som vittnade 
om att konstnären ännu var en nybörjare, men detta var inte någonting att fästa sig vid då tavlan i övrig visade goda 
framtidstecken. Se ”Konstföreningens exposition II”, Helsingfors Dagblad 8.11.1883.

466 H. Westermarck 1884 d, 152.
467 Gedin 2004, 73.
468 Ahlström 1974, 233.
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var konstnärens uppgift att iaktta och dokumentera sin samtid utan också att tolka och 
debattera samtiden genom sin konst. 
 Med Ett dockhem initierade den norska dramatikern Henrik Ibsen en livlig debatt om 
kvinnans ställning och äktenskapets betydelse.469 Helena Westermarck tog del av Ett dock-
hem under vårvintern 1880 då pjäsen ingick som följetong i en av de tidningar som hon 
under sin vistelse i Paris erhöll via hemmet. Samtidigt diskuterade hon även sin läsning i 
breven till både sin mor och sin bror Edvard. ”Jag är så förskräckligt intresserad av Ibsens 
Dockhem och just på ett ställe då man knappt tycker sig ens hafva tid att vända bladet 
slutade det sista gången”, förklarade Westermarck för sin mor i ett brev från Paris i mars 
1880.470 Ibsens pjäs verkade både förbryllande och omskakande på Helena Westermarck. 
Trots att hon hade avslutat sin läsning lämnade Ett dockhem henne därför ingen ro. En 
vecka senare fortsatte hon: 

Här har jag mest bara gått och funderat på Nora, det ligger 
någonting riktigt demoniskt i det stycket, så man icke kan 
få det ur sina tankar. Jag tog det med mig på atelieren åt fr. 
[Gerda] Mickwitz och innan hon fick slutet var hon riktigt i 
otålighet, och när hon väl fick det läste hon det med en sådan 
fart under frukosttiden att hon knappt gaf sig tid att äta.”471 

 Ibsens drama lästes alltså med spänning bland de kvinnliga konstnärerna i Académie 
Colarossi. Samtidigt var reaktionerna motstridiga: ”Mig förefaller stycket sfinxartadt, jag 
tror att det finnes något deri, som kritikerna ännu ha lämnat att ligga på djupet. Hvad det-
ta dunkla något är vet jag ej än, jag brukar alltjämt fundera derpå, men har än ej kommit 
till klarhet”, förklarade Westermarck för sin mor i slutet av april.472 Den här reaktionen 
var hon inte ensam om. Hemma i Helsingfors gav Finska teaterns uppsättning av pjäsen 
upphov till en ström av recensioner och debattinlägg under våren 1880 och i likhet med 
Westermarck var kritikerna ofta villrådiga och osäkra på pjäsens budskap. Recensenterna 
ägnade därför stort utrymme åt att spekulera om författarens intentioner: ”Men kanske 
Ibsens avsikt är att visa att Nora, då hennes ögon till slut öppnas, märker att hennes äkten-
skap bara varit en lek som hon nu anser för ett brott och därför vill avsluta”, framkastade 
exempelvis tidningen Hämäläinen som i sitt försök att greppa pjäsens budskap tillhandahöll 
en hel rad av varierande tolkningsmöjligheter. Pjäsens upplösning förblev emellertid till en 
början en veritabel gåta och Ibsens budskap var för de flesta oklart på gränsen till ofattbart: ”I 
varje fall är tanken att en mor överger sina barn onaturlig”, slog tidningen Hämäläinen fast.473

469 Rossi 2007, 82–91.
470 Brev från HW till CW, Paris 29.3.1880, HWBS:XI, ÅAB.
471 Brev från HW till CW, Paris 8.4.1880, HWBS:XI, ÅAB.
472 Brev från HW till CW, Paris 22.4.1880, HWBS:XI, ÅAB.
473 ”Suomalainen Teatteri”, Hämäläinen 9.10.1880 [”Ja ainakin on se aate luonnoton, että äiti jättäisi lapsensa”. Övers. Julia 

Dahlberg.]. Enligt tidningen hade Ibsen inte velat tillmötesgå de krav som publiken framställt på att han skulle förklara 
vad han menade.
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 Edvard Westermarcks brev till systern visar hur noggrant man följde Dockhems-
debatten inom familjen Westermarck: ”Skandinavien, främst Sverige, har rasat af vildhet 
mot den arma Nora. Prof. Ljunggren har uttalat ett häftigt ogillande af stycket”, kommen-
terade Edvard med syftning på den inflytelserike svenske litteraturvetaren Gustaf Ljung-
gren (1823–1905) som var professor i estetik och rektor vid Lunds universitet. Hemma i 
Finland hade däremot Finsk Tidskrifts recensent sällat sig till Ibsens oförbehållna beund-
rare, rapporterade han.474 En av de personer som också beundrade Ibsen var Edvard Wes-
termarcks kollega på universitetsbiblioteket, litteraturvetaren Valfrid Vasenius. I Finland 
kretsade därför kontroversen kring Ett dockhem inte bara kring själva pjäsen utan även 
kring Vasenius tolkning av Ibsens budskap. Vasenius som redan 1879 hade disputerat på 
en avhandling om Ibsens dramatik, höll under vårvintern 1880 en serie föreläsningar om 
”Ibsens och Björnssons nutidsdramer”. Av dessa föreläsningar utkom den som behandlade 
Ett dockhem i tryckt form. I den här föreläsningen tolkade Vasenius dramat på ett sätt som 
sedermera har kommit att bli den allmänt accepterade förståelsen av pjäsens budskap: 
huvudpersonen Nora lämnar make och barn för att hennes underordnade roll inom äk-
tenskapet hindrar henne från att utvecklas till en fullvärdig och ansvarstagande individ och 
medborgare.475 
 Ur ett efterhandsperspektiv framstår Vasenius tolkning av pjäsens budskap som täm-
ligen självskriven, men för den finska samtidspubliken år 1880 var tanken att en kvinna 
kunde ha ett sådant behov av autonomi och självaktualisering långt ifrån lika självklar. 
Vasenius läsning av Ibsens budskap kritiserades därför hårt från flera håll. I sitt brev till sys-
tern berättade Edvard Westermarck att professorn i filosofi Wilhelm Bolin (1835–1924) 
inför syskonens far hade kommenterat Vasenius föreläsningar. Bolin hörde till de liberala 
och stod nära Helsingfors Dagblad och Finsk Tidskrift. Hans licentiatavhandling Familje- 
begreppets utveckling ända till reformationen (1860) och det utvidgade verket Familjen 
(1864) gjorde honom till en synlig debattör inom den offentliga debatten om familje- och 
äktenskapsfrågor. Bolin, som i sina arbeten betraktade familjen som en stötta för samhället 
och en lösning på många av moderniseringens problem, hade enligt Edvard Westermarck 
hörts säga att Vasenius föreläsningar var ”det uslaste som någonsin gått ut från universitets- 
katedern”. 476 Även från de fennomanska och konservativa kretsarna var kritiken hård. 
Författaren Valdemar Forsman [sedermera A. V. Koskimies, 1856–1929] som skrev för 
tidningen Morgonbladet anklagade enligt Edvard Westermarck Vasenius för att sprida ”gift 
uti vårt fosterland” och filosofen J. V. Snellman ansåg, enligt Edvard Westermarcks referat, 
att Vasenius ”i grunden missuppfattat Ibsen”.477 
 Helena Westermarck tog del av diskussionen hemma i Finland genom de tidningar 
och tidningsurklipp som familjen skickade till henne. Tidningarnas skriverier, Ibsens in-
tentioner och pjäsens budskap fortsatte att sysselsätta hennes tankar i flera veckor vilket 

474 Brev från EW till HW, Helsingfors 24.3.1880 och 12.5.1880, HWBS:VIII, ÅAB. 
475 Vasenius 1879; Vasenius 1880; Holmström 2006, 14. 
476 Brev från EW till HW, Helsingfors 24.3.1880, HWBS:VIII, ÅAB; Knif 2009.
477 Brev från EW till HW, Helsingfors 12.5.1880, HWBS:VIII, ÅAB.
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man kan följa i breven. ”Jag tror”, förklarade Westermarck i ett av sina brev till sin mor: 
”att Ibsen är alltför stor verklig skald för att så hafva tagit miste som M[orgon]bladet menar 
och äfven för att göra det stygga skönt såsom Valfrid V[asenius] tyckes vilja framställa 
det. [- - - ] Det skall bli roligt att en gång riktigt få fördjupa sig i Ibsens verk”.478 Denna 
möjlighet uppenbarade sig också med tiden. Under 1920-talet stod i Helena Westermarcks 
bokhylla en komplett upplaga av Ibsens samlade verk och enligt egen utsaga hade hon även 
försökt ”sätta mig in i” Ibsens ”värld”.479 
 Trots att Westermarck till en början var osäker på hur hon skulle uppfatta Ett dock-
hem, väcktes hennes intresse för Ibsens författarskap och den nordiska samtidslitteraturen 
genom denna pjäs. Samtidigt började hon även omfatta ett konstnärsideal som i enlig-
het med Georg Brandes famösa sentens ville ”ställa problemen under debatt”. Redan år 
1884 hade hon såsom inledningsvis kunnat konstateras börjat uppfatta att de nordiska 
samtidsförfattarna förenades av vissa gemensamma målsättningar som även spillde över i 
bildkonsten. Enligt henne handlade det om insikten att en verklig konstnär inte bara skulle 
förmedla upplevelser och intryck utan även tolka och kommentera dem inför sin omgiv-
ning. Enligt Helena Westermarck hade ”romantikens” konstnär och ”diktare” ännu kun-
nat kosta på sig att ”stå såsom främling och likgiltig åskådare inför viktiga samhällspörsmål 
eller tilldragelser av djupgående betydelse i folkens liv”. Det sena 1800-talets konstnärer 
och författare hade däremot enligt Helena Westermarck vaknat till en insikt om att de var 
”medborgare och såsom sådana hade plikter och ansvar” mot det ”samhälle” de tillhörde. 
I memoarerna kunde hon därför konstatera apropå ”1800-talets senare del” att denna tid 
hade väckt intresset för ”sociala spörsmål” hos ”konstens och litteraturens utövare”.480 Det 
handlade med Gunnar Ahlströms ord om att ”levandegöra sitt stoff och samtidigt öppna 
läsarens ögon för tillvarons rätta sammanhang, tolka dess företeelser efter förnuftets och 
sanningens krav”.481

Tolka och debattera

Helena Westermarcks möte med den nordiska samtidslitteraturen och dess konstnärsideal 
påverkade även riktningen för hennes fortsatta konstnärskap. Även om Westermarck i 
teorin ansåg att konstnären kunde kommentera sin samtid i både måleri och litteratur, 
medförde ändå kravet på debatt att hon själv började glida över från bildkonsten till lit-
teraturen. ”[S]amtidigt som jag tog mina första stapplande steg i konstens förträdgårdar, 
kunde jag dock inte nöja mig med att se hela min värld blott med ögonen”, skriver hon i 

478 Brev från HW till CW, Paris 22.4.1880, HWBS:XI, ÅAB.
479 Biblioteksförteckning, HWA:8, ÅAB. Se även bilaga 1 i denna avhandling. H. Westermarck 1941, 394. I sin dagbok 

antecknade Westermarck sommaren 1906 att hon läst Catilina, Brand, En folkefiende, De ungas förbund, Kärlekens 
komedi, Ett dockhem, Rosmersholm, Hedda Gabler, Lille Eyolf, Kejsare och Galiléer, John Gabriel Borkman och När vi 
döda vaknar. Av dessa hade hon tidigare läst eller sett samtliga utom De ungas förbund och Catilina. Se HW dagbok 
sommaren 1906, HWA:10a, ÅAB.

480 H. Westermarck 1941, 299–301.
481 Ahlström 1974, 233. 
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memoarerna och en motsvarande tanke kan även skönjas i källorna: ”Ju mer jag ser afbil-
dande konst desto mera öfvertygad blir jag att jag måste skrifva, det jag vill säga, kan icke 
målas”, skrev hon i dagboken 1893.482 Den här övergången var inte lätt. Vid samma tid 
tillkom uppenbarligen det lilla diktfragment som citerats i inledningen till denna avhand-
ling där Westermarck skildrade de två sidorna av sitt konstnärsjag som inte kunde leva utan 
varandra.483 Uppenbarligen upplevde hon ändå att bildkonsten inte i tillräcklig grad kunde 
ge henne den samhällsdebatterande röst som hon åstundade och att hennes eget budskap 
krävde verbalisering för att kunna nå ut.
 Helena Westermarck har av den tidigare litteraturhistoriska forskningen endast med 
en viss tveksamhet förknippats med det moderna genombrottet. Detta tycks inte minst bero 
på Westermarcks sätt att välja ämnen. Trots sitt intresse för både den nordiska samtidslittera-
turen och de franska naturalisterna låg det nämligen inte för Helena Westermarck att skildra 
misär och elände. Någon verklig dekadensförfattare blev Westermarck därför aldrig trots 
en principiell strävan att studera tillvarons alla aspekter. Flera författare – däribland Merete 
Mazzarella – har tvärtom noterat det förhållandevis torftiga sätt på vilket hon tenderade 
att i sina romaner beskriva exempelvis erotik och den fysiska passionen. Arne Toftegaard 
Pedersen menar att Westermarcks skildringar av passionen vittnar om en konflikt mellan 
begär och moral som inte stöder uppfattningen att författaren skulle vara ointresserad av 
känslor och begär, men de slutsatser som hon drar exempelvis i en äktenskapsroman som I 
fru Ulrikas hem är inte lika radikala som exempelvis Ibsens i Ett Dockhem.484 
 Det är helt riktigt att Helena Westermarck aldrig ägnade sig åt några djupare studier 
av tillvarons elände, samhällets olycksbarn eller den köttsliga synden i sina romaner. De 
gånger hon över huvud taget närmar sig sådana teman sker det tvärtom endast flyktigt 
och närmast genom antydningar. Som konstnär levde hon heller aldrig något bohemliv. 
I sina memoarer framhäver hon apropå ett besök i casinot i Monte Carlo 1908, att hon 
aldrig uppskattat sådana nöjeslivets miljöer som förknippats med bohemlivet i konstnär-
skretsarna. Besöket på casinot ingav henne en känsla av ”sjösjuka” som inte gav med sig 
förrän hon hade lämnat lokalen och fått sig en kopp kaffe. ”Sådana av turisterna uppsökta 
sensationella förlustelse- och nöjeslokaler, där lastbarhet och dagdriveri i de stora samhäll-
ena ha en ankarplats i skydd av det-går-an-moralen och som av resenärerna besökas med 
förevändningen att man skall studera livet från dess olika sidor, har det aldrig för mig varit 
någon lockelse att se”, förtydligade hon med en tydlig hänsyftning på bohemkulturen. 
Under sina besök i Paris hade hon aldrig satt sin fot på ”Bal Mabille eller Bal Bullier – eller 
vad de numera månde heta – under förevändningen att studera storstadens liv i dess olika 
skiftningar”. Detta hade emellertid inte berott på någon ”oskuldsfull okunnighet” fram-
hävde hon i memoarerna. ”Samtids litteratur gav ju en långt djupare inblick i samhälls- 
livets schakter med de mörka irrgångarna och hemska falluckorna”.485 

482 H. Westermarck 1941, 90; HW dagbok, Paris 17.4.1893, HWA:10A, ÅAB.
483 ”Motiv” 15.9.1898, Helena Westermarcks anteckningar, HWA:4, ÅAB.
484 Mazzarella 1984, 224; Toftegaard Pedersen 2016, 261. 
485 H. Westermarck 1941, 369.
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 Denna ovilja att befatta sig med samhällslivets mörkare irrgångar har gett upphov 
till bilden av Helena Westermarck som en småprudentlig och kanske därför också ganska 
tråkig författare. Enligt Georg Brandes var det ju såsom ofta upprepats en konstnärlig brist 
att inte kunna skildra ”menneskelivets mörke og forfærdelige side, overhovedet livet som 
det er”.486 Men frågan är ändå om inte Westermarck som läste Brandes Huvudströmningar 
åren 1891 och 1892, åtminstone i teorin betonade exakt samma konstnärliga skyldighet 
att återge verkligheten utan försköningar eller tillägg.487 Både Brandes och Westermarck 
utgick nämligen från en estetik som betonade konstens förmåga att se det sköna i naturens 
oförvanskade brutalitet. Hos Westermarck förenades emellertid ändå kravet på sannings-
enlig naturtrogenhet med kravet på den konstnärliga empati som redan diskuterats i det 
föregående. För Westermarck liksom för hennes förebild Henrik Ibsen var det nämligen 
väsentligt att inte döma eller håna de karaktärer som hon skrev om. Detta sätt att närma 
sig sina karaktärer utgör enligt litteraturvetaren Toril Moi en väsentlig brytning med den 
tidigare estetiska idealismen som tenderade att förknippa estetik med etik på ett sätt som 
gjorde att det som inte kunde idealiseras i stället måste demoniseras.488 
 För Ibsen såväl som för Helena Westermarck var det i stället viktigt att närma sig varje 
figur med ett slags respekt som strävade efter att förstå snarare än till att utvärdera eller kri-
tisera. Detta tillvägagångssätt antyds exempelvis när Helena Westermarck väljer att inleda 
romanen I fru Ulrikas hem med ett citat ur Ibsens drama Kjærlighedens Komedie (1862): ”Ja, 
vet ni hvad ett hem är? Ett hem ni har… där ingen ser att era lockar gråna, där ingen märker 
att er röst blir gäll; där kära minnen blekna för att blåna som fjället bakom skog en sommar-
kväll”.489 Citatet skulle kunna uppfattas som en anspelning på ett konstnärligt tillvägagångs-
sätt som på ett kärleksfullt sätt strävade efter att förstå, snarare än kritisera. I novellen ”Choses 
mystérieuses” utvecklade Westermarck sålunda den här tanken. I novellen som skrevs år 1891 
eller något tidigare och sedermera ingick i novellsamlingen Bönhörelse år 1905 möter man en 
ung kvinnlig konstnär och hennes vän i ett samtal i ateljén. I den inledande dialogen förebrår 
vännen konstnärinnan för att hon alltid målar så fult: ”Emma, du är så egen af dig. När du 
talar sådär, går en djup känsla genom allt hvad du säger, och i en del af dina arbeten stiger 
samma känsla fram. Men strax därefter rifver du som en riktig stickelbärsbuske, och så målar 
du något riktig strykfult liksom på trots, som om du skulle ångra det vackra, du gjort.” Den 
unga konstnären försvarar sig ändå med att det till och med i det synbart fula finns någonting 
vackert som konstnären kan förmedla till betraktaren genom sin noggranna dokumentation 
av naturen. Denna skönhet framträder för betraktaren genom konstnärens empati och för-
måga att skildra även det som i allmänhet uppfattas som fult på ett kärleksfullt sätt.490 

486 Georg Brandes Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur III, citerad i Ahlström 1974, 232.
487 Westermarck nämner att hon läser Brandes i sin dagbok. HW dagbok (åren 1891–1892), HWA:10 a, ÅAB. I dagboken 

omnämner Westermarck att hon läste avsnitten om reaktionen i Frankrike samt den romantiska skolan i Frankrike. Därtill 
läste hon även Brandes texter om William Shakespeare samt om situationen i Polen.

488 Moi 2006, 4.
489 Citatet ur Henrik Ibsens Kjærlighedens Komedie (1862) återgivet i H. Westermarck 1900, 1. Bokens epilog (s. 231) inleds 

med ytterligare ett citat ur samma pjäs.
490 ”Choses mystérieuses” publicerades första gången i Finsk julrevy 1891 (H. Westermarck 1891 b) samt sedermera i 

Helena Westermarcks novellsamling Dolda makter (H. Westermarck 1905 a. Citatet på s. 75–96).
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 Detta ansvar för att inte bara kritisera utan också visa på utvecklingsmöjligheterna 
framstår i själva verket som det tolkande draget i Helena Westermarcks konstsyn. På den 
här punkten gjorde Westermarck gemensam sak med sin förebild Ibsen. Detta tillväga-
gångssätt kan enligt Hans Ruins exempel bäst demonstreras med hjälp av dikten ”På vid-
derne” som Ibsen skrev år 1860. Här berättar Ibsen om en ung man som bosätter sig högt 
uppe på ett fjäll. Från sin boplats på toppen kan han blicka ut över dalen och se människor-
na som lever sina liv där nere och dalens alla händelser. Från detta ovanperspektiv kan han 
se dalens alla händelser i sitt rätta sammanhang och förstår mycket mer än människorna 
i dalen. Men ju längre han stannar på toppen desto mindre och obetydligare börjar livet i 
dalen te sig och med tiden blir novellens huvudperson en cynisk och distanserad betraktare 
som fjärmar sig från dalens händelser och sina medmänniskors liv. Ibsens författarideal, 
sammanfattar Ruin, var inte en distanserad betraktare som kyligt iakttar sin samtid från 
ovan, utan en engagerad analytiker som deltar i sin samtids debatter för att på så vis försöka 
verka för sin samtids bästa.491 
 I sina memoarer framhäver Helena Westermarck sedermera tre dramatiker som sina 
favoritförfattare: Shakespeare, Molière och Ibsen.492 Av dessa tre var det först och främst 
Ibsen som påverkade och inspirerade hennes eget skrivande. Helena Westermarck mottog 
av allt att döma både estetiska och tematiska influenser från Ibsen. I synnerhet den fråga 
om kvinnans medborgerlighet som Ett dockhem hade aktualiserat blev för Westermarck en 
av 1880- och 1890-talens viktigaste frågor. För Westermarck precis som för Ibsen framstod 
frågan om äktenskapet som ofrånkomligt sammankopplat med frågan om kvinnans rät-
tigheter både som individ och som medborgare. I den tredelade romanserien I fru Ulrikas 
hem, som tydligt framstår som Westermarcks mest ambitiösa verk, tog hon därför själv itu 
med det här temat. I detta romanprojekt avvisade hon, såsom ett senare avsnitt av den här 
avhandlingen kommer att visa, bildningskulturens inställning till kvinnlig medborgerlig-
het och utvecklade sin egen syn på kvinnans position både i det privata hemmet och i det 
stora kollektiva hem som utgörs av samhället i enlighet med Ibsens budskap.
 För Helena Westermarck var hennes val av ämnen för sina texter ett sätt att ställa pro-
blemen under debatt. I centrum för Westermarcks romaner och noveller står därför nästan 
alltid en kvinnlig röst. Enligt Riikka Rossi var den naturalistiska romanen populär bland 
kvinnosakens förkämpar. Den tillät författare såsom Minna Canth, Ina Lange, Victoria 
Benedictsson, Anne-Charlotte Leffler och Amalie Skram att visa fram de orättvisor som 
kvinnor utsattes för.493 Om Westermarcks litteratur därför tenderat att uppfattas som torr 
och kanske lite för analytisk, så är det kanske just på grund av den socialt och politiskt 
pådrivande konstnärsroll som Helena Westermarck ville ge sig själv.

491 Ruin 1943, 169–176.
492 H. Westermarck 1941, 394.
493 Rossi R. 2007, 53.
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Tanke och känsla

Men samtidigt som jag tog mina första 
staplande steg i konstens förgårdar, kunde jag dock inte 
nöja mig med att se hela min värld blott med ögonen.494

Under 1800-talet förändrades den västerländska människans världsbild. Om de flesta in-
tellektuella – konstnärer såväl som vetenskapsmän – vid början av 1800-talet ännu trodde 
att människan och hela universum var skapat av Gud, så ansåg vid slutet av 1800-talet 
redan ett växande antal att människan var en produkt av biologin och samhället.495 Natur- 
vetenskapernas och de tekniska innovationernas möjlighet att förklara och behärska 
naturen och alla de utmaningar som mänskligheten stod inför föreföll oändliga. I enlighet 
med denna anda uppfattade även 1880-talets konstnärer sig själva som vetenskapens och 
förnuftets förkämpar. Men genom den nyktra realismen som kännetecknade årtiondets 
konstnärliga strömningar, löpte ändå en tråd av skimrande idealism. Konsten skulle inte 
bara iaktta och avbilda den omgivande naturen, utan också tolka och förklara såväl enskilda 
individer som samhället i stort. I åttiotalets konstnärliga etos fanns därför både ett refor-
matorskall och ett världsförbättraransvar, menar Gunnar Ahlström.496 Insikt och förståelse 
var nödvändigt för utvärdering och reformer. Det gällde såsom Helena Westermarck långt 
senare skrev i sina memoarer att inte enbart dokumentera sin omvärld med ögonen och 
andra sinnen. En konstnärs uppgift låg i förmågan att förena sinnenas skärpa med kritisk 
tanke och känslans empati. 

494 H. Westermarck 1941, 90.
495 Martin & Barresi 2006, 201.
496 Ahlström 1974, 126–135, 145.
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 I det här kapitlet kommer jag att granska vilka naturgivna egenskaper och epistemis-
ka dygder Helena Westermarck betraktade som en förutsättning för att konstnären skulle 
kunna fullfölja dessa uppgifter. I det första avsnittet kommer jag att diskutera Westermarcks 
syn på medfödda respektive förvärvade personliga egenskaper samt skillnaderna mellan 
begreppen ”personlighet” och ”karaktär”. Som exempel på egenskaper som Westermarck 
uppfattade som naturgivna snarare än förvärvade kommer jag att behandla förmågan till 
rationell tanke (intellekt) och förmågan till kreativt skapande (genialitet). I kapitlets andra 
del kommer jag att diskutera Westermarcks syn på konstens och vetenskapens utövare som 
ett intellektuellt och kreativt avantgarde med ett särskilt ansvar för utvärdering och kritisk 
samhällsdebatt. I kapitlets sista del diskuterar jag därefter den ambivalens mellan förnuft 
och känsla som präglade Westermarcks syn på vilka epistemiska dygder som utmärkte en 
konstnär.

Arv, miljö och den exceptionella individen

Karaktär eller personlighet?

Om man tillåter sig en viss förenkling kan man hävda att den västerländska människo- 
synen ända sedan antiken har sökt förklara hur det kan komma sig att mänskliga individer 
– trots att de alla tillhör arten människa – ändå har så olika egenskaper att ingen individ är 
den andra helt lik.497 Under 1700-talet introducerades begreppet ”individualitet” i engel-
skan och franskan för att beskriva de egenskaper som gör det möjligt att skilja två enheter 
av samma art från varandra. Individer – både människor och djur – men också föremål och 
större kollektiv av individer (såsom folk eller nationer) kunde därmed besitta ett visst mått 
av individualitet.498 I det svenska språket förekommer ordet med början från 1790-talet 
och i den finska tidningspressen hade begreppet förekommit sedan början av 1820-talet. 
Det användes då inte bara om enskilda individer utan kunde också syfta på de specifika 
egenskaper som utmärkte exempelvis en nation eller ett folk.499 På en individnivå kun-
de begreppet ”individualitet” emellertid även länge användas synonymt med begreppet 

497 Se Martin & Barresi 2006.
498 På engelska dyker ordet individuality upp under första halvan av 1700-talet. Det motsvarande franska ordet individualité 

förekommer från senare delen av 1700-talet. Ordets innebörd är under 1700-talet på båda språken den samma som 
i den tidiga svenska användningen (citerad ovan). The Oxford English Dictionary definierar ordet: ”The quality or 
character of a particular person or thing that distinguishes them from others of the same kind, especially when strongly 
marked.” Se The Oxford English Dictionary (sökord ”individuality”). Även den franska akademiens ordbok uppger en 
motsvarande definition av ordet indivdualité: ”Caractère de ce qui a une existence individuelle, qui est un individu; 
l'ensemble des caractères propres à une personne ou à une chose, et par lesquels elle se distingue des autres.” Se DAF 
(sökord ”individualité”). På svenska definieras ordet av SAOB såsom ”sammanfattningen av de kännetecken varig[eno]
m en person [eller] sak skiljer sig från alla andra av samma slag; egenskaper o[ch] särdrag vilka, tillsammantagna, äro 
utmärkande för en individ; individuell karaktär; äv. pregnant:. starkt framträdande, egenartad, säregen l[eller] originell 
karaktär, "personlighet" (SAOB, sökord ”individualitet”).

499 Om bruket av ordet ”individualitet” i svenskan, se SAOB (läst 10.9.2013). För några exempel på hur ordet använts i 
den finska tidningspressen, se t.ex. ”Strödda anmärkningar öfver de nyare bemödanden i Svenska Vitterheten” och 
”Anmärkningar angående Finska mythologien”, Åbo Morgonblad 3.10.1821; ”Böcker utkomna i Sverige under loppet av år 
1820”, Åbo Morgonblad 5.5.1821. 
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”personlighet” som förekommer i svenska språket redan under 1790-talet.500 Precis som 
individualitet avsåg också personlighet de sammanlagda (andliga och intellektuella) kvali-
teter som var typiska för en bestämd, känd individ på ett sätt som innebar att ordet ibland 
också kunde uppfattas som en synonym för ordet ”person”.501

 Frågan vad som gör att olika individer har olika egenskaper är givetvis väsentlig 
då man söker svaret på varför somliga individer har en konstnärlig förmåga som andra 
saknar. Om vi fortsättningsvis håller oss kvar på en förenklad nivå kan förklaringen sökas 
i två olika sätt att närma sig det mänskliga psyket och människans andliga egenskaper: 
Antingen tänker man sig att människans andliga kvaliteter är medfödda och mer eller 
mindre permanenta och naturgivna (biologiska) eller också att olika egenskaper kan för-
värvas genom inre eller yttre påverkan från exempelvis samhället, uppfostran eller medve-
ten självkultivering. Såsom Warren Susman har föreslagit skulle man kunna hänvisa till en 
biologisk ”personlighet” och en kulturbetingad ”karaktär”.502 De flesta av oss skulle säkert 
vilja undvika att se människans egenskaper som resultatet av enbart biologi eller enbart 
kultur. Susmans sätt att skilja på personlighet och karaktär är heller inte avsett att fungera 
som en binär förklaringsmodell utan snarare som ett redskap för analys. Det bör därför 
närmast betraktas som ett kortfattat sätt att benämna de motsatser som diskussionen om 
människans psyke tenderar att röra sig emellan. Genom att i fortsättningen hänvisa till 
begreppen personlighet och karaktär i den bemärkelse som Susman föreslagit, vill jag 
därför studera hur två olika förklaringsmodeller möts i Helena Westermarcks och hennes 
samtids sätt att förklara konstnärlig kreativitet. I de flesta fall är det heller aldrig en fråga 
om antingen eller, utan snarare om olika grader av betoning: en del tenderar att fästa 
större betydelse vid medfödda egenskaper medan andra betonar människans förmåga till 
förändring och (själv)kultivering. 
 Behovet av att på det här sättet skilja på begreppen framhävs inte minst av att ord 
som ”karaktär” och ”personlighet” i vardagligt språkbruk ofta tenderat att användas som 
synonymer med flera olika bemärkelser. I Helena Westermarcks vokabulär fungerade där-
för begreppen ”personlighet” och ”karaktär” ofta som varandras synonymer. Dessa be-
grepp kunde hon även använda parallellt med begreppet ”natur”. I andra samtida texter 
stöter man även på begreppet ”individualitet” som en synonym med motsvarande inne-
börd. Man blir därför ofta tvungen att analysera textens innehåll närmare för att urskilja de 
bakomliggande idéerna.503 I den finska kulturdebatten förnekade man under 1800-talet på 
inget sätt existensen av en naturgiven och biologisk personlighet. Däremot fäste man ändå 
större betydelse vid de kulturbetingade egenskaperna och vid människans karaktär.
 

500 SAOB, sökord ”personlighet”, läst 10.9.2013.
501 T.ex. ”Kejsar Vilhelm II”, Nya Pressen 19.7.1891, (”han är en af nutidens allra märkligaste personligheter full af lif och idéer 

och med ett okufligt verksamhetsbegär”); ”Virchov” och den lärda skolbildningen”, Nya Pressen 28.8.1891 (”Man begär att 
skolan skall skänka samhället personligheter med duglighet och värksamhetslust.”).

502 Susman 1973/2003, 271–285.
503 Se exempelvis H. Westermarck 1894 b: ”personlighet” på s. 4, 9 20, 25, 31, 41 och ”karaktär” på s. 2, 3, 12, 13, 17. Därtill 

förekommer också andra synonymer såsom ”natur” se s. 4, 12, 16, 18, 25, 30, 31.
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 Betoningen av karaktärens betydelse vilade på klassiska traditioner och kristen moral- 
filosofi. En liknande betoning av de förvärvade egenskaperna framom de medfödda 
återfinns redan i Aristoteles moralfilosofi såsom den kommer till uttryck i Den nikomachiska 
etiken och Om själen men även i andra texter. I Den nikomachiska etiken skiljer Aristoteles på 
två olika aspekter av det mänskliga förnuftet: intellekt (dianoētikēs) och karaktär (ēthikēs). 
Intellektet handlade för Aristoteles om den mänskliga förmågan att inhämta kunskap samt 
tänka logiskt och förnuftigt. Karaktär handlade däremot, såsom det grekiska ordet antyder, 
om en förmåga att med förnuftets hjälp fatta etiskt riktiga beslut. Karaktären tillåter därför 
människan att kontrollera och övervinna sina instinkter genom ett slags självkultivering 
som ytterst syftar till att bli en ”god” människa.504 
 I Fysiken argumenterade Aristoteles för att det i naturen såväl som i kulturen finns en 
utveckling från den formlösa materien (hylē) till en bestämd form (eidos). Denna form skil-
jer exempelvis den civiliserade människan från vilden och Aristoteles menar således att den 
kultiverade människan utvecklas ur en rå och outbildad form på samma sätt som det lilla 
barnet måste utbildas för att bli musiskt (grekiskans mousikós), det vill säga väl bevandrat 
inom kunskapens olika arter. Han gick till och med så långt som att hävda att den outbil-
dade människan kännetecknas av en brist, eller en frånvaro av något som hör till det sant 
mänskliga, menar Sven-Eric Liedman.505 Detta antagande stöds av den grekiska term Aristo- 
teles valde för begreppet karaktär: grekiskans ēthikēs ligger mycket nära ordet för vana, ethos. 
Moralisk dygdighet är alltså inte någonting som naturligt tilldelas människan vid födseln 
utan en vana som människobarnet måste lära sig.506 För att uppnå denna vana måste männ-
iskan genomgå ett slags andra skapelseprocess som drevs av individens egen inre vilja till 
godhet. Att detta var en form av medveten självkultivering avspeglas i det gamla uttrycket 
”själsdaning” eller det något nyare ”karaktärsdaning”. Genom denna självdanelseprocess 
kunde människan höja sig från ett naturstadium till ett kulturstadium som kännetecknades 
av vissa bestämda positiva egenskaper eller dygder. För Aristoteles bestod dygderna av egen-
skaper såsom mod, tålamod, ärlighet och ödmjukhet och för 1700-talsmänniskan kunde 
det handla om egenskaper såsom medborgerlighet, plikttrogenhet, arbetsamhet, sedlighet, 
heder och integritet.507 Det väsentliga i detta sammanhang är att dessa egenskaper inte var 
medfödda och naturgivna, utan kunde förvärvas genom uppfostran och självdisciplin.
 Den finska kunskapseliten var väl bevandrad i de gamla antika texterna och den klassiska 
filosofiska traditionen. Uppfattningen om att människan genom en medveten förädling 
eller kultivering kan bli en bättre människa stod därför bland annat i centrum för den finska 
bildningskulturens stormannakult. Runeberg, Lönnrot och Topelius beundrades inte för sina 
medfödda egenskapers skull utan för sin förmåga att genom (själv)kultivering tillägna sig 

504 Sherman 1989, 5; MacIntyre 1998, 57–83; Shields 2011 (i avsnittet "Mind"); MacIntyre 1981, 146–164; Malone 2009, 
79–80.

505 Liedman 2010, 385–387.
506 Malone 2009, 79.
507 Seigel 2012, 344–345; Kete 2012; Österberg, Lindstedt, Cronberg, & Stenqvist 2012. 
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dygder som bildningskulturen värdesatte.508 ”Det är ett besynnerligt drag i mennisko-
hjertat, att det oftast värderar de egenskaper, det undfått af naturen, högre än dem, det 
förvärfvat sig sjelft”, anmärkte därför Helsingfors Tidningar år 1863 genom en uppsats 
av den svenske justitiestatsministern Louis de Geer (1818–1896) som publicerades i tid-
ningen. Viktigare än medfödda egenskaper var sådana egenskaper som människan för-
värvat antingen genom en gynnsam inverkan från omgivningen eller genom en aktiv 
självkultivering.509 
 Jämfört med tidigare kan man under 1880-talet emellertid redan se att betoningen 
av de förvärvade karaktärsdygderna höll på att ersättas av en beundran för de medfödda 
egenskaperna hos en liten utvald elit med exceptionella talanger. Förändringen märktes 
inte så mycket i förekomsten av nya begrepp som i ett nytt sätt att använda de redan 
existerande begreppen. Såväl ”personlighet” som ”individualitet” erhöll därför en ny be-
toning. Under denna tid blev det allt vanligare att diskutera konstnärers och författares 
medfödda personlighet som en källa till deras skapande förmåga. I sina biografier ägnade 
Helena Westermarck därför alltid särskild uppmärksamhet åt vilka egenskaper och per-
sonlighetsdrag som utmärkte de personer som hon skrev om och hur dessa hade påverkat 
deras liv och konstnärliga produktion med början redan i barndomen. Redan i hennes 
första biografi om den brittiska författaren George Eliot som utkom 1894 förekommer 
flera exempel på detta. I den använde sig Westermarck flitigt av uttryck såsom ”person-
lighet”, ”karaktär” och ”natur” för att beskriva de egenskaper som utmärkte Eliot både 
som barn och som ung vuxen.510 Genom dessa personlighetsdrag försökte hon förklara 
vad som möjliggjort Eliots skapande förmåga. Bland annat framhöll hon därför ett flertal 
gånger George Eliots medfödda intelligens.511 Personligheten, eller de av naturen givna 
egenskaperna, framstår på så sätt som nyckeln till Eliots konstnärliga förmåga i Helena 
Westermarcks skildring. På så vis gav hon uttryck åt en föreställning om att konstnärlig-
het härstammar från en lyckad kombination av de unika och medfödda egenskaper som 
sammanförs i en individ.512

 Exakt var Helena Westermarck inhämtade inspirationen till sin syn på person-
lighetens betydelse för konstnären är svårt att avgöra. På ett allmänt plan var det emel-
lertid idéer som låg i tiden och därför mötte henne från flera håll. Uppfattningen att 
människans själsegenskaper i själva verket var resultatet av en rad biologiska processer 
hade blivit mer vedertagen sedan slutet av 1700-talet. År 1789 argumenterade exempel-
vis den franske läkaren Pierre Cabanis (1757–1808) för att hjärnan borde betraktas som 
medvetandets organ på samma sätt som magsäcken är matsmältningens organ. Cabanis 

508 Se exempelvis J. V. Snellman, ”Inhemsk litteratur”, Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 8:1855, 226 (citerad 
ovan i avsnittet ”Bildning som ansvar”).

509 ”Om snille”, Helsingfors Tidningar 26.2.1863. För ytterligare exempel på diskussion om skillnaderna mellan naturliga och 
förvärvade egenskaper, se exempelvis ”Snillet”, Åbo Underrättelser 9.2.1830 och ”Lähetyskirje herra U. F. R:lle”, Suometar 
30.8.1866.

510 H. Westermarck 1894 b. Boken vimlar av de anförda begreppen. Enbart i de första kapitlen hittar man referenser till 
”personlighet” på s. 4, 9 20, 25, 31, 41, ”karaktär” på s. 2, 3, 12, 13, 17 och ”natur” på s. 4, 12, 16, 18, 25, 30, 31.

511 H. Westermarck 1894 b, 10, 12, 17, 30 (om Eliots intelligens).
512 McMahon 2013, 89–94.
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ändrade emellertid senare uppfattning och därför var det den tyske läkaren Frans Josef Gall 
(1758–1828) som på allvar utvecklade den så kallade frenologin, eller uppfattningen att 
människans olika psykiska egenskaper är kopplade till olika delar av hjärnan och påverkas 
av hjärnans fysiologiska egenskaper. I och med att Charles Darwin publicerade The Descent 
of Man, and Selection in Relation to Sex år 1871, fokuserades den vetenskapliga världens 
intresse allt mer på olika psykiska och fysiska egenskapers ärftlighets- och urvalsprinciper. 
Andra vetenskapsmän såsom exempelvis Francis Galton (1822–1911) och Cesare Lombroso 
(1835–1909) forskade kring specifika psykiska egenskaper såsom intelligens och kreativitet 
(genialitet) samt deras ärftlighet.513 
 Helena Westermarck gav i flera sammanhang uttryck för uppfattningen att varje 
individ besitter en unik samling av naturbetingade och medfödda egenskaper som tillsam-
mans bildar en unik och individuell personlighet. I Westermarcks tolkning hade individen 
av naturen erhållit dessa egenskaper redan vid födseln och personligheten låg därför redan 
latent i det nyfödda barnet. Dessa inneboende egenskaper behöver därför endast ”väckas” 
för att därefter nästan av sig själva utvecklas och uppnå en förutbestämd form. Denna 
tanke återfinns även i de rader som utgör inledningen på hennes egna memoarer. Genom 
dessa rader målar Westermarck upp det dimmiga minnet av en julafton då hon själv var 
cirka tre år gammal och långsamt höll på att somna i skenet från julgransljusen. I detta 
halvvakna tillstånd lutade hon sig in mot den famn hon satt i och blev medveten om ett 
hjärta som dunkade under hennes öra, varvid hon berättar: ”Då jag låter tanken gå tillbaka 
till min barndom, är det tidigaste minne jag har kvar av mitt uppvaknande till medvetande 
om den värld vilken jag haft lyckan eller olyckan att oåterkalleligen vara försatt i – minnet 
av att jag hörde ett människohjärta slå”.514

 Det finns en kraftfull symbolik i den här berättelsen. Minnet av den stadiga hjärt- 
rytmen kunde vara en klassisk skildring av det ofödda fostrets symbiotiska förhållande till 
sin mor. I en sådan bild symboliserar hjärtljuden ett tillstånd där barnet ännu existerar 
utan medvetande om den yttre omgivningen och ”jag” inte kan skiljas från ”du”. I Helena 
Westermarcks framställning symboliserar hjärtslagen dock inte ett omedvetet tillstånd 
utan tvärtom den stund då barnet för första gången blir medvetet om sin omgivning och 
kommer i besittande av den iakttagelseförmåga som gör det möjligt för minnen att börja 
formas: ett sinnenas och minnets uppvaknande. Förmågan att se och minnas är givetvis 
viktigt med tanke på den självbiografiska kontexten i memoarerna. Samtidigt kan valet att 
på så vis lyfta fram barnets nyfunna medvetande om omvärlden också uppfattas som en 
anspelning på den vuxna författarinnans roll som en medveten och granskande utvärde-
rare av sin omgivning. Detta understryks av memoarernas första kapitelrubrik: ”Uppvak-
nandet”. Rubriken framhäver den symboliska betydelsen i den beskrivna händelsen. Det 
handlar om det lilla barnets och den blivande författarens första intellektuella ”uppvak-
nande”. Efter det följande kapitlet, som behandlar hemmet och de närmaste, följer därför 

513 Martin & Barresi 2006, 202; McMahon 2013, 168–169.
514 H. Westermarck 1941, 11.
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ett tredje kapitel som beskriver de första mötena med människor, idéer och omgivningen 
utanför hemmet. Detta kapitel bär den lika symboliska rubriken ”Idékretsen vidgas”.515 
 Ett liknande sätt att understryka den blivande konstnärens iakttagande läggning och 
tidiga förmåga att se sin omgivning kan man exempelvis också finna hos Helena Wester-
marcks konstnärskollega Helene Schjerfbeck. Enligt en anekdot som Schjerfbeck själv be-
rättade för konsthandlaren Gösta Stenman hänförde sig Schjerfbecks första barndomsmin-
ne till kejsarbesöket 1863 då ryska trupper rörde sig på Helsingfors gator. Anekdoten som 
sedermera har reproducerats flera gånger i litteraturen om Schjerfbeck skapade bilden av 
det lilla barnet som avskild från sin omgivning iakttar det utanförliggande stadslivet ge-
nom fönstrets glasruta och understödde den föreställda bilden av det känsliga och tysta 
barnet som utvecklades till den begåvade konstnären. Inte ens Riitta Konttinen som i 
övrigt velat ifrågasätta konstnärsmyten omkring Schjerfbeck har reagerat på det osannolika 
i att Schjerfbeck skulle kunna komma ihåg ett så tidigt minne. Schjerfbeck, som enligt 
Konttinen fäste stor vikt vid barndomens minnen, framhävde nämligen själv i sin berättel-
se att hon vid tiden för denna händelse hade varit endast ett år gammal (!).516 
 Enligt min uppfattning bör både Schjerfbecks och Westermarcks berättelser snarast 
uppfattas som ett sätt att iscensätta ett konstnärsjag där den av 1880-talsrealismen beto-
nade förmågan att se, gestalta och dokumentera redan vilar som en latent men medfödd 
förmåga i det lilla barnet. På sätt och vis representerar den iscensättning som förekommer 
i Westermarcks memoarer även en klar brytning med bildningskulturens syn på vad som 
utmärker en konstnär. I stället för att betona olika förvärvade dygder, utgick Westermarck 
från uppfattningen att konstnärens förmåga förklaras av en medfödd personlighet. De 
inneboende egenskaper som krävdes för ett konstnärskap måste därför redan finnas närva-
rande i det lilla barnet och tidigt väckas. Hennes iscensättning av sitt eget konstnärliga och 
intellektuella uppvaknande ger därför också en viktig ledtråd till vilka egenskaper som hon 
uppfattade som utmärkande för en konstnär. Viktigast av dessa var, såsom nästa avsnitt 
kommer att visa, förnuftet (intellektet) och den skapande förmågan (genialitet).

Intellekt

Trots den emfas som Helena Westermarck lade på konstnärens iakttagande och doku-
menterande uppgifter, ville hon emellertid inte enbart ikläda sig rollen som arkivarie och 
minnestecknare. Om memoarernas iscensättning av det egna jagets tillblivelse inleds med 
att de iakttagande sinnena vaknar, åtföljs därför det första uppvaknandet snart av en mer 
intellektuell väckning. Den här gången handlar det om en mer komplicerad process ge-
nom vilken den vuxna memoarförfattarens intellektuella jag börjar framträda. ”I min hjär-
na tumlade tankarna om, nyvaknade och kaotiska visserligen, men i alla fall tankar som 

515 H. Westermarck 1941, 11, 24.
516 Konttinen 2004, 27–28.
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uppställde krav och fordrade svar. Det fanns så mycket som jag ville veta och förstå”, heter 
det i memoarerna.517 På så vis utvecklas memoarernas unga huvudperson till en tänkande 
individ som ställer frågor och kräver svar.
 Förnuftet eller intellektet är människans redskap för tankeverksamhet. Tron på för-
nuftet som grunden till all mänsklig kunskap förstärktes genom de naturvetenskapliga 
landvinningarna under 1600- och 1700-talen samt den europeiska upplysningstraditio-
nen. Den så kallade upplysningstidens filosofer trodde starkt på förnuftets förmåga att 
med vetenskapens hjälp finna svaret på de stora frågor som tidigare hade besvarats genom 
religionen.518 Begreppet ”förnuft” har därför förekommit i den finska tidningspressen ända 
sedan de första tidningarna utgavs i Finland under 1700-talet. Synonymen ”intellekt” före-
kommer däremot sedan 1850-talet, även om det också finns några enstaka tidigare exem-
pel.519 Exempel hämtade ur den finska tidningspressen visar att såväl förnuftet som intel-
lektet i allmänhet tenderade att uppfattas i ett motsatsförhållande till det kroppsliga eller 
materiella, men också till det andliga och moraliska. Ett belysande exempel kan man finna 
i Finlands Allmänna Tidningar som år 1858 kunde konstatera att befolkningens ojämna 
fördelning över landet också medförde skillnader i ”ekonomisk, industriel[l], intellektuell 
och moralisk utveckling”.520 
 Såsom jag redan varit inne på i föregående kapitel, söker föreställningen att intellektet 
står i opposition till moralen sina rötter i den klassiska filosofin. Inspirerade av Aristoteles 
filosofi började även kristna teologer under medeltiden se en motsvarande skillnad mellan 
intellekt och tro. Den skotska filosofen Alasdair MacIntyre har i sin mycket uppmärksam-
made bok After virtue (1981) diskuterat vilka konsekvenserna blev för den västerländska 
filosofin när upplysningstidens författare övergav Aristoteles dygdelära och i synnerhet den 
aristoteliska teologin.521 Det skulle emellertid vara fel att säga att upplysningen avskaffade 
den aristoteliska moralfilosofin helt och hållet. Den antika filosofens namn nämndes kan-
ske inte längre lika ofta som tidigare under 1800-talet, men inom den europeiska kunskap-
seliten var han inte heller bortglömd – i synnerhet den tyska nyhumanismen byggde utan 
tvekan vidare på Aristoteles syn på människan och hennes psykiska funktioner.522 
 Den finska bildningskulturens rötter låg i den tyska nyhumanismens kritik av upp-
lysningstidens förnuftsiver. I stället för den gustavianska tidens nyktra rationalitet och nyt-
ta ville man lämna större utrymme för etik och andlighet i den mänskliga vardagen. Precis 
som Aristoteles utgick även många finska debattörer från uppfattningen att intellektet eller 
förnuftet är det medel som hjälper människan att överkomma sina mer irrationella och 
syndiga impulser. Intellektet kunde därför inte mätas i den mängd kunskap som individen 
stod inne med, utan i det sätt på vilket han brukade sin tankeförmåga. För att bli en god 

517 H. Westermarck 1941, 90.
518 MacIntyre 1981, 36–61; Malone 2009, 118–149.
519 Detta baserar sig på sökningar utförda i Nationalbibliotekets digitala tidningsdatabas DIGI (sökord ”intellekt” och 

”förnuft”).
520 ”Statistik”, Finlands Allmänna Tidning 10.11.1858.
521 MacIntyre 1981.
522 För ett exempel och en utförlig överblick av Hegels förhållande till Aristoteles, se t.ex Ferrarin 2001, 325–347.
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människa, räckte det alltså inte att besitta ett rikt mått kunskap. Viktigare än kunskap var 
nämligen en personlig vilja att med dessa kunskapers hjälp höja sig till en högre andlig och 
moralisk bildningsnivå. I artikeln ”Om några hinder för Finlands litteratur och cultur” 
(1817–1818) som utgör ett av de tidigaste bidragen till den finska bildningsdebatten kriti-
serade därför J. J. Tengström upplysningens filosofi för att ha gett upphov till ”slapphet och 
egoism i charakteren”. Med detta menade han att den gustavianska tidens vetenskap och 
samhällsdebatt hade varit allt för mycket inriktad på kunskapens praktiska nyttoaspekter, 
snarare än dess betydelse för samhällets andliga och moralisk utveckling.523 
 Denna tanke levde vidare i många sammanhang genom hela 1800-talet. En stor kun-
skapstörst och omfattande lärdom uppfattades därför inte nödvändigtvis som något tecken 
på verklig bildning. Ett exempel på detta kan inhämtas i Tammerfors Aftonblad som 1887 
publicerade en artikel med rubriken ”Hvad är bildning?” och förklarande konstaterade: 
”Ty, märk väl, bildning d.v.s. så kallad bildning, är lika med noll, om den icke är förenad 
med hederliga tänkesätt, redbar karaktär, samt vilja att värka vad som gott är.”524 Och sam-
ma tanke återfinns även i ett tal av Viktor Magnus von Born som publicerades år 1899: 
”Det behöfves vetande och ljus i vårt land. Men vetande och ljus är icke det förnämsta. 
Viktigare än så är uppfostran, danandet af karaktären, af motståndskraften, af offerviljan, 
af enkelheten.”525 Utan en väl utvecklad ”karaktär” och medvetna viljeansträngningar var 
det omöjligt att uppnå verklig ”bildning”. 
 Eftersom bildningen uppfattades som en förvärvad egenskap som i sista hand var be-
roende av en inre motivation och medveten karaktärsodling fick naturgivna och medfödda 
egenskaper såsom ”förnuft”, ”intellekt” eller ”snille” ofta en underordnad funktion i den 
finska synen på människans psykiska egenskaper. De första tecknen på ett förhållningssätt 
som avviker från denna allmänna linje började förekomma under 1880-talet då använd-
ningen av begreppet ”intellekt” började öka i den finska tidningspressen. Det verkliga ge-
nombrottet kom emellertid först under 1890-talet.526 Också i Helena Westermarcks texter 
började såväl substantivet ”intellekt” samt adjektivet ”intellektuell” förekomma vid den här 
tiden. De tidigaste exemplen förekommer i Westermarcks biografi över George Eliot från 
1894 där beteckningen ”intellektuell” förekommer påfallande ofta. ”I intellektuellt avse-
ende var hon icke ovanligt tidigt utvecklad”, heter det om Eliot på en av de första sidorna, 
men snart står det ändå klart att den blivande författaren var ”utrustad med en lidelsefull 
natur och en hungrig intelligens”. Denna ”intelligens” framstår tydligt som en exceptionell 
förmåga till kritiskt och rationellt tänkande. Ett exempel på detta återfinns i det avsnitt där 
det unga författarämnet trots vissa religiösa grubblerier enligt Helena Westermarck ändå 

523 Tengström 1817, 87.
524 ”Hvad är bildning?” Tammerfors Aftonblad 7.4.1887.
525 Referat av tal hållet av V. M. von Born vid en medborgarfest med avsikt att hedra tidningarna Aftonposten och Nya 

Pressen som censuren hade förbjudit (”En medborgerlig hyllning för det fria ordet”, Björneborgs Tidning 8.4.1899). Om 
synen på skillnaden mellan bildning och upplysning under början av 1800-talet, se även Dahlberg 2016 a.

526 Några exempel på hur ordet kunde användas: ”Landtbruksmötet i Tammerfors”, Nya Pressen 27.6.1884, [”ty hand i 
hand med den materiella odlingen går ju alltid den intellektuella”]; ”Vid allmänna diskussionsmötet...”, Kotka 29.11.1894 
[”dansen skulle vara en bisak och den andliga, upplyftande och intellektuella hufvudsaken på program[m]et”]; ”Litet om 
barnauppfostran”, Veckobladet 1.10.1904, [”Barnens fysiska, moraliska och intellektuela [sic!] uppfostran är i många 
afseenden förfärligt bristfällig”].
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upplevde att ”det intellektuella krafvet” blev allt större. Sedan den unga Eliot för en kort 
tid på det här sättet åsidosatt sina naturliga ”intellektuella intressen” återvänder hon därför 
till sina studier och snart blev ”de intellektuella sysselsättningarna” hennes ”enda tröst”. På 
så vis uppnår den blivande författaren både den ”vidsträckta bildning” och den ”alltomfat-
tande intellektuella kraft” som enligt Helena Westermarck senare gjorde George Eliot känd 
över hela världen.527 I Westermarcks föreställningsvärld framstår således intellektet som en 
medfödd och exceptionell förmåga. Bildningen får däremot en mer underordnad roll som 
summan av den lärdom som Eliot inhämtat tack vare sin intelligens.
 Såsom redan framgått i föregående avsnitt, blev uppfattningen att människans psyke 
reglerades av naturgivna egenskaper som inte fördelades jämt till alla individer alltmer eta-
blerad i den västerländska idévärlden under 1800-talet. Både forskare och lekmän började 
övertygas om att människans personlighet och psyke styrdes av hjärnan. Orsakerna till 
att psykiska egenskaper såsom intelligens och kreativitet varierade mellan olika individer 
måste därför sökas i hjärnan och dess funktioner. För att söka förstå det mänskliga psykets 
lagbundenheter och orsakerna till variationer, intresserade sig forskare inom ett flertal av 
de nya humandisciplinerna såsom psykologi, antropologi och sociologi i synnerhet för det 
som avvek från vad som uppfattades som normalt.528 I synnerhet kriminella, mentalt sjuka 
och förståndshandikappade väckte forskarnas intresse, men även de exceptionellt begåvade 
och framgångsrika fångade vetenskapens intresse. Exceptionellt begåvade konstnärer, för-
fattare, vetenskapsmän och andra stormän hamnade därmed under lupp. De studerades 
enligt Darrin McMahon inte sällan av samma forskare. Eugenikens förgrundsfigur Francis 
Galton forskade inte bara kring samhällets olycksbarn utan skrev även verket Hereditary 
Genius. An Inquiry onto Its Laws and Consequenses (1869). Även kriminologins banbrytare, 
italienaren Cesare Lombroso studerade vid sidan av brottslingars fysiska egenskaper även 
det kreativa ”geniets” fysiologi i verket L’uomo di genio (1889). Både Lombroso och Galton 
ansåg att såväl intelligens som kreativitet (”genialitet” med dåtida termer) var medfödda 
förmågor som inte kunde förvärvas genom utbildning eller övning.529

 Det är svårt att veta hur ingående Helena Westermarck hade stiftat bekantskap med 
Galtons och Lombrosos teorier, men hon kände sannolikt till båda två. Såsom Niina Ti-
mosaari har visat hade Edvard Westermarck en viss sympati för eugeniken och han var 
personligen bekant med både Galton och Lombroso. Under sin tid i London blev Edvard 
Westermarck bekant med Galton. Även om han inte delade Galtons åsikter på alla punkter, 
kände han ändå respekt för dennes arbeten.530 Inte heller Lombroso var obekant för Edvard 
Westermarck som under sin resa i Italien 1894 uppsökte Lombroso i Turin och visades runt 
i hans laboratorium. Westermarck förhöll sig visserligen sedermera i sina memoarer kritiskt 
till Lombrosos idéer om att bestämda personlighetsdrag kunde förknippas med bestämda 

527 H. Westermarck 1894 b, 4, 11, 13, 21, 28, 29, 33. Även i sin bok om Fredrika Runeberg hänvisade Westermarck ett flertal 
gånger till den ”intelligens” som utmärkte både nationalskaldens hustru och det umgänge som familjen Runeberg omgav 
sig med. Se H. Westermarck 1904 e, 39, 44, 53, 75.

528 McMahon 2013, 155–158.
529 McMahon 2013, 168–169.
530 Timosaari 2017, 141–148, 151–153.
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fysiska egenskaper, men besöket visar ändå att han under 1890-talet fann Lombrosos forsk-
ning värd att intressera sig för. Sedermera blev Edvard Westermarck även bekant med Lom-
brosos svärson Guglielmo Ferrero som arbetade tillsammans med sin svärfar och delade 
många av hans synvinklar. Ferrero uppsökte senare Westermarck i Helsingfors när han pas-
serade staden på en resa från S:t Petersburg.531 Lombrosos L’uomo di genio utgavs på engelska 
som en del av den prestigefyllda Contemporary Science Series som redigerades av Edvard 
Westermarcks föregångare, sociologen och sexologen Havelock Ellis (1859–1939).532 
 Helena Westermarck ansåg att de ärftliga egenskaperna inte var de enda faktorerna 
som påverkade individens egenskaper och hon ville därför inte ge ärftlighetsläran en de-
terministisk innebörd. År 1894 diskuterade Westermarck Émile Zolas författarskap i en 
recension som ingick i Finsk Tidskrift. Genom huvudkaraktären i romanen Doktor Pascal 
gav Zola i Galtons och Lombrosos anda uttryck för uppfattningen att kriminalitet och van-
sinne, liksom exceptionell genialitet, var fysiologiskt betingade och ärftliga egenskaper. I den 
korta anmälningen av boken får man inte veta vad Helena Westermarck ansåg om denna 
tes, men överlag förefaller hon att ha varit skeptisk till Zolas sätt att anta de ”vetenskapliga 
hypoteser” som ”samtidens vetenskap” enligt Westermarck ännu grubblade över som ”er-
kända sanningar”.533 I romanen Vandrare (1911) finns emellertid en episod som tyder på 
att hon inte stod helt avvisande till ärftlighetsläran. I romanen besöker den unga huvudper-
sonen Maria stadens fattigkvarter. Hennes reaktioner på mötet med en liten pojke i denna 
miljö för ofrånkomligen tankarna till Galton och Lombrosos sociala determinism: ”Det var 
en fräknig, rödhårig krabat med en lömskt lurande blick under sin låga panna. Redan hans 
yttre intygade, att han var bestämd för elände och brott samt att alla försök att rädda honom 
skulle blifva fruktlösa, tänkte Maria.”534 Förutom den här episoden finns det i Westermarcks 
romaner emellertid inte några fler tendenser av det här slaget. Till skillnad från många an-
dra tycks Westermarck i allmänhet ha tagit fasta på ärftlighetsläran ur en annan synvinkel. 
I stället för negativa egenskaper såsom kriminalitet och benägenhet till mentala sjukdomar 
fokuserade hon hellre på positiva egenskaper såsom intelligens och kreativitet.
 Helena Westermarck visade på flera sätt sitt intresse för de exceptionellt begåvade. 
Redan under sitt första besök i Paris 1880 besökte hon exempelvis en föreläsning med 
den berömde franske astronomen Camille Flammarion (1842–1925). Möjligheten att få 
se en så berömd person som Flammarion utgjorde sannolikt redan i sig en attraktion för 
Helena Westermarck, men eventuellt bidrog också kvällens andra programpunkt till hen-
nes intresse för programmet. Under kvällen förevisades nämligen även ett elva år gammalt 
”underbarn” som kunde lösa vilka räkneoperationer som helst med hjälp av huvudräkning. 
Enligt Helena Westermarcks berättelse kunde pojken varken läsa eller skriva, men då han 
blev ombedd att räkna ut den exakta åldern i timmar på en 51-årig herre ur publiken, 

531 E. Westermarck 1927, 136–139.
532 McMahon 2013, 168–169.
533 H. Westermarck 1894 c, 467.
534 H. Westermarck 1911, 136.
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frågade han genast om han också skulle räkna med skottåren.535 Westermarcks förundran 
över pojkens intelligens var representativ för tidens intresse för exceptionell intelligens. 
Även om Westermarck alltså förhöll sig kritisk till vissa delar av ärftlighetsläran, hade hon 
ändå uppenbart kommit i kontakt med tanken att intelligens är en naturgiven egenskap 
som inte tilldelas alla människor i samma omfattning. 

Genialitet

Det var emellertid inte bara intellektet som under 1800-talet började uppfattas som en natur- 
given egenskap som fördelades bland individer i olika omfattning. Också den kreativa 
och skapande förmåga som utmärker en konstnär började under denna tid allt oftare för-
knippas med medfödda naturgivna egenskaper. Den här uppfattningen vilade på en lång, 
västerländsk idétradition. Frågan huruvida den mänskliga konstnären skapar någonting 
nytt eller enbart imiterar naturen eller den gudomliga skapelsen har diskuterats sedan an-
tiken. I den klassiska traditionen ansågs det länge omöjligt för en vanlig dödlig människa 
att ge upphov till någonting i grunden helt nytt. Förmågan att skapa var förbehållen det 
gudomliga och mänskliga uppfinningar och idéer kunde därför endast vara bleka imitatio-
ner av den gudomliga skapelsen. Etymologin bakom ord såsom ”upptäcka” och ”uppfin-
na” härleds därför på flera olika indoeuropeiska språk till tanken att mänskligt skapande 
är detsamma som att återskapa något redan existerande. Detta avspeglar sig i svenskans 
upptäcka som i äldre svenska var synonymt med ord som ’blotta’ eller ’avtäcka’ och ordet 
uppfinna som anspelar på att återfinna något förlorat. Samma tankegång återfinns även i 
både engelskans ord för att upptäcka (discover) och franskans découvrir (bokstavligen ’av-
täcka’), liksom även i engelskans verb för att uppfinna (to invent) och franskans inventer 
som härstammar från latinets invenire (att återupphitta, inventera).536 
 Under antiken förekom emellertid även uppfattningen att somliga människor be-
härskades av ett slags gudomlig besatthet som tillät dem att se bortom den vanliga verklig-
heten. En sådan gudomlig inspiration kallade Sokrates för daimonion, som av den kristna 
världen sedermera förvandlades till ordet ”demon” (också det en form av gudomlig besatt-
het). Platon och Homeros talade för sin del om ”muser”. Gemensamt för dessa begrepp 
var emellertid att en utomstående närvaro fyllde konstnären eller författaren med en fläkt 
av gudomlig ande. Ordet ”inspiration” härstammar därför från latinets inspirare (att andas 
genom någon eller något). En sådan medfödd skaparkraft kallades av romarna för genius 
(från verbet gigno i betydelsen ’att generera’, ’ge upphov till’, ’alstra’). Detta begrepp utgör 
bakgrunden till den sedermera väletablerade föreställningen att somliga människor besitter 
en särskild kreativitet, skaparförmåga eller ”genialitet”. Uppfattningen att sådan genialitet  
 

535 Brev från HW till CW, Paris 16.4.1880, HWBS:XI, ÅAB.
536 McMahon 2013, 4; SAOB (sökord ”upptäcka” och ”uppfinna”).
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eller konstnärlig talang var en egenskap som man föddes med och som inte kunde inhäm-
tas genom övning eller träning befästes redan under antiken.537 
 Under 1700- och 1800-talen förlorade begreppet genialitet sin tidigare koppling till 
en gudomlig inspiration och började med tiden närmast uppfattas som en (svårdefinierad 
med ändå ytterst verklig) exceptionell förmåga till nytänkande, kreativitet och skapande. 
I verket Kritik der Urteilskraft (1790, sv. Kritik av omdömeskraften) definierade exempelvis 
Immanuel Kant skillnaden mellan konstnärens och vetenskapsmannens arbete. Veten-
skapsmannen, menade Kant, genererar inte någonting nytt. Hans arbete går ut på att 
med tålamod och logik upptäcka naturens lagbundenheter. Eftersom dessa naturlagar 
existerar oavsett om människan förstår dem eller inte, så kan vetenskapsmannen inte 
göra anspråk på att med sitt arbete skapa någonting som inte redan finns, menade Kant. 
Konstnärens – i synnerhet diktarens och poetens – kreativa förmåga att skapa någonting 
nytt och unikt härstammade däremot ur fantasins fria tolkning av naturlagarnas verklig-
het. För att producera sådana nytolkningar krävs ett särskilt känsligt sinne. En verklig 
förmåga till nyskapande eller ”genialitet”, tillkom därför endast konstnären enligt Kants 
uppfattning.538 
 Den verkligt originella och kreativa genialiteten var alltså en sällsynt egenskap. Den-
na uppfattning förekom även i Finland där tidningen Morgonbladet år 1851 tog itu med 
uppgiften att beskriva verklig, nyskapande genialitet. Med tidens språkbruk skiljde tid-
ningen mellan sällsynt ”genialitet” och vanlig ”talang”. Medan genialitet framstod som en 
unik förmåga att skapa någonting nytt, bestod ”talang” enligt tidningen av den mer all-
männa förmågan att återge och reproducera enligt redan existerande mönster. Till skillnad 
från genialiteten som alltid var en medfödd och naturlig förmåga, kunde talangen delvis 
uppövas genom flitig övning. Trots att talangen till en viss mån var utvecklingsbar kunde 
den emellertid aldrig uppnå samma status som den medfödda genialiteten: 

Geniet förutsätter talenten, talentens förmåga att lätt assimi-
lera och beherrska de yttre föremålen samt att reproducera 
dem; men härtill kommer ytterligare en högre andens förmå-
ga, nemligen den, att till ett helt sammangjuta den inre rike-
dom af bilder och företeelser, som talenten samlat, så att detta 
hela i sig uppenbarar det eviga och gudomliga hos anden. 
Geniet uppfinner, skapar det nya. Detta kan talenten icke.539

 Förmågan till originalitet och nyskapande genialitet stod även i centrum för Helena 
Westermarcks syn på vad som utmärkte en konstnär: ”Ty den är icke konstnär, som icke 
känner driften till självförnyelse, och man fortfar endast att vara konstnär så länge man 

537 McMahon 2013, 6–31.
538 Kant 2003, 161–163, 166–179 (§ 43, 46–50).
539 ”Talent och genie”, Morgonbladet 20.3.1851.
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har den”, skrev Georg Brandes i en essä om den norska författaren Alexander Kielland år 
1889, och detta tänkespråk fann Westermarck så viktigt att hon antecknade det i en av 
sina anteckningsböcker där hon samlade material inför romanserien I fru Ulrikas hem.540 
I sina texter om konst och konstnärer anspelade Westermarck därför ofta på olika före-
ställningar om konstnärens inneboende och medfödda ”genialitet”. I sin bok om George 
Eliot refererade hon vid några tillfällen till Eliots ”konstnärsgenius” och till den ”genia-
liska abandon [hängivelse] som kännetecknade” både uppträdande och konversation hos 
Eliots livskamrat, författaren Georg Henry Lewes. I ett annat sammanhang hänvisade 
hon även till Émile Zolas konstnärliga ”genialitet”.541 I en essä om Selma Lagerlöfs roman 
Kejsaren av Portugallien, avrundade Westermarck likaså sin hyllning av den svenska för-
fattaren med att konstatera att endast konsten hade makten att leda betraktaren fram ”till 
tillvarons hjärta”. Som förmedlare och vägvisare förmedlade geniet ”något väsentligt”, 
”betydelsefullt” och ”stort”.542 
 I likhet med de flesta andra i sin samtid definierade Helena Westermarck aldrig 
närmare vad hon egentligen avsåg med genialitet. I de flesta fall använde hon emellertid 
främst begreppet om stora, internationellt kända författare såsom Eliot, Zola och Lagerlöf. 
I sällsynta fall kunde begreppet emellertid även förknippas med personer i hennes egen 
näromgivning. Ett exempel på detta finner man i en artikel om skulptören Sigrid af Forsel-
les (1860–1935) arbeten vid salongen i Paris, där Westermarck uttryckte en förhoppning 
om att skulptörens ”genialiskt komponerade” arbeten skulle röna den uppskattning som 
de förtjänade.543 Av dessa exempel får man intrycket att Westermarck uppfattade konst-
närlig genialitet som en naturlig och medfödd egenskap och som en förutsättning för både 
konstnärligt skapande och kreativt nytänkande i en vidare bemärkelse. 
 Såsom ovan framgått förekommer begreppet ”genialitet” i samband med både kvin-
nor och män i Helena Westermarcks texter. På den här punkten bröt Westermarck tydligt 
med det vedertagna sättet att beskriva genialitet. Enligt gängse uppfattning var nämligen 
”genialitet” och de egenskaper som krävdes för konstnärligt skapande främst reserverade 
för män.544 I den västerländska idétraditionen hade egenskaper såsom både förnuft och 
kreativitet ända sedan antiken associerats med manlighet. Det kvinnliga könet samman-
fördes däremot med sinnesintryckens och känslolivets irrationalitet liksom med det repe-
titiva och reproducerande. Medan en man kunde vara nyskapande och genial, kunde en 
kvinna alltså på sin höjd vara en ”talang” som nöjde sig med att kopiera och efterlikna.545 
Enligt Friedrich Hegel, vars tankar starkt påverkade den finska kulturen under 1800-talet, 
kunde kvinnor ibland ge upphov till en slags hantverkarmässig kvalitet som härstammade 
från deras förmåga att reproducera, upprepa och kopiera. Denna kvalitet berodde i så fall 
närmast på ”lyckosamma infall” samt den ”smak och elegans” som utmärkte det kvinnliga 

540 ”G. Brandes om Kielland i Essays 1889”, Helena Westermarck, Anteckningsböcker, HWA:10c, ÅAB.
541 Se H. Westermarck 1894 b, 40, 81; H. Westermarck 1894 c, 467.
542 H. Westermarck 1915, 19.
543 H. Westermarck 1902, 362. 
544 McMahon 2013, 71; Konttinen 1991, 14–15; Charle 1990, 20–37.
545 Lloyd 1999, 43–66.
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medvetandet. De sant nyskapande insikter som gav upphov till vetenskap, filosofi och 
konst krävde dock enligt Hegel en ”universell förmåga” som endast det manliga förnuftet 
kunde prestera.546 
 Ännu mot slutet av 1800-talet då synen på människans psykiska egenskaper alltmer 
började moderniseras, förblev synen på skillnaderna mellan de båda könens själsegenskaper 
djupt rotade. En inflytelserik auktoritet i dessa frågor var Cesare Lombroso, vars forskning 
om intellekt och genialitet jag redan hänvisat till i det föregående. År 1898 publicerades ex-
empelvis ett sammandrag i två delar av Lombrosos tankar beträffande kvinnans ”genialitet 
och begåvning” i tidningen Wasa Tidning. Med hänvisning till Lombroso förklarade tid-
ningen att orsaken till kvinnors bristande genialitet var deras antipati för allt nytt. Kvinnor 
var ”skygga för nya idéer och uppfinningar – naturligtvis med undantag af nya moder och 
toaletter”, hävdade tidningen. För att underbygga detta påstående hänvisade texten även 
till en annan av de forskare som under samma tid intresserade sig för ärftlighet och geni- 
alitet, nämligen Herbert Spencer. Kvinnors motvilja till förändring bevisades av det faktum 
att kvinnor ofta fortsatte att upprätthålla sådana ”seder och bruk” som redan övergivits av 
männen. Om en kvinna sålunda någonsin fick tillfälle att delta i det politiska livet kunde 
man därför vara säker på att finna henne i de konservativa kretsarna, hävdade tidningen. 
Kvinnors förmåga att vara nyskapande förminskades av deras särskilda förmåga att efter-
likna och härma andras beteende. Denna anpassningsförmåga gjorde nämligen kvinnor 
särskilt benägna att komma under andra människors och främmande idéers inflytande och 
hindrade dem från att bevara en sann originalitet. Kvinnliga genier var enligt Lombroso 
därför synnerligen ovanliga företeelser på grund av en rad egenskaper som förknippades 
med deras kön. Visst fanns det framstående kvinnliga författare såsom exempelvis George 
Eliot, Germaine de Staël eller George Sand, men även om dessa hade en ovanlig ”talang” 
så var de enligt Lombroso endast bleka skuggor av verklig manlig genialitet.547 
 Uppfattningen att endast män kunde besitta den skapande kraft som krävdes av 
en konstnär var emellertid en tanke som allt oftare började ifrågasättas under slutet av 
1800-talet. År 1905 bidrog Helena Westermarck med en kort presentation av de främsta 
kvinnliga konstnärerna i Finland till det stora brittiska översiktsverket Women Painters of 
the World. I det ambitiöst upplagda översiktsverkets förord ställde redaktören Walter Shaw 
Sparrow en rad retoriska frågor: 

What is genius? Is it not both masculine and feminine? Are 
not some of its qualities instinct with manhood, while others 
delight us with the most winning graces of perfect woman-
hood? Does not genius make its appeal as a single creative 
agent with a two-fold sex?”548 

546 Hegel formulerade dessa tankar i verket Grundlinien der Philosophie des Rechts (1820). Se Hegel 1991, 207 (§166).
547 Signaturen I. A., ”Kvinnans genialitet och begåfning”, Wasa Tidning 8.5. och 9.5.1895.
548 Shaw Sparrow 1905, 11.
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 Sparrow gav här uttryck för idén om att män och kvinnor besitter en likvärdig – men 
till sitt väsen olikartad – förmåga att skapa. Denna uppfattning delade han i själva verket 
med Helena Westermarck som redan 1894 i sin biografi över George Eliot hade försvarat 
samma tanke. När Westermarck i sin bok diskuterade de intellektuella kretsarna i George 
Eliots England ingick även kvinnor. Den självklara medelpunkten i Westermarcks beskriv-
ning var givetvis George Eliot själv. I sin biografi över författaren hänvisade Helena Wester-
marck även till en åsikt som Eliot hade formulerat i sin essä ”Woman in France. Madame 
de Sablé” (1854), nämligen att kvinnor genom sina erfarenheter av att vara kvinna hade 
någonting unikt att tillföra konsten och litteraturen.549 
 Själv kommenterade Helena Westermarck inte den här tanken, men i ett annat sam-
manhang antydde hon ändå att Eliot i egenskap av kvinna skildrade den unga Hetty Sorrel 
i romanen Adam Bede (1859) på ett sätt som manliga författare inte förmådde då hon kon-
staterar att ”Eliot visar en kvinnas djupa förstående uppfattning af kvinnans natur. Ingen, 
af en manlig författare tecknad bild af en ung flicka, kan vara på en gång sannare och mera 
förtjusande”.550 I sin biografi över Fredrika Runeberg (1904) återkom Westermarck även 
till denna tanke. Såsom Git Claesson Pipping har påpekat tog Helena Westermarck här på 
ett intressant sätt till nationalskalden Johan Ludvig Runebergs auktoritet för att framhålla 
att också en kvinna kunde vara genialisk. Enligt Runeberg var konstnärlighet nämligen 
någonting som låg naturligt även för kvinnor. Det var därför inte omöjligt för en kvinna 
att vara verkligt genialisk om hon i sin konstutövning fokuserade på sådana ämnen som låg 
kvinnor nära.551

 Indirekt skulle man också kunna hävda att Westermarck gav Cesare Lombroso svar 
på tal. År 1909 publicerade hon nämligen artikeln ”Om karaktärsstyrka hos kvinnan” i 
tidskriften Nutid. Texten presenterade tankar som framförts av Lombrosos dotter, journa-
listen och pedagogen Paola Lombroso (1871–1954). Denna framhävde att det var svårt 
att skapa sig en verklig bild av kvinnans möjligheter till genialitet då hon i allmänhet inte 
tilläts utveckla sin slumrande förmåga.552 Här tillämpade Westermarck alltså tanken att 
även den omgivande miljön påverkade individens möjligheter att utveckla sin slumrande 
genialiska förmåga. Detta var i sig ingen ny tanke: ”Det är icke individens förtjenst att han 
är genialisk. Men det är hans egen skuld om denna eviga gnista hos honom förqväfves, om 
han ej genom sin andes och sin kropps bästa krafter söker att gifva henne näring till mensk-
lighetens och ljusets båtnad”, hade exempelvis det redan citerade Morgonbladet slagit fast år 
1851.553 Det nya i Westermarcks sätt att tänka var emellertid att hon uppfattade att mäns 
och kvinnors förmåga till genialitet var den samma, men att kvinnor i större omfattning av 
män förhindrades av sin omgivning från att utveckla denna förmåga.

549 Pauk 2011, 43. Jfr H. Westermarck 1894 b, 53–54.
550 H. Westermarck 1894 b, 75.
551 H. Westermarck 1904 e, 49–51. Se även Claesson Pipping 2007, 147.
552 H. Westermarck 1909 b.
553 ”Talent och genie”, Morgonbladet 20.3.1851. Se även McMahon 2013, 89–94.
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 Enligt Helena Westermarcks synsätt måste nämligen den medfödda dispositionen för 
konstnärlig kreativitet utvecklas för att uppnå fullskalig genialitet. I sin skildring av George 
Eliot fäste hon därför, precis som i många andra av sina biografier, särskild uppmärksamhet 
vid de förhållanden i den omgivande miljön som hade bidragit till att utveckla Eliots med-
födda personlighetsdrag. På den här punkten skiljde sig Helena Westermarcks tolkning 
från vad som var vanligt inom ramen för den finska bildningskulturen. Den finska bild-
ningskulturen med sin betoning av karaktärsdaningens betydelse, lade det huvudsakliga 
ansvaret för geniets utveckling på individen och en målmedveten självkultivering. ”Man 
gör sig ett högst falskt begrepp om genie och snille om man tror, att det kan existera utan 
möda och arbete, utan sjelfstämlig bildning; tvertom fordrar det för att kunna producera 
något verkligt stort, ihärdigt studium och mycken öfning”, hade exempelvis Morgonbladet 
slagit fast år 1851.554 I Westermarcks framställning saknas emellertid den här betoningen 
av det egna ansvaret helt. I stället trodde hon starkt på miljöns och omgivningens betydelse 
liksom på samhällets ansvar för att säkerställa en fri och intellektuellt stimulerande miljö 
där både män och kvinnors inneboende potential kunde utvecklas i frihet.
 I det allra första numret av kvinnosakstidskriften Nutid som Westermarck redigerade 
från och med 1895, publicerade hon en programförklaring under den uppfordrande rubri-
ken ”Hvad vi vilja”. Målsättningen för kvinnorörelsen var enligt Westermarck att ”kvinnan 
skall ega samma tillfällen och samma rättighet som mannen att gifva sitt lif den riktning 
hon vill och kan”. En positiv miljö som ger individen möjligheten att utveckla sin med-
födda begåvning framstod därför som viktig.555 På den här punkten blottade Westermarck 
i själva verket åsikter som redan höll på att bryta igenom inom den pedagogiska diskussio-
nen. Även här började man allt oftare betona vikten av en positiv och uppmuntrande miljö 
för att säkerställa individens utveckling. En intressant parallell till Westermarcks tankar är 
således det tal som den finske professorn i pedagogik Waldemar Ruin (1857–1938) höll 
vid de tionde nordiska skoldagarna i Stockholm 1910. Ruin, som var jämngammal med 
Westermarck och en föregångare inom Herbartianismen i den finska pedagogikens historia, 
diskuterade här ”Genialitet och uppfostran”. Precis som Helena Westermarck ansåg han att 
också den medfödda förmågan krävde en gynnsam miljö för att utvecklas till ett fullskaligt 
geni. Enligt Ruin var det därför skolans uppgift att fungera som en sådan miljö.556 
 För Westermarck hörde det till samhällets ansvar att säkerställa en miljö där både 
män och kvinnor kunde utvecklas i enlighet med sina medfödda egenskaper.557 För de kri-
tiker som befarade att detta skulle innebära att kvinnorna började likna männen, förklara 
hon därför att en sådan oro var både obefogad och ologisk: ”Om man emellertid närmare 
betänker saken, så inser man att, detta påstående innebär en orimlighet”. Om det verkligen 
låg någonting i påståendet att det existerade en ”djup, inneboende, af naturen själfgjord 

554 ”Talent och genie”, Morgonbladet 20.3.1851.
555 H. Westermarck 1895, 2–3. 
556 Waldemar Ruins tal vid det tionde nordiska skolmötet citerades i tidningspressen t.ex. i ”Det tionde nordiska skolmötet”, 

Österbottningen 19.8.1910. Om Ruin i allmänhet, se Aho 2009.
557 H. Westermarck 1895, 2–3. 
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skilnad mellan mannens och kvinnans andliga förmögenheter”, så skulle skillnaden ju tvärt-
om komma till ännu bättre uttryck om kvinnorna erhöll friheten att utveckla sin ”individu-
alitet” och fritt ”manifestera sig på alla områden, inom vetenskap, konst och det praktiska 
lifvets skiftande sysselsättningar”. En sådan utveckling skulle i alla hänseenden vara gynnsam 
eftersom den ”i djupaste mening” skulle ”bidraga till både mannens och kvinnans lycka”.558

Undantagsmänniskan

Såväl intellektet och den kritiska tankeförmågan som genialitet och den skapande förmå-
gan var egenskaper som hade en särskild betydelse för Helena Westermarck. Hon uppfat-
tade intellekt och genialitet som medfödda och naturgivna egenskaper som inte tilldelades 
alla människor i lika stor omfattning. Från den här tanken var steget inte långt till upp-
fattningen att de människor som av naturen hade begåvats med dylika unika anlag även 
kunde ha en särskild funktion i samhället. Såsom redan har beskrivits började delar av den 
franska kunskapseliten från och med 1890-talet uppfatta sig själva som en liten intellektu-
ell elit inom eliten.559 I den finska offentliga diskussionen användes begreppet ”intellektu-
ell” inte på det här sättet under den period som denna avhandling behandlar. Trots detta 
kan man från 1890-talet till 1910-talet ändå se en gradvis förändring i det sätt på vilket 
begreppet användes även i Finland. Den här förskjutningen gör sig exempelvis gällande i 
syskonen Westermarcks vokabulär, där skillnaden mellan de associationer som tillskrevs 
begreppen ”bildad” och ”intellektuell” blev tydligare under den aktuella perioden. Både 
Helena och Edvard Westermarck använde adjektivet ”intellektuell” för att referera till en 
form av självständig och kritiskt reflekterande tankeverksamhet som påminner om den roll 
som man i Frankrike enligt Charle tillskrev de intellektuella. Beteckningen ”intellektuell” 
hade en uteslutande positiv konnotation som markerade ett särskilt erkännande hos både 
Helena Westermarck och hennes bror. När Edvard Westermarck refererade till ”intellek-
tuella sysselsättningar” och ”intellektuella intressen” avsåg han därför i regel ett intresse för 
vetenskap och en beläsenhet som gick ut över vad som normalt kunde förväntas. I memo-
arerna beskriver han exempelvis en av sina engelska dambekanta som ”en intellektuell och 
förmögen dam med stark rationalistisk läggning”.560 
 Såsom detta exempel antyder var det i regel förmågan att tänka fritt och kritiskt som 
utgjorde det centrala kriteriet för att någon eller någonting skulle erhålla epitetet ”intel-
lektuell” i syskonen Westermarcks texter. Gemensamt för de båda syskonen var även att 
de betraktade de personer som utmärktes av ett anmärkningsvärt intellekt som banbrytare 
och beundransvärda föregångare. Under sin vistelse i London 1893 hade Helena Wester-
marck möjlighet att träffa en av sin brors bekanta, professor James Sully (1842–1923). I 

558 H. Westermarck 1895, 3.
559 Charle 1990; Charle 1996; Heyck 1980.
560 E. Westermarck 1927, 78, 118.
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sina memoarer drog hon sig till minnes sina möten med ”den berömde psykologen James 
Sully, som var personlig bekant med George Eliot och hade hört till den utvalda intellektu-
ella krets som brukat samlas i hennes och Lewes’ hem”.561 Den grupp som Helena Wester-
marck syftade på bestod av både ”vetenskapsmän och intellektuella arbetare”, det vill säga 
en löst definierad grupp av forskare, filosofer, författare och publicister.562 Formuleringen 
antyder att hon på så vis jämställde forskare och vetenskapsmän med de andra kategorierna 
av författare och andra skribenter.563 Även om man i Finland inte ännu hade vant sig vid 
att kalla denna tankens och kreativitetens utvalda elit för ”intellektuella” så kan man ändå 
se att tanken på en sådan elit inte var främmande för Helena Westermarck.
 Uppfattningen att i synnerhet konstnärer och vetenskapsmän utgör en intellektuell 
elit höll redan på att etableras. Precis som i fallet med den konstnärliga genialiteten var 
emellertid även intellektet en företeelser som främst sattes i samband med män. Såsom 
Genevieve Lloyd har påvisat var uppfattningen att ”förnuftet” och den därmed förknip-
pade förmågan till intellektuella sysselsättningar var manliga egenskaper djupt rotad redan 
i den klassiska filosofin.564 Även om det under slutet av 1800-talet redan förekom allt fler 
röster som på olika sätt ifrågasatte ett sådant synsätt, så präglades fortsättningsvis den 
finska bildningskulturen under det sena 1800-talet av motsvarande uppfattningar. Enligt 
Eira Juntti som undersökt synen på kvinnors utbildning i den finska tidningspressen under 
mitten av 1800-talet, uppfattades kvinnoutbildning som relevant på grund av kvinnors 
roll som mödrar för nationens barn. Däremot fanns det liten förståelse för kvinnors öns-
kan att utveckla sitt intellekt för andra målsättningar.565 Ett tydligt, och ingalunda unikt, 
exempel på att dessa idéer präglade samtidens uppfattning om kvinnliga författare och 
konstnärer kan man finna i Georg Brandes val av rubrik för den pamflettskrift som fått 
låna sitt namn åt just 1880-talets konstnärliga strömningar: Det Moderne Gjennembruds 
Mænd. Såväl konsten som förmågan att bryta igenom det gamla och skapa någonting nytt 
var enligt Brandes och många av hans samtida i första hand förbehållen män. Såsom den 
danska litteraturvetaren Pil Dahlerup har konstaterat var Brandes agenda att etablera en 
tvådelad hegemonisk position. För det första ville han vända sig mot ett därtills domine-
rande nationalliberalt normsystem och för det andra ville han etablera den litteratursyn 
som han förespråkade som just ett ”genombrott”. Detta skedde på bekostnad av andra 
befolkningsgrupper såsom kvinnorna, arbetarna, bönderna och deras litteratur.566 
 Till skillnad från många andra i sin samtid ansåg emellertid Helena Westermarck att 
både män och kvinnor kunde uppfylla rollen som intellektuella. När hon skildrade den 
”intellektuella” kretsen kring James Sully och George Eliot ingick därför både män och 
kvinnor på ett naturligt sätt i sammanhanget. I sin bok om Fredrika Runeberg betraktade 
hon också skaldehustrun som en naturlig komponent i det intellektuella sällskapet omkring 

561 H. Westermarck 1941, 229, 231.
562 H. Westermarck 1941, 229, 231.
563 Se McMahon 2013, särskilt 113–227. 
564 Lloyd 1999.
565 Juntti 2004, 244–300. Om förändringarna i synen på kvinnors intellektuella kapacitet, se även Seigel 2012, 316–335. 
566 Dahlerup 1983, 60–87. Om de manliga 1880-talsförfattarnas sätt att utesluta kvinnor, se även Gedin 2004, 73–80.



Tanke och känsla   165   

den ”genialiske” mannen, de sex ”begåfvade” sönerna och de ”intellektuella” kretsarna i 
hemstaden Borgå. Enligt Westermarcks uppfattning var därmed inte bara Johan Ludvig 
utan också Fredrika Runeberg en verklig ”undantagsmänniska”.567 I nästa avsnitt kommer 
jag att diskutera vilka uppgifter som enligt Westermarck följde med denna beteckning.

En intellektuell och skapande elit

Avantgarde

När Helena Westermarcks Strykerskor under 1880-talet utpekades som radikal, blev Wes-
termarck såsom redan framgått till en början stött. Men trots att hon således till en början 
inte ville se sig själv som radikal, började hon ändå med tiden uppfatta saken på ett annat 
sätt. På så vis började hon med tiden se inte bara sig själv utan även sina generationskamra-
ter i ett annat ljus. Redan under 1900-talets första årtionde då hon förberedde arbetet med 
den tredje delen av sin romansvit I fru Ulrikas hem hade Westermarck därför börjat uppfat-
ta sin ungdom på 1880-talet som en tid då nya och omvälvande intryck och ideal bröt in. 
I sina anteckningar sammanfattade hon sålunda: ”I början af åttiotalet behöfde man icke 
söka, det nya brusade in från alla håll, drog med en störtflod bort alla gamla ideal. Men 
midt i bruset stodo de unga med högt klappande hjärtan och utstötte sin genomträngan-
de längtans rop: Hvad är sanning. De sökte verkligheten”.568 Genom denna självpåtagna 
roll som missförstådd banbrytare positionerade hon sig själv och sina generationskamrater 
utanför det långt mer känslosvala etablissemanget: varken ”kalla pliktmänniskor” eller så-
dana vars känslor liknar ”ljumt vatten” kan på allvar förstå konstens väsen, menade således 
Westermarcks unga huvudperson i det ofullbordade romanmanuskriptet ”I den gamla går-
den”.569 Liksom den unga konststudenten i romanen började även Westermarck iscensätta 
sig själv som delaktig i ett radikalt avantgarde.
 En självpåtagen roll som alltför radikal för det samtida etablissemanget var i själva 
verket en tämligen vanlig strategi bland konstnärer på olika håll i Europa. Enligt Béatrice 
Joyeux-Prunel kan man datera uppkomsten av en dylik avantgardism som självidentitet 
bland franska konstnärer till världsutställningen 1855 då Gustave Courbet organiserade 
en alternativ utställning i protest mot att en av hans tavlor refuserats vid utställningen. 
Genom att på detta sätt iscensätta sig som missförstådd och alltför modern för sin samtid, 
kunde Courbet på samma gång dra nytta av den publicitet som den alternativa utställ-
ningen förde med sig samtidigt som han också ställde ut elva andra verk på den officiella 
utställningen.570 Enligt Anne Martin-Fugier som studerat de franska konstnärerna under 

567 H. Westermarck 1904 e, 2, 58, 74.
568 Helena Westermarcks anteckningar för romanen ”Altare och offer” (arbetsnamn för romanen Vandrare 1911), HWA:4, 

ÅAB.
569 H. Westermarck, Ofullbordat romanmanuskript ”I den gamla gården” (Del II. Den gamla gårdens barn), 375–378. HWA:2, 

ÅAB.
570 Joyeux-Prunel 2015, 51–55.
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slutet av 1800-talet fanns det därefter både en tendens att frivilligt ta avstånd från det eta-
blerade konstfältet för att i stället leva som bohem, samt en strävan att iscensätta ett tragiskt 
utanförskap som en del av konstnärslivet. Både konstnärer och författare betonade därför 
sin egen position som utmanare och outsiders i det borgerliga etablissemanget.571 
 Även hos ett antal nordiska konstnärer och författare såsom August Strindberg kan 
man enligt David Gedin finna en motsvarande strävan.572 År 1882 utkom två verk som i 
Finland diskuterades parallellt: Georg Brandes Björnson och Ibsen. Två karakteristiker samt 
den finländske litteraturvetaren Valfrid Vasenius bok: Henrik Ibsen. Ett skaldeporträtt. De 
båda verken uppmärksammades parallellt i en lång, tvådelad artikel som ingick i Helsing-
fors Dagblad i februari 1883.573 Även om Helsingfors Dagblads artiklar var en översikt av 
både Brandes och Vasenius verk, var det ändå i första hand Brandes som fick komma till 
tals i texten. I artiklarna lyfter Dagbladet i Brandes anda upp begreppet ”individualitet” i 
samband med Ibsen. ”Vi hafva”, skriver tidningen: ”enligt Brändes [sic!], framhållit Ibsens 
stora uppskattande af individualiteten.” Detta innebar, förklarade tidningen att: ”indivi-
den, för att kunna utveckla allt hvad som i dess väsen är den gifvet som fruktbar möjlighet, 
först och främst måste stå fri, stå ensam”.574 Endast ur en sådan ensam ”utveckling” av det 
egna jagets medfödda egenskaper föddes sann konst.575 I jämförelse med tidigare uppfat-
tades således inte nödvändigtvis det ”radikala” längre som någonting hotfullt avvikande 
utan snarare som ett positivt bevis på originalitet, individualitet och därmed konstnärlig 
avantgarde. I sina memoarer kunde Westermarck därför redan kosta på sig att framhålla att 
hon under sina studieår i Frankrike hade umgåtts i konstnärligt radikala kretsar. Då hon 
beskrev den sommar som hon tillbringat i Bretagne 1884, hänvisade hon därför till det be-
römda pensionat Gloanec i Pont-Aven där många av de besökande konstnärerna logerade: 

Här var all etikett bannlyst. Hit kommo artisterna direkt från 
arbetet, ibland så nersmorda, som om de själva blivit uppdrag-
na ur någon färgpyts. Här hånades ”le bourgeois”, här knöts 
näven åt intrigerna på årets ”salon”, här glimmade revolutio-
nen under askan, och mången gnista, som kanske skulle bli en 
eld någonstans i världen, tändes här, ty här voro de unga och 
entusiastiska från alla delar av jorden i brokig blandning.576

 För Westermarck som under sitt besök i Pont-Aven inte alls bodde på pension 
Gloanec framstod pensionatet sedermera som en mötesplats för det konstnärliga avant-
garde som hon gärna ville tillhöra. Hennes syn på det radikala hade då redan sedan länge 

571 Martin-Fugier 2007, 427–433. Se även Joyeux-Prunel 2015, 81–84.
572 Gedin 2004, 143–156. 
573 Brandes 1882; Vasenius 1882; ”Henrik Ibsen och hans senaste skådespel I–II”, Helsingfors Dagblad 1.2.1883 och 
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574 ”Henrik Ibsen och hans senaste skådespel II”, Helsingfors Dagblad 4.2.1883.
575 Se t.ex. Ahlström 1974, 167–185; 
576 H. Westermarck 1941, 166.
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förändrats. I en av Westermarcks anteckningsböcker finner man ett odaterat inlägg som 
sannolikt härstammar från 1890-talet. Detta innehåller ett noggrant utdrag av artikeln 
Collectiviste et anarchiste. Dialogue sur le socialisme et l’individualisme (1889) av den libe- 
rale franske författaren och historikern Anatole Leroy-Beaulieu (1842–1912). Artikeln ut-
formar sig som en dialog mellan två män vid ett kafébord och kretsar bland annat kring 
konstnärernas förhållande till samhället och samtiden. Den förste mannen vid kafébordet, 
en tjock och välklädd typograf representerar ”kollektivismen”. Den andre mannen, en mager 
och slarvigt klädd akademiker, representerar enligt textens titel ”anarkismen”, det vill säga 
en mer individcentrerad samhällssyn.577 
 Trots att den förste mannen av textens titel identifieras som socialist, påminner de 
argument som ”kollektivisten” driver i fråga om konstnärernas förhållande till samhället 
och sin samtid i själva verket betydligt mer om en äldre typ av medborgerlighet där arvet 
från den tyska idealismen och nationalismen framhävs. ”Kollektivismen”, betraktade ”de 
stora männen” som ”produkter af sin tid och sin ras” sammanfattade Helena Westermarck 
i sina anteckningar. Till och med ”geniet går med sina rötter ner till folkets hjärta”. Poeten, 
artisten eller talaren lånade därför ”endast uttryck och röst åt massornas tysta dunkla stäm-
ma”.578 Det här synsättet påminner i själva verket på flera sätt om det konstnärsideal som 
var vanligt inom den finska bildningskulturen. I enlighet med en tradition som går tillbaka 
till bland andra Johann Gottfried Herders syn på konsten, betonades här att konstnärens 
originalitet härstammade från hans kulturella ursprung inom ett folk eller en nation. Det 
blev därför konstnärens uppgift att fungera som ett språkrör för den kultur han härstam-
made från.579 
 I ett ”anarkistiskt” samhälle upphävdes däremot konstnärens obligation att ständigt 
agera språkrör för ett stort och dunkelt kollektiv i form av ett folk eller en nation, sam-
manfattade Westermarck med ledning av Leroy-Beaulieus artikel. Genom ”personlighe-
tens uppvaknande” skulle även den stora ”massan” få liv. ”Millioner människor, förut lika 
boskap, vakna upp till eftertanke och själfmedvetande, och medvetande af sitt männis-
kovärde”. När var och en på så vis blivit medveten om sitt eget unika värde och sitt eget 
individuella medborgerliga aktörskap behövde inte konstnärerna längre ta på sig ansvaret 
att agera språkrör för folket eller nationen: La liberté est individualiste (”friheten är indivi-
dualist”) – sammanfattade Westermarck i sina anteckningar.580 
 Dialogen mellan de två männen i Leroy-Beaulieus text anspelar såsom redan framgått 
på två olika sätt att uppfatta den intellektuella elitens roll i samhället. Även om Helena Wes-
termarck i detta sammanhang endast refererade Leroy-Beaulieus tankar och inte utvecklade 
sina åsikter om detta tema närmare, kan man hävda att textens motsatsförhållande mellan 

577 Leroy-Beaulieu 1889. 
578 Helena Westermarcks anteckningsbok, HWA:10c, ÅAB. Anteckningarna är odaterade, men Leroy-Beaulieus 

artikel ”Collectiviste et anarchiste. Dialogue sur le socialisme et l’individualisme”, publicerades i det anrika franska 
litteraturmagasinet Revue des Deux Mondes år 1898.

579 Om Herders syn på konstnärer och stormäns förhållande till den nationella kulturen, se Karkama 2007, 347–355. Om 
den herderianska konstsynen i Finland, se t.ex. Ekman 2011, 11–19; Pettersson 2008, 152–154; Lönnqvist 1989, 104–107.

580 Helena Westermarcks anteckningsbok, HWA:10c, ÅAB.



168   Konstnär, kvinna, medborgare

”kollektivisten” och ”anarkisten” motsvarar ett tema som även återkommer i hennes egna 
texter. Westermarcks romaner och noveller innehåller i själva verket gott om både konst-
närer och konstnärssjälar. I ett flertal av dessa texter betonas konstnärens medborgerliga 
ansvar som föregångare och banbrytare. I den opublicerade novellen ”Under oket” (titeln 
senare ändrad till ”Såld”) möter läsaren exempelvis ett ungt nordiskt konstnärspar. Scenen 
utspelar sig på konstsalongen i Paris ”i början av 1880-talet” där de två huvudpersonerna 
sitter i utställningssalen och följer med hur besökarna tittar på deras arbeten som finns ut-
ställda på salongen. Enligt berättarrösten är de båda konstnärerna unga och radikala både i 
konstsyn och i livsstil. Det ryktas att den unga kvinnan håller efter den unga mannens klä-
der, framhåller berättarrösten och antyder på så vis att de lever tillsammans också utanför 
ateljén. När det unga konstnärsparet passeras av en landsman med sin unga dotter vänder 
därför de passerande demonstrativt blicken åt ett annat håll. Detta bekymrar emellertid 
inte det unga paret som i stället vänder sin uppmärksamhet mot en annan landsman, den 
välkände konstnären Gunnar Ekdahl som passerar i utställningssalen.581 
 Gunnar Ekdahl framställs i novellen som den stora konstauktoriteten som i hem-
landet har makten att definiera både den goda smaken och vad som säljer bra: ”I hans 
lättfattliga konst fanns ingenting som väckte, eggade, oroade eller pekade mot framtiden”, 
heter det i novellen. I berättelsens perspektiv är han på så vis en uppenbar antihjälte: ”[T]
ill de unga, som kommo hem med nya jäsande tankar, som vågade och experimenterade, 
sökte och längtade, till dem var han en oförsonlig fiende. Ty han fruktade denna farliga 
föryngrande, evigt pånyttfödande makt inom konsten, representerad af denna ungdom.” I 
förhållande till denna auktoritet från det konstnärliga etablissemanget intar novellens två 
unga huvudpersoner en tydlig outsider-position som tar sig formen av ett raljerande gyckel 
med den etablerade auktoriteten. ”Högsta grad af ogillande”, småskrattar således den unga 
kvinnan vid åsynen av Ekdahl.582 
 Här tar novellen emellertid en oväntad vändning. I skydd av den främmande stor-
stadens anonymitet finns en möjlighet att rucka på invanda positioner. Till de båda unga 
konstnärernas förvåning stannar därför Ekdahl upp för att betrakta deras målningar. Den 
stora auktoriteten, som vanligtvis inte skulle låtsas vid dem blir så rörd av de båda ungas 
konst att han för en stund inte kan dölja sina känslor. I den stagnerade konstnären med 
sin etablerade position som portvakt till hemlandets kulturfällt blottas därför plötsligt en 
slumrande idealist. Detta får den unga kvinnan att drista sig därför till ett förslag: ”Kunde 
inte Gunnar Ekdahl, som har makten öfver människornas sinnen, bli den som bryter vä-
gen där hemma”, frågar hon. Med sin etablerade position inom hemlandets kulturliv skulle 
den stora konstnären kunna bli en förmedlare som jämnar mark för en ny konstsyn, menar 
den unga kvinnan och tillägger: ”honom skulle de följa, om han kallade dem”.583

 

581 H. Westermarck, manuskript till novellen ”Under oket”, HWA:3, ÅAB. Westermarck ändrade senare novellens titel till ”Såld”.
582 H. Westermarck, manuskript till novellen ”Såld”, HWA:3, ÅAB.
583 H. Westermarck, manuskript till novellen ”Såld”, HWA:3, ÅAB.
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 I novellen ”Såld” blottar Westermarck således sin tro på konstnärens roll som banbry-
tare och vägvisare. Denna tanke förekommer även i novellen ”Dröm” som ingår i novell-
samlingen Dolda makter (1905) där får läsaren därför möta en ung och idealistisk konstnär 
som samlar ”portföljen full af teckningar, huvudet fullt av sjudande, jäsande tankar och sin-
net fullt av himmelstormande förhoppningar”. Trots sina inledande framgångar i utlandet 
möter han ändå idel motgångar och ointresse. Han blir därför desillusionerad och besviken. 
I novellens andra del låter emellertid Westermarck sina läsare möta den unge konstnären på 
nytt. Högt uppe på en alptopp i ett fjärran land får den unge mannen en märklig uppenba-
relse. I en av de drömvisioner som novellens titel hänvisar till framträder hans egen uppgift 
som konstnär: ”En stor konstnär är en lärare, en hjälpare, en räddare… Han skall hjälpa oss 
att finna oss själva. Han skall rädda oss från fördömelsen att svika det bästa inom oss”.584

 Konstnärens roll som föregångare och banbrytare framhävs på så vis starkt i de båda 
novellerna. Både den unga konstnären i novellen ”Dröm” samt Gunnar Ekdahl i novellen 
”Såld” är objektivt sett framgångsrika konstnärer. Deras tavlor betingar ett gott pris och 
de är eftersökta. Trots detta representerar de inte det banbrytande avantgarde som Helena 
Westermarck betraktade som verkliga konstnärer: uppfattningen att sådan konst som föll 
inom ramen för det allmänt accepterade och kommersiellt framgångsrika inte kan vara 
nyskapande och vägvisande förekommer i båda texterna. I ett sällsynt ögonblick av ärlighet 
erkänner den stora auktoriteten Ekdahl i novellen ”Såld” att om han skulle försöka sig på 
att förverkliga den föregångarroll som novellens unga huvudperson föreslår, skulle både 
han själv samt hans hustru och barn svälta ihjäl. Novellens kanske aningen övertydliga 
budskap sammanfattas således genom dess titel: ”Såld”.585 Med detta menade alltså Wes-
termarck att konstens förmåga att debattera och sporra till förändring går förlorad i samma 
ögonblick som konstnären ”säljer” sig och stagnerar till förmån för den goda smaken och 
den etablerade konventionen För egen del sammanfattade Westermarck samma tanke i en 
av sina aforismer: ”För att behärska människorna måste man trotsa människorna”.586 
 En liknande syn på konstnärens banbrytande roll återfinns även i den nordiska sam-
tidslitteraturen.587 Enligt Sven Møller Kristensen trodde exempelvis George Brandes på 
”de goda genierna”, som genom sina verk skulle visa vägen till ett bättre samhälle och en 
lyckligare framtid.588 Adertonhundraåttiotalets författare och konstnärer tog därför aktivt 
del i samhällsdebatten. De förespråkade samhällsmodernisering i form av folkligt självstyre 
(demokrati och parlamentarism), åtskillnad av stat och kyrka samt sociala och politiska 
rättigheter för kvinnorna. Till skillnad från de ideal som rådde inom bildningskulturen 
såg de inte det som konstnärens uppgift att representera det beständiga och typiska i det 
egna folket och nationen. Den moderna konstnären skulle tvärtom genom sin egen unika 
personlighet visa på alternativ och nya möjligheter.589

584 H. Westermarck 1905 a, 204–212, 231.
585 H. Westermarck, manuskript till novellen ”Såld”, HWA:3, ÅAB.
586 H. Westermarck 1904 d, 363–366.
587 Se tex. Stounbjerg 2012.
588 Møller Kristensen 1980, 27–28, 61–63, 83–84, 95.
589 Vainio-Kurtakko 2010, 25–26; Knudsen 2008, 11–12; Ahlström 1974, 143–145.



170   Konstnär, kvinna, medborgare

 I de båda novellerna ”Såld” och ”Dröm” betonas således konstnärens ansvar som fö-
regångare och vägvisare. Enligt tidens gängse uppfattning var rollen som konstnärlig eller 
intellektuell banbrytare i allmänhet förbehållen män. Helena Westermarck ansåg emeller-
tid att även kvinnor kunde tillhöra det avantgarde som med sin verksamhet bröt väg för 
förändringar. I hennes berättelser möter man således både kvinnor och män. I novellen 
”Dröm” är konstnären en man: det framgår indirekt av textens pronomen.590 I novellen 
”Såld” är den stora etablerade konstauktoriteten Gunnar Ekdahl också en man, men den 
yngre konstnärsgenerationen personifieras av ett konstnärspar: en man och en kvinna. Det 
är dessutom den unga kvinnan som vågar närma sig och ifrågasätta auktoriteten Ekdahl.591 
I andra texter av Helena Westermarck möter man också kvinnor som antingen ägnar sig åt 
eller aspirerar på konstnärsyrket. I romanen Framåt (1894) drömmer exempelvis den unga 
Marta om konstnärslivet och i novellen ”Choses mystérieuses” i den redan omnämnda no-
vellsamlingen Dolda makter får läsaren stifta bekantskap med den unga ”målarinnan” som 
söker sitt livsinnehåll i konsten.592 Detta kan i själva verket ses som något ganska represen-
tativt för ett flertal kvinnliga författare under slutet av 1800-talet, framhåller Pil Dahlerup. 
Konstnären som figur utgjorde ett återkommande tema hos det moderna genombrottets 
kvinnliga författare eftersom det tillät dem att diskutera inte bara konst i allmänhet utan 
också sitt eget konstnärskap.593 
 Till skillnad från den unga manliga konstnären i novellen ”Dröm” utmärker sig He-
lena Westermarcks kvinnliga konstnärsfigurer inte genom någon anmärkningsvärd yttre 
framgång. Deras möjligheter att över huvud taget ägna sina liv åt konsten – än mindre att 
vinna framgångar inom den – begränsas av omgivningens inställning till deras kön. Men 
samtidigt utmanar och ifrågasätter de även ofta den roll de tilldelats: ”Så får man inte måla, 
allraminst en kvinna, jag känner till sången därhemma”, sammanfattar den unga kvinnliga 
konstnären i novellen ”Såld”. Med den här repliken återupprepade Westermarck i själva 
verket nästan ordagrant de reaktioner som riktats mot hennes eget verk Strykerskor (1883). 
De här reaktionerna återkom hon också till i sina memoarer: ”Tavlan var ful och alltför 
rabulistisk: ’så fick en kvinnlig konstnär inte måla’.”594 Man skulle således kunna hävda att 
de manliga konstnärerna i Westermarcks berättelser ofta representerar en form av allmänt 
konstnärsideal medan de kvinnliga målarinnorna långt mer handlar om att ifrågasätta den 
realitet som Westermarck och hennes kvinnliga kollegor stod inför. Samtidigt började hon 
emellertid också med tiden att uppfatta samtidens oförståelse inför hennes eget konstnär-
skap som ett tecken på att hon tillhörde ett konstnärligt avantgarde och konstnärens arbete 
blev till en livsuppgift.

590 Se även Konttinen 1991, 14–15.
591 H. Westermarck, manuskript till novellen ”Såld”, HWA:3, ÅAB.
592 H. Westermarck 1894 a; H. Westermarck 1905 a.
593 Dahlerup 1983, 304–331, särskilt 330–331.
594 Jfr. H. Westermarck, manuskript till novellen ”Såld”, HWA:3, ÅAB och H. Westermarck 1941, 149. Om reaktionerna på 

Strykerskor, se Konttinen 1991 208–210; Konttinen 2014, 70–72; Weckman 2009 a, 36–47. 
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Arbetet som en livsuppgift

Arbetet är ett tema som ofta återkommer i Helena Westermarcks brev och dagboksan-
teckningar.595 Under en kurortsvistelse i Enköping i Sverige i december 1887 kunde hon 
därför exempelvis skriva i ett av sina brev till brodern Edvard: ”God jul och gott arbete! 
Ty arbete är ändå det bästa här i världen”.596 Git Claesson Pipping som har diskuterat 
Westermarcks sätt att beskriva kvinnors arbete i sina biografier, noterar att Westermarck 
med begreppet ”arbete” i regel avsåg alla slags aktiviteter som hade som målsättning att 
åstadkomma någonting utanför den arbetande personen. I hennes biografier beskrevs såväl 
välgörenhetsarbete, husmoderlig klädsömnad som regelrätt yrkesarbete utanför hemmet 
som just ”arbete”. I Westermarcks egna brev och andra texter syftar ”arbete” däremot iö-
gonfallande ofta till det intellektuella arbete som utförs av en konstnär eller författare.597 
Claesson Pipping fokuserar på arbetets betydelse i Westermarcks biografier. Därför berör 
hon endast flyktigt hur den syn på det egna konstnärliga arbetet som förekommer i Wes-
termarcks privata texter förhåller sig till den dåtida finska kunskapselitens syn på arbete. 
I detta avsnitt diskuteras därför hur Westermarck i sin syn på arbetet balanserade mellan 
olika inre och yttre krav och förväntningar samt hur hon utmanade de etablerade model-
lerna för kvinnligt och manligt arbete. 
 Westermarcks syn på sitt eget arbete framstår som intressant eftersom den avviker från 
vad som var vanligt under den här tiden på flera sätt. Arbetet var givetvis en väsentlig del 
av livet för både män och kvinnor ur alla samhällsklasser under 1800-talet. Även för den 
finska kunskapseliten var arbetet därför en viktig del av den egna självbilden. Såsom tidigare 
forskning har framhållit förväntades både män och kvinnor göra sig nyttiga för sig själv och 
sin omgivning genom sitt arbete. Arbetet uppfattades därför enligt Anne Ollila som en plikt 
som ålades varje människa, men också som en stor välsignelse i livet. Den människa som ar-
betade kunde finna glädje och tillfredsställelse i att känna sig behövd och inte ligga någon till 
last. Flit, uthållighet och företagsamhet uppfattades därför som positiva egenskaper. Medan 
männen utförde sitt arbete inom ramen för det offentliga samhället, förväntades kvinnor i 
första hand utföra sitt arbete inom hemmet och den privata sfären.598 Enligt Eira Juntti som 
studerat den syn på kvinnans roll inom äktenskapet och familjen som präglade den finska 
debatten under mitten av 1800-talet, uppfattades familjen och hemmet som kvinnans främ-
sta verksamhetsfält.599 Kvinnor förväntades även utföra sina arbetsuppgifter plikttroget och 
flitigt. Vesa Vares har föreslagit att man kunde tala om ett slags ”pliktetik” som omfattade 
ideal som självuppoffring och tjänandet av andra. Såsom Vares visat med exempel i Helena 
Westermarcks något yngre författarkollega Helmi Krohn (g. Setälä, 1871–1967), kunde den 
här pliktetiken även ge upphov till höga prestationskrav och känslor av otillräcklighet.600

595 Om arbetets betydelse för Helena Westermarck, se även Dahlberg 2016 b, 57–66.
596 Brev från HW till EW, Enköping 20.12.1887, HWBS:VIII, ÅAB.
597 Claesson Pipping 2007, 15, se även 15–46.
598 Ollila 1997; Ollila 1998, 70–81.
599 Juntti 2004, 261–276.
600 Vares 2005, 11–20, 86–104.
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 I Helena Westermarcks brev och memoarer saknas däremot en sådan syn på kvinnors 
tysta och självuppoffrande arbete inom hemmets väggar. Westermarck tillskrev visserligen 
ibland kvinnan en ställning som ”hemmets vårdarinna”, men hon framhöll även ofta att 
inte alla kvinnor kunde räkna med att ”alltid lefva i hägnet af ett hem, där hon finner sitt 
rätta arbetsfällt, sina intressen, sina plikter och sin lycka”. Hon insisterade därför på att 
också kvinnan hade rätt att verka i det samhälle som låg utanför hemmets väggar, både 
som ”en naturlig rättighet för henne själf och en fördel för de allmänna samhällsangelägen-
heternas ordnande”.601 När hon i sin biografi om Fredrika Runeberg diskuterade novellen 
”Facetter af qvinnans lif ” (ur novellsamlingen Teckningar och drömmar, 1861) fick hon 
tillfälle att ta upp detta tema på nytt. Enligt Westermarck var novellen den ”märkligaste” 
bland Fredrika Runebergs satiriska ställningstaganden till förmån för kvinnornas ställning 
och sin vana trogen återgav hon med hjälp av långa citat ett flertal av de tankar som hon 
uppfattade som centrala i Runebergs argumentation. Viktigast av dessa tankar var med 
Westermarcks ord: ”Rättigheten liksom ock skyldigheten [för kvinnan] att vara en själfansva-
rig människa. Rättigheten att bestämma öfver och ansvara för sina handlingar. Rättigheten 
att utveckla sin tanke och sin själ i hvarje ädel riktning. Rättigheten att sörja för sig själf 
och att icke behöfva vara ett mannens nådehjon, eller med få ord: samma rätt som mannen 
eger.”602

 Det ekonomiska beroende i förhållande till make och manliga släktingar som kvin-
nor levde under var ett centralt tema för 1800-talets kvinnorörelse. Den svenska författa-
ren Fredrika Bremer, som även Helena Westermarck läste i sin ungdom, väckte debatt med 
romanen Hertha (1856) och Fredrika Runebergs novell publicerades kort därefter.603 För 
Westermarck, som redan under början av 1880-talet diskuterade detta tema i breven till 
sin bror Rudolf, var det således viktigt att kvinnans arbete skulle vara henne själv till nytta. 
Arbetet borde garantera henne ett ekonomiskt oberoende som besparade henne upplevel-
sen av att vara beroende av manliga släktingar.604 Denna fråga aktualiserades vid denna tid 
på nytt genom Henrik Ibsens drama Ett dockhem. Ibsen kritiserade emellertid inte enbart 
den gifta kvinnans ekonomiska beroende av mannen utan även makens förmynderi över 
hustrun och den allmänna underskattning av kvinnors förmåga som hindrade kvinnan 
från att utvecklas som en självständig och ansvarsfull individ. Såsom framgår av kommen-
tarerna i Fredrika Runeberg-biografin påverkade denna tanke Westermarck starkt.
 Bland Helena Westermarcks noveller finns flera exempel på kvinnofigurer vars intel-
lektuella kapacitet går till spillo som en följd av att de vistas i en miljö där deras förmåga 
inte tillåts utvecklas. I novellen ”I ungdomen” som publicerades i Westermarcks första no-
vellsamling Ur studieboken I (1890) möter man exempelvis den konstnärliga och känsliga 
Alice som drömmer om en meningsfull uppgift i livet medan hon målar dekorationsmotiv 

601 Citaten är hämtade ur ett tal som Westermarck höll vid det möte kring frågan om kvinnlig rösträtt som organiserades av 
Unionen år 1904. Talet finns återgivet i H. Westermarck 1913 b (citat på s. 308–309, 312).

602 H. Westermarck 1904 e, 120–126. Kursiveringen i Helena Westermarcks original.
603 Enligt memoarerna läste Westermarck Fredrika Bremers Hertha i ungdomen (H. Westermarck 1941, 90–91).
604 Se avsnittet ”Den eftertraktade autonomin”.
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i handarbetsskolan och tar hand om sin sjukliga mor. I novellsamlingens andra volym Ur 
studieboken II (1891) möter man även den unga och likaså talangfulla Mathilde i novellen 
”Plikt”. På grund av behovet att försörja sig själv och sina närmaste tvingas även hon till 
ett monotont och föga självutvecklande arbete för brödfödan. Både Alice och Mathilde 
svärmar för intelligenta och rebelliska unga män, men de romantiska förhoppningarna 
infrias inte eftersom de unga männen är oförmögna att identifiera kvinnornas behov av 
intellektuell autonomi och jämställd bekräftelse. I båda dessa berättelser framstår mannens 
oförmåga att se en jämbördig intellektuell part i kvinnan som en förlust för bägge könen. 
Till detta tema skulle Westermarck senare återkomma i serien I fru Ulrikas hem på ett sätt 
som kommer att diskuteras längre fram i denna avhandling.605

 I de båda novellerna ställer Helena Westermarck de olika förväntningarna på kvin-
nors arbete mot varandra. I de båda novellerna är det som av en händelse också huvudka-
raktärernas bröder som genom sin välmenande oförståelse får ge uttryck för den allmänna 
synen på kvinnors arbete. I novellen ”I ungdomen” sker detta exempelvis i en scen där 
Alices bror frustreras av sin egen längtan efter oberoende. Oförmögen som han är att dra 
paralleller mellan sin egen ofrihet och sin systers instängdhet i hemmet utbrister han avfär-
dande: ”Ni kvinnor kan kanske gå och vara beroende af andras gunst och nåd och finna ert 
nöje i uppoffring och sådant där”.606 Broderns oförstående kommentarer kan tolkas som 
en kritik av bildningskulturens sätt att hänvisa kvinnan till en tyst, omhändertagande och 
vårdande roll.607 I Westermarcks texter finns ofta en uttalad kritik av de ideal som diktera-
de att kvinnor tyst och plikttroget skulle offra sina ansträngningar för andra. Redan själva 
titeln på novellen ”Plikt” antyder att omgivningens förväntningar på Mathilde blir ett 
hinder i vägen för hennes utveckling. Även i romanen Framåt (1894) framför Westermarck 
en direkt kritik av de självuppoffrande plikter som pålades kvinnor, när hon låter den unga 
huvudfiguren Marta som drömmer om en konstnärskarriär, på en av romanens inledande 
sidor utbrista: ”Plikt, jag afskyr det ordet; är något obehagligt, så kan man vara säker på, 
att just det bör man göra för att uppfylla sin plikt.”608 
 För Helena Westermarck var plikten således inte någonting positivt som individen 
kunde uppfyllas av och finna mening i. Plikten framträdde för henne tvärtom som kvä-
vande och kringgärdande förväntningar som hindrade individen från att förverkliga sina 
drömmar och utveckla sin fulla individuella kapacitet. I ett tal som hon höll vid Unionens 
rösträttsmöte år 1904 riktade hon därför en öppen kritik mot det hon kallade för ”den i 
oändlighet omtalade kvinnligheten” och framhöll att detta var ett ”begrepp, som i själva 
verket männen ensamma skapat”. Det var ju i praktiken helt omöjligt att veta huruda-
na kvinnorna egentligen var beskaffade då ”deras utveckling alltid begränsats och lagbud 

605 H. Westermarck 1890, 79–228; H. Westermarck 1891 a, 3–31.
606 H. Westermarck 1890, 98.
607 Jfr. Ollila 1998, 70–81. I sina skönlitterära texter var Helena Westermarck emellertid inte heller omedveten om att de 

förväntningar som ställdes på männen och deras arbete, också kunde bli en begränsning för individen. Männen i hennes 
skildringar är ofta fångade av ett behov av att göra karriär och försörja inte bara sig själva utan även sina familjer. På så 
vis kritiserade hon inte bara de normer som kringskar kvinnors rörelseutrymme utan riktade även uppmärksamheten mot 
de följder som dylika begränsningar hade för både män och kvinnor.

608 H. Westermarck 1894 a, 18.
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hejdat dem på alla håll med ett: hitintills, men icke längre!”, ansåg Westermarck. Om det 
kvinnliga könet verkligen utmärktes av en inneboende förmåga till ”pliktuppfyllelse” och 
”offervillighet” såsom man ofta hävdade, så skulle väl inte dessa egenskaper förminskas 
om kvinnorna befriades från de begränsningar som kringskar deras möjligheter att verka i 
samhällets tjänst, anmärkte Westermarck sålunda.609

 Helena Westermarck försvarade på så vis en syn på arbetet där arbetets meningsfull-
het och självutvecklande aspekter betonades. Denna övertygelse återkommer genomgå-
ende i både hennes fiktiva produktion och i hennes privata korrespondens och dagbok. I 
romanen Framåt beskriver hon därför den unga Martas inställning till arbetet på ett sätt 
som också påminner om det sätt på vilket hon själv reflekterade kring sitt arbete i dagbo-
ken under senhösten 1891. I romanen skriver Westermarck således apropå huvudpersonen 
Marta: ”Då föredrog hon teckning och målning, det var något positivt, något, av hvilket 
man kunde se resultat. Det var också något större och bättre än de hvardagliga, dumma 
ting människorna i allmänhet sysselsatte sig med.”610 I dagboken skrev hon för egen del 
apropå de teckningslektioner som hon gav vid Helsingfors handarbetsskola: ”Jag lär mig 
föga själf af dem, och jag är en stor egoist i den vägen, vill ej gärna hafva något arbete, 
genom hvilket jag icke själf går framåt”.611 
 I stället för flit och nytta betonas ofta det intellektuella arbetets självutvecklande och 
skapande sidor i Helena Westermarcks privata texter. Arbetet framstod som en livsuppgift 
och ett kall, ibland också som ett äktenskap. I ett av sina första brev till sin broder Edvard 
från Paris beskrev hon dagen då hon ombads av C. G. Estlander att skriva för Finsk Tid-
skrift som en förlovningsdag: ”För mig är den 14[:de] till på köpet som en förlovningsdag, 
höll jag på att säga. Det var sista året just på denna dag, jag träffade Estl[ander], och han 
lofvade mig arbete för tidskr[iften]”.612 I hennes retorik jämfördes arbetet också med sto-
ra livshändelser som både döden och genererandet av nytt liv. I sitt födelsedagsbrev till 
brodern i november 1899 kunde hon sålunda exempelvis utbrista: ”Om jag kunde själf 
få utstaka mitt öde, skulle jag önska att i ostörd ro och utan afbrott af obehaglig art få 
arbeta, och sedan jag skrifvit allt det jag velat skrifva, skulle jag få dö vid skrifbordet liksom 
Z. Forsman”.613 Och i ett annat brev till födelsedagen året därpå, fortsatte hon på samma 
tema: ”’Mina tankar äro mina barn’, hade en engelsk skulptör kallat ett af sina värk, som 
jag nyss såg afbildat, och jag fann idéen anslående. Tankar och värk äro ingen föraktlig 
afföda. Jag önskar att ditt barn måtte blifva snillrikt”.614 
 Enligt Helena Westermarck skulle kvinnans arbete således inte längre vara en själv-
uppoffring till förmån för andra. Arbetet var tvärtom ett sätt att säkerställa kvinnans au-
tonomi i både ekonomiskt och intellektuellt avseende. Kvinnan hade därför precis som 

609 H. Westermarck 1913 b, 310.
610 H. Westermarck 1894 a, 58–59.
611 Helena Westermarcks dagbok, odaterat inlägg från oktober–november 1891, HWA:10a, ÅAB.
612 Brev från HW till EW, Paris 12.12.1879, HWBS:VIII, ÅAB.
613 Brev från HW till EW, Helsingfors 15.11.1899, HWBS:VIII, ÅAB.
614 Brev från HW till EW, Helsingfors 15.11.1900, HWBS:VIII, ÅAB. Verket Helena Westermarck hade sett avbildat var 

förmodligen Sir George Framptons bronsrelieff ”My Thoughts are My Children” (1894).
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mannen rätt till ett arbete där hon kunde utveckla sig själv på en personlig nivå. Samtidigt 
kunde hon även delta i det offentliga livet för att utveckla det gemensamma samhället. Det 
skapande arbete som Westermarck ägnade sig åt innebar således för henne själv en möj-
lighet att utveckla det egna jaget men också som ett sätt att inta en ny roll i det offentliga 
medborgarsamhället. 

I kunskapens tempel och tankens republiker

Två dagar efter Helena Westermarcks tolfte födelsedag den 24 november 1869 firade 
Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, som leddes av Westermarcks moster Elisabeth 
Blomqvist, sitt tjugofemte verksamhetsår. Vid festen framfördes bland annat festkantaten 
”Sång till Fruntimmersskolan i Helsingfors” som skrivits av skolans gynnare och mång-
åriga direktionsmedlem Zacharias Topelius. Ett citat ur kantaten: ”Nu gro de frön, som 
det förgångna sått: / från Andens öga täckelset bortviker: / och den förgätna kvinnan 
återfått / medborgarrätt i tankens republiker” återfinns även på en medalj som utfördes 
av J. Munsterhjelm och präglades till Elisabeth Blomqvists minne år 1913. Medaljen var 
enligt Blomqvists systerdotter den första medaljen som präglats till minnet av en kvinna i 
Finland. I sin biografi över mostern framhäver Westermarck särskilt skolans betydelse för 
uppkomsten av en ny medborgerlighet bland de kvinnliga eleverna.615

 För Helena Westermarck var det viktigt att framhäva att hon var delaktig i den of-
fentliga sfär där idéer utformades och samhällsdebatten ägde rum. Det var därför sannolikt 
ingen slump att det var just i breven till den framgångsrika akademiska brodern som He-
lena Westermarck oftast återkom till sitt eget arbete och dess betydelse. I förhållande till 
brodern kunde hon i själva verket iscensätta en gemenskap som byggde på just ett sådant 
jämställt medborgarskap i tankens republiker som hon hade efterlyst i sina skönlitterära 
och politiska texter. I sina memoarer återvände Westermarck därför till minnet av den tid 
då hon under arbetet med sin biografi om George Eliot vistades i London och arbetade i 
den stora läsesalen i British Museum (senare British Library) sommaren 1893. Av hennes 
beskrivning framgår tydligt vilken stor respekt hon hyste för det intellektuella arbete som 
utfördes i biblioteket. ”Den fria tanken” och ”den fria forskningen” var enligt Westermarck 
de krafter som förde mänskligheten framåt. I hennes minnen från biblioteket tickade tim-
marna därför långsamt förbi medan vetenskapens och litteraturens berömdheter träget 
arbetade på att förbättra världen: 

Åtskilliga av de stillsamma, flitiga arbetarna, som jag såg här 
vid pulpeterna, buro inom vetenskapen och litteraturen kän-
da och berömda namn. Man hade här en egendomlig känsla 

615 H. Westermarck 1917, 222–223.
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av att befinna sig i en alldeles särskild värld, därifrån mycket 
av vad som stör och oroar eller förbittrar den dagliga tillvaron 
blivit utestängt. Här rådde inga andra lagar än den fria tan-
kens och den fria forskningens. Och medan timslagen från 
det stora vägguret förkunnade tidens flykt, föddes här tankar 
som skulle bestå långt efter det individen som burit fram dem 
försvunnit, tankar som kunde föra mänskligheten framåt och 
måhända göra henne bättre och lyckligare.616

 Tendensen att uppfatta det intellektuella arbetet som någonting meningsfullt och 
berikande hade Helena Westermarck gemensam med sin bror som i sina memoarer ex-
empelvis liknade läsesalen i British Museum vid ”en lycksalighetens ö” och ett ”tempel”. 
Under kupolen i läsesalen hade ”tankens gudom sin bostad” och här kunde besökaren 
få tillgång till ”allt vetande som samlats genom tiderna” och uppleva sig själv som ”den 
ödmjuke mottagaren av ett nådemedel”. Samtidigt uppfylldes Edvard Westermarck här 
också av en ”skaparstolthet” och erfor ”något av den gudadruckne panteistens salighet”.617 
Genom dessa kraftfulla metaforer likställde han det vetenskapliga arbetet och forskargär-
ningen med ett slags religiös ritual och upplevelse. Detta var såsom Peter Burke påpekat, 
inte något helt ovanligt.618 I Helena Westermarcks memoarer återfinner man därför samma 
vördnadsfulla metaforer då hon beskriver sitt eget besök i biblioteket:
 

Det var med djupaste vördnad man måste stanna framför 
dessa digra folianter [Gutenbergs bibel och den första Dante- 
upplagan] med det omsorgsfullt utförda trycket, vilka likt 
facklor lyst ingången till en ny tid genom sina prydliga ra-
der av de små tryckta tecknen, som blevo ledtrådarna längs 
vilka det bästa av vad människoanden känt och tänkt liksom 
tändande gnistor kunnat springa ut till miljoner och åter mil-
joner människor.619

 British Museums bibliotek med dess reading room upplevde i själva verket sin mest in-
tensiva blomstringstid under tiden från 1870-talet till sekelskiftet 1900. Här samlades inte 
bara kända vetenskapsmän utan även författare och politiker såsom Thomas Hardy, Samu-
el Butler, W. E. Gladstone, George Bernhard Shaw, W. B. Yeats och Bram Stoker. Bibliote-
ket uppfattades av samtiden som ett av den vetenskapliga kunskapens främsta centrum.620 
När en av Edvard Westermarcks elever, Gunnar Landtman i ett resebrev till tidningen 

616 H. Westermarck 1941, 226.
617 E. Westermarck 1927, 82–83. 
618 Burke 2012, 252.
619 H. Westermarck 1941, 227. Helena Westermarck beskrev även sitt besök i H. Westermarck 1893 a.
620 Hoberman 2002, 495.
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Helsingfors-Posten 1904 rapporterade om sina upplevelser från biblioteket, liknade därför 
även han biblioteket vid ett tempel tillägnat vetenskapen. Landtman som besökte bib-
lioteket under julaftonsdagen skrev bland annat: ”Hela prägeln öfver rummet är den af 
stillheten och ron i en hälgedom. Och om en hälgedom påminner läsesalen i själfva värket, 
om en väldig rund centralkyrka med en förfärligt mäktig kupol”.621 
 För Helena Westermarck fungerade biblioteket som en miljö där hon kunde iscen-
sätta sig själv som delaktig i samma intellektuella republik som de manliga forskare och 
”tankens arbetare” som hon beundrade. Det faktum att Westermarck sedermera ägnade så 
mycket som 25 sidor av sina memoarer åt att beskriva de korta veckor då hon arbetade i 
biblioteket, visar vilken betydelse hon tillskrev detta besök. I sin beskrivning framhöll hon 
därför hur hon arbetat sida vid sida med brodern och endast avbrutit sig för att i likhet 
med de andra forskarna i biblioteket inta sin lunch i någon av de närbelägna restaurang-
erna eller kaféerna.622 Hon nämner inte heller att biblioteket tillhandahöll särskilda sitt-
platser för sina kvinnliga besökare och läsaren får därför intrycket av att de båda syskonen 
bokstavligen delade arbetsbord.623

 Enligt Ruth Hoberman var detta någonting typiskt för de kvinnor som besökte 
British Museums bibliotek under det sena 1800-talet. Under perioden 1870–1900 besöktes 
museet regelbundet av kvinnliga författare, aktivister och journalister såsom Eleanor Marx, 
Beatrice Potter (senare Webb) och många fler. Ett stort antal av dessa kvinnor tillhör-
de den brittiska suffragettrörelsen som även hade sin mest aktiva tid under dessa år. För 
många av dem innebar besöken i biblioteket precis som för Helena Westermarck att de 
både tilläts och tvingades att definiera sig själva som forskare. För att vinna tillträde till 
biblioteket krävdes det nämligen att de beskrev sitt forskningsbehov samt tillhandahöll 
en rekommendation från det egna hushållets huvudman. Många utnyttjade därtill precis 
som Westermarck bibliotekets samlingar för såväl studier som källmaterial för artiklar och 
föreläsningar. När dessa kvinnor således hade erhållit tillträde till samlingarna kunde de 
precis såsom Hoberman framhåller göra anspråk på det symboliska kapital som förknippas 
med vetenskaplig forskning. Biblioteket var på så vis för kvinnorna en plats där de kunde 
iscensätta sig själva som delaktiga i den borgerliga offentligheten och i ett vetenskapligt 
samfund.624 
 Biblioteket kunde också tillhandahålla en bekräftelse av kvinnornas intellektuella po-
sition på andra sätt. Under sitt besök i British Museums bibliotek tog exempelvis Gunnar 
Landtman sig tid att kontrollera vilka finska författare som fanns representerade i bibliote-
kets samlingar. I sitt resebrev till Helsingfors-Posten kunde han således rapportera att Helena 
Westermarcks litterära produktion nästan i sin helhet fanns tillgänglig för den brittiska 

621 Gunnar Landtman, ”En julaftonsdag i British Museum”, Helsingfors-Posten 3.1.1904.
622 H. Westermarck 1941, 223–238.
623 Hoberman 2002, 493, 497.
624 Hoberman 2002, 495–496, 503. Utöver tiden i British museum besökte Westermarck senare även Bibliothéque 

Nationale i Paris där hon studerade olika tidskrifter och skrifter angående kvinnornas juridiska situation i olika länder som 
underlag för sitt eget arbete våren 1907. Se HW:s anteckningar: ”Läst eller genomögnat i Paris våren 1907”, HWA:8, ÅAB.
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läsekretsen i bibliotekets samlingar.625 Det går givetvis inte att med säkerhet veta hur Wes-
termarcks böcker hade kommit att hamna i bibliotekets samlingar, men eventuellt hade 
hennes bror någonting med saken att göra. För Westermarck verkade detta ändå som ett 
offentlig erkännande av hennes roll som författare, i synnerhet som många andra finska för-
fattare enligt Landtmans rapport inte alls var lika väl representerade i bibliotekets samlingar. 
 För Helena Westermarck var det således viktigt att framhålla inför både sig själv och 
brodern att de båda syskonen delade ett slags arbetsgemenskap kring det konstnärliga och 
vetenskapliga arbete som de utförde på var sitt håll i London och Paris. I mars 1888 kom-
menterade hon därför broderns planer för hans arbete vid British Museums bibliotek och 
tillade: ”Det gläder mig ofantligt att ditt arbete går bra! Är det ej sant att då man sålunda 
arbetar vid en sådan der stor civilisationens härd, är det som om ens ögon skulle blifva öpp-
nade, man får så många nya vyer, man lika som spricker ut. Så kände jag det åtminstone i 
Paris.”626 Således gjorde hon inte någon egentlig skillnad på broderns forskningsarbete och 
sitt eget konstnärliga arbete utan framställde dem som förenade av en intellektuell gemen-
skap som krävde lika mycket av dem båda. Detta framgår exempelvis av det brev som hon 
skrev till Edvard i januari 1901. I brevet tackade hon brodern för hans beröm av romanen 
I fru Ulrikas hem (1900) som just hade kommit ut och tillade: ”konsten är en sträng herre 
och mästare – ej mindre än vetenskapen”.627 För Westermarck blev referenserna till det 
gemensamma arbetet således ett sätt att markera en intellektuell jämställdhet mellan hen-
ne själv och brodern. På så vis kunde hon även understryka att hon som kvinna hade en 
intellektuell medborgarrätt i tankens republiker på samma villkor som sin bror. 

Dygdernas ambivalens

Vetenskaplighet 

Vetenskap och vetenskaplighet var ord som stod högt i kurs under 1880-talet. Tron på 
vetenskapens förmåga att leverera svar på alla frågor som mänskligheten brottades med 
var stark. Olika former av framstegstankar finner man bland annat hos de franska för-
fattarna Auguste Comte och Hippolyte Taine samt den unge Ernest Renan. Bland de 
brittiska filosofer och vetenskapsmän förekommer framstegstron också hos John Stuart 
Mill, Henry Thomas Buckle, Herbert Spencer och givetvis Charles Darwin samt den av 
Helena Westermarck mycket beundrade engelska författaren George Eliot.628 Vetenskaplig 
expertis tillskrevs därför auktoritet och vetenskapliga metoder tillskrevs både objektivitet 

625 Gunnar Landtman, ”En julaftonsdag i British Museum”, Helsingfors-Posten 3.1.1904. Av Edvard Westermarcks produktion 
nämner han enbart en ströskrift av denne om folkbildningsfrågan. Med detta ville han närmast illustrera hur omfattande 
bibliotekets samlingar var. Att Edvard Westermarcks större arbeten också fanns representerade behövde sannolikt inte 
ens nämnas.

626 HW till EW, Enköping 8.3.1888, HWBS:VIII, ÅAB.
627 Brev från HW till EW, Helsingfors 17.1.1901, HWBS:VIII, ÅAB.
628 Nisbet 1980, 171–178.
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och trovärdighet.629 Som offentliga figurer konkurrerade därför konstnärer och författare 
med de professionella vetenskapsidkarna om utrymme och tolkningsföreträde inom sam-
hällsdebatt och offentlighet. Det var därför lockande att göra anspråk på den prestige som 
vetenskapen åtnjöt även för personer som inte ägnade sig åt vetenskap i konventionell 
bemärkelse.630 I Helena Westermarcks texter stiger därför ”vetenskaplighet” ofta fram som 
en central epistemisk dygd också för en konstnär.
 Helena Westermarck hade läst och inspirerats av flera av de ovan nämnda författarna. 
Enligt anteckningar i hennes dagbok läste och entusiasmerades hon av John Stuart Mill 
1891. Också Renan och hans texter kände hon väl till. I förteckningen över vilka böcker 
som ingått i hennes privata bibliotek finner man även fyra titlar av Hippolyte Taine: De 
l'Ideal dans l'Art (1867), Philosophie de l'Art en Italie (1866), Philosphie de l'Art (1865) och 
Le Positivisme Anglais (1864).631 Inte heller Darwin och Herbert Spencer var främmande 
för Helena Westermarck som bekantade sig med dessa författare via sin bror Edvard Wes-
termarcks forskning och redan 1888 hade bett om att få låna Darwins On the Descent of 
Man av honom.632 I likhet med många andra i sin samtid uppfattade Westermarck därför 
vetenskapen som det viktigaste medlet för framsteg och utveckling och hennes världsupp-
fattning präglades av en optimistisk vetenskaps- och framtidstro i positivismens anda. 
 Det tydligaste exemplet på Westermarcks vetenskapsdyrkan finner man i novellen 
”Det förtrollade landet” (1893) som Helena Westermarck även lät publicera på franska 
i tidskriften Revue encyclopédique Larousse år 1896. I novellen beskriver Westermarck två 
arbetarkvinnor som sitter på en gammal kyrkogård i aftonsolen. Den gamla kyrkogården 
– lätt identifierbar som Gamla kyrkans skvär, belägen utanför Helena Westermarcks eget 
fönster i Helsingfors – representerar i berättelsen det förgångna. Berättarrösten vänder 
ändå uppmärksamheten mot framtiden och en ny och bättre tid som tack vare vetenska-
pens landvinningar så småningom ska komma. I ljuset från den dalande kvällssolen som 
kastar sina strålar över den gamla kyrkogården framträder visionen av denna framtid i ett 
förklarat ljus:

Och jag tror mig kunna se dem [de två kvinnorna] i den nya 
tid som skall komma, denna nya tid som skall öppna dörren 
till det förtrollade land som heter: vetenskap, lycka och skön-
het, och som kommer att se till så att de svaga, de ödmjuka 
och de övergivna inte längre skall vara lottlösa.633

629 Shapin 2010, 377–391; Burke 2012, 162–164, 172–174; Frängsmyr 1984, 41–43, 51–53.
630 För en utförligare diskussion kring detta, se t.ex. Charle 1990, 48–54.
631 Biblioteksförteckning, HWA:8, ÅAB.
632 Brev från HW till EW 8.3.1888, HWBS:VIII, ÅAB.
633 H. Westermarck 1896 a (samt Westermarck 1893 c) [”Et je crois les entrevoir dans l’ère nouvelle qui viendra, cette ère 

nouvelle qui ouvrira les portes du pays enchanté qui s’appelle : science, bonheur et beauté, et grâce à laquelle les 
faibles, les humbles et les délaissés ne seront plus des déshérités”. Övers. Julia Dahlberg.]. På franska fick novellen titeln 
”Le pays enchanté” (fr. det förtrollade landet).
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 Novellen avslöjar Westermarcks tro på vetenskapens förmåga att inte bara reforme-
ra och förändra världen utan även utplåna sociala orättvisor. I likhet med många andra 
i sin samtid uppfattade Westermarck vetenskapsmän och forskare som banbrytare och 
föregångare. Hennes tankar på den här punkten påminner kanske främst om den veten-
skapsdyrkan som återfinns hos en annan av hennes franska förebilder, nämligen författaren 
Ernest Renan som 1849 hade publicerat verket L’avenir de la science. Här argumenterade 
Renan bland annat för att världen måste reformeras ovanifrån och därför borde låta sig 
ledas av les savants – alltså vetenskapsmännen.634 Denna tanke återfanns även bland många 
andra i Westermarcks samtid. ”Ideerna avles ikke av Digterne”, slog exempelvis Georg 
Brandes fast år 1882. Den verkliga förmågan att se det nya och skapa idéerna fanns en-
ligt den danske litteraturvetaren inte alls hos konstnärer och poeter utan hos ”tänkarna 
och forskarna” – alltså vetenskapsmännen. Genom deras arbete framträdde idéerna ”som 
store, geniale Anelser om Virkelighedens Forhold och Love”. Sålunda var det inte genom 
konsten, utan genom naturvetenskaperna samt historisk- och filosofisk forskning som nya 
idéer utvecklades och fick form tills de med Brandes ord: ”vokser, lutres og styrkes under 
Kampen for og imod deres Sandhed, til de som Bibelens Engle bliver til Magter, Troner, 
Fyrstendømmer, slaar deres Vinger ud og behersker Samtiden”.635 I dessa tankar instämde 
av allt att döma även Helena Westermarck som såsom redan konstaterats läste Georg Bran-
des texter i början av 1890-talet. 
 Trots att Westermarck således i första hand betraktade sig själv som konstnär så hade 
begreppen ”vetenskap” och ”vetenskaplighet” såsom citatet visar även en positiv laddning 
för henne. Framstegstanken och föreställningen om vetenskapens betydelse kulminerade 
under det sena 1800-talet, men tron på förnuftets kraft har såsom ofta påpekats en lång 
tradition i det västerländska samhället. Sjuttonhundratalets upplysningsfilosofer strävade 
efter att upptäcka de universella lagar som ordnade och förklarade naturen och samhället. 
Man utgick från att det var möjligt för människan att uppnå lycka, vishet, frihet och dygd 
genom att följa vissa allmängiltiga och oföränderliga principer. Meningsskiljaktigheter om 
vilka dessa principer var kunde visserligen förekomma, men trots detta var upplysningsti-
dens filosofer överens om att dessa existerade och kunde upptäckas på empirisk väg. Veten-
skapsmannen som ägnade sin tid och sina ansträngningar åt att studera dessa naturlagar 
bidrog således till mänsklighetens lycka och framsteg.636 
 Trots att Helena Westermarck under 1880-talet ännu hade förhållit sig kritisk till 
Zola och hans ”vetenskapliga” metoder, kan man därför ändå se en förändring i Wester-
marcks syn på relationen mellan konst och vetenskap från och med 1890-talet. År 1890 
läste hon exempelvis Dantes Divina Commedia och antecknade följande citat i sin dagbok: 
”Och om du akt uppå fysiken gifver / Du ser förrn många blad du genomgått / Hur eder 
konst i allt hvad godt den drifver / Går som en lärling i naturens fjät, / Så att all eder konst 

634 Se Renan 1849.
635 Brandes 1900 a, 295.
636 Frängsmyr 1984, 91–109; Nisbet 1980, 171–178; Wright 1993, 27–29.
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Guds barnbarn blifver”.637 Naturen var i sig själv så märkvärdig att konstnärens viktigaste 
uppgift var att studera och avbilda den. Ungefär från den här tiden började Westermarck 
även att jämföra konstnärens arbete med vetenskaplig empiri. 
 Westermarcks beundran för de vetenskapliga metoderna gör sig kanske tydligast gäl-
lande under 1890-talet och i hennes biografi om George Eliot (skriven till största delen år 
1893 och utgiven 1894). I George Eliots konst fanns enligt Helena Westermarck ingen-
ting som förde tankarna till en ”novellist”. Eliots metod var tvärtom ”snarare forskaren[s] 
än konstnären[s]” och hon avbildade ”verkligheten så noga, som om hon kalkerar upp 
den på rutan”. Denna empiriska noggrannhet och etnografiskt dokumenterande metod 
som återgav den historiska miljön med ett skarpt öga för minsta detalj var enligt Helena 
Westermarck, som här särskilt hänvisade till Auguste Comte och Hippolyte Taine, känne-
tecknet på en stor författare och ett verkligt konstnärskap.638 Skillnaden i förhållande till 
Zolas metoder var emellertid, såsom redan framhävts i ett tidigare avsnitt, att Eliot i sitt 
sätt att iaktta och dokumentera även anlade den empatiska infallsvinkel som Westermarck 
redan hade kunnat konstatera då hon jämförde de båda författarna år 1884.639 Trots att 
Westermarck således hyste en stor beundran för vetenskapen och dess metoder, kunde hon 
också vara kritisk mot den. Därför ville hon aldrig uppfatta konstnärens arbete som iden-
tiskt med vetenskapsmannen. Konstnären hade enligt Westermarck också en uppgift som 
vetenskapen inte kunde fullgöra.

Choses mystérieuses

Helena Westermarcks tro på vetenskapen var som starkast vid mitten av 1890-talet och 
noterades även av hennes omgivning. När biografin om George Eliot recenserades i Borgå 
Nya Tidning anmärkte recensenten därför på författarens sätt att ”utan en skymt av reser-
vation, snarare med beundran” behandla Eliots etiska och religiösa läror samt positivism.640 
Den smått exalterade vision av ett lyckligare och vackrare vetenskapens framtidsland som 
hon hade målat upp i novellen ”Det förtrollade landet” började emellertid med tiden för-
ändras. När Westermarck flera år senare (eventuellt år 1922) omarbetade novellen för en 
nypublicering, strök hon helt det ovan citerade stycket. I stället för de uttröttade arbe-
terskorna i aftonsolen beskrev hon i stället hur den gamla kyrkoparken blivit en plats dit 
unga, moderna familjer sökte sig med sina barn. Barnen i dessa familjer var ”små bylten i 
spetsar och korgvagnar”, sällan mer än två till antalet och ”så gott som aldrig tre”. Ibland 
åtföljdes de till och med av sina pappor. Den gamla kyrkparken hade förändrats till en 
modern och urban miljö: ”Människoströmmen drar fram på den allmänna stråkvägen, 

637 Helena Westermarcks dagbok (juli 1890), HWA:10a, ÅAB. Citatet är hämtat ur ”Helvetet” i Dantes Divina Commedia (elfte 
sången, vers 101–105).

638 H. Westermarck 1894 b, 55, 70, 160–161.
639 Se avsnittet ”Iaktta och empatiskt dokumentera”.
640 ”Litteratur”, Borgå Nya Tidning 30.8.1895.
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mitt gamla underland har blifvit en allmän promenad i en framåtsträfvande ung stad”, 
avslutade Westermarck sin berättelse.641 
 I denna moderna miljö blev det tydligare att människan också hade behov som ve-
tenskapen och det moderna samhällets många framsteg inte kunde tillfredsställa. Enligt 
Riitta Konttinen iakttog Helena Westermarck i samband med sin resa till Florens 1889 
den förändring som höll på att inträffa inom samtidskonsten med sin vändning mot sym-
bolismen och ett större intresse för en andlighet som inte nödvändigtvis var religiöst be-
tonad. Såväl Westermarck som konstnärsvännerna Helene Schjerfbeck, Maria Wiik, Ada 
Thilén och Sigrid af Forselles vände därför enligt Konttinen sitt intresse mot den tidiga 
italienska renässansen. Enligt Konttinen hade Westermarck ändå svårt för att helt ta till sig 
renässansens estetik. Hon målade vid den här tiden allt mindre och därför kan man enligt 
Konttinen inte spåra några intryck av de nya konstidealen hos Westermarck.642 
 Men även om Helena Westermarck inte tillämpade de nya intrycken inom måleriet, 
kan man ändå se att resan till Italien för Westermarck medförde nya intryck och en ny 
betoning av tillvarons immateriella och andliga aspekter. I ett manuskript till en artikel 
om renässanskonstnären Beato Angelico konstaterar hon således apropå de brittiska pre-
rafaeliternas konst: ”Denna rörelse, som utgått ur individens skönhets- och sanningskraf, 
stäldt gentemot nyttighetsprincipen och krämarandan i det moderna samhället, fordrar att 
konsten [- - -] bör uppställa och följa ett annat ideal än det slafviska återgifvandet af former 
och de yttre företeelserna”.643 Denna längtan efter ett slags estetisk upplevelse som gränsa-
de till det andliga började också infinna sig i flera av Westermarcks texter. I manuskriptet 
till en opublicerad liten novell som bär titeln ”I kyrkan” beskriver Westermarck därför en 
”främling från Norden” som vandrar i Paris och kommer till en liten katolsk kyrka. Som 
den skeptiska nordbo hon är känner hon sig först främmande och föraktfull mot den ka-
tolska kyrkans ceremonier, men efter en stunds eftertanke inser vandraren att kyrkan är en 
tillflyktsort för människor i vardagen där de en stund kan ägna sig åt eftertanke. I den kalla 
norden däremot står kyrkorna stängda på veckodagarna. Främlingen – som beskrivs med 
pronomenet ”hon” – finner således plötsligt en nyvaknad sympati för katolicismen.644 
 Novellen ”I kyrkan” vittnar om att Westermarck vid denna tid började intressera sig för 
motsättningarna mellan vetenskapens prosaiska materialism och de mer andliga aspekterna 
av tillvaron. Enligt de anteckningar som bevarats i arkivet hade hon således redan år 1898 
gjort det till sin uppgift att skildra konflikten mellan ”det nyttiga reformtänkandet” å ena 
sidan, samt människans ”skönhetskänsla” och längtan efter andliga upplevelser å den an-
dra.645 Det ursprungliga manuskriptet till novellen ”I kyrkan” har därmed även en personlig 

641 Omarbetat manuskript till novellen ”Det förtrollade landet” (utgiven i H. Westermarck 1893 b) / ”Le pays enchanté” 
(utgiven i H. Westermarck 1896 a), HWA:3, ÅAB. Enligt en anteckning på manuskriptet publicerades den omarbetade 
versionen i en publikation till förmån för folkbildningsarbetet i Mariehamn 1922. Detta kan eventuellt vara ett misstag 
eftersom ”Det förlovade landet” redan hade ingått i en sådan publikation år 1893. Av det nya innehållet att döma är det 
ändå sannolikt att den nya versionen härstammar just från 1920-talet.

642 Konttinen 2014, 95–98.
643 Odaterat manuskript ”Målaren i San Marco. Beato Angelico”, HWA:4, ÅAB.
644 Odaterat manuskript ”I kyrkan”, HWA:3, ÅAB.
645 Anteckningar. ”Motiv” daterat 15.9.1898, HWA:4, ÅAB.
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prägel som däremot försvunnit ur berättelsen när Westermarck till slut lät publicera novel-
len år 1907. Då hade berättelsens ensamma feminina främling bytts ut mot ett promene-
rande par som förirrar sig in i kyrkan. Även då var det likväl den främmande damen som 
bättre än sitt herrsällskap förmådde uppfatta känslan i det katolska kyrkorummet och den 
andliga upplevelsens estetiska dimensioner.646

 Trots att Helena Westermarck således ofta betonade vetenskapens betydelse, känne-
tecknas många av hennes texter också av en allt mer kritisk syn på vetenskapens förmåga 
att tillfredsställa mänsklighetens alla behov. Detta motsatsförhållande mellan vetenskapens 
materiella värld och konstens andliga dimensioner ställde hon slutgiltigt på sin spets i 
romanen Bönhörelse år 1909. Romanen har tidigare kortfattat diskuterats av Git Claesson 
Pipping som menar att man måste se den som Westermarcks sätt att diskutera förhållandet 
mellan konst och arbete.647 För egen del anser jag emellertid att romanen också kan ses 
som Westermarcks sätt försvara konsten i förhållande till vetenskapen. Konsten och veten-
skapen personifieras i berättelsen av två bröder. Brödernas far har skuldsatt hela familjen 
genom sitt sorglösa, fiolspelande liv, men deras driftiga och flitiga mor lyckas efter hans 
död återbetala skulderna och rädda släktgården genom hårt arbete. När den äldre brodern 
Ferdinand studerar, blir doktor och beger sig ut på forskningsresor till främmande länder 
är modern därför full av stolthet. Men när det visar sig att den yngre brodern Magnus en-
dast intresserar sig för musik och fiolspel blir modern förskräckt och förbjuder honom att 
spela. I de böner som romanens titel syftar på, ber modern till Gud att han ska beskydda 
den förste sonen men ta den yngre hem till sig för att han inte ska komma in på förtappel-
sens vägar.648 
 Romanen Bönhörelse kulminerar i en julafton då man på gården väntar på den hem-
vändande Ferdinand men i stället nås av budet att han insjuknat och dött på sina forsk-
ningsresor. Magnus, som i hemlighet och helt på egen hand lärt sig spela fiol, tar fram 
sitt instrument. I den svåra stunden blir det således just den musik som modern tidigare 
förbjudit som skänker henne tröst i sorgen. På så sätt ger Helena Westermarck den konst-
närlige och musicerande brodern upprättelse samtidigt som hon ifrågasätter en hierarki 
som värdesätter vetenskapen högre än konsten. Romanen slutar med att Magnus gifter 
sig med gårdens unga piga Hedda som förälskat sig i hans fiolspel. I likhet med modern 
blir hon den starka och drivande kraft som tar hand om gården och dess dagliga affärer 
medan mannen ägnar sig åt sin konst.649 Helena Westermarcks slutsats tycks således bli att 
konsten, som i berättelsen representeras av Magnus fiolspel, har ett andligt värde och en 
tröstande funktion i den mänskliga tillvaron som vetenskapen inte ensam kan tillfredsställa. 
 Tanken att konstnären kan närma sig frågor som vetenskapen inte förmår besvara 
hade i själva verket förekommit i Helena Westermarcks texter redan under 1890-talet. 
”Idag fick jag korrektur på Choses mystérieuses som jag sålunda ser har blivit antagen till 

646 H. Westermarck 1907 b. 
647 Claesson Pipping 2007, 23–28.
648 H. Westermarck 1909 a. 
649 H. Westermarck 1909 a.
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[Jac.] Ahrenbergs jultidn[ing]. När jag läser den tryckt, tycker jag den är det kanske finaste 
jag skrifvit”, noterade hon i sin dagbok i oktober 1891.650 Novellen ”Choses mystérieuses” 
[fr: mystiska ting] publicerades sedermera även i novellsamlingen Dolda makter (1905). 
Både novellens och novellsamlingens titlar anspelade på en dimension av verkligheten som 
stod bortom den materiella värld som vetenskapen kunde förklara. I novellen ”Choses 
mystérieuses” möter läsaren därför en ung ”målarinna” som målar ett porträtt av sin vän-
inna. Konstnären är en ”naturdyrkare” – det vill säga realist liksom Helena Westermarck 
själv. Av sina lärare i Paris har hon inhämtat att ”il y a des choses mystérieuses dans la nature” 
[det finns mystiska ting i naturen] och lärarna har särskilt betonat att man i vilken bit av 
naturen som helst kan se andra saker än det uppenbara.651 
 Konstnärens särskilda uppgift var således enligt Helena Westermarck att fånga de 
mer ogripbara aspekter av naturen som vetenskapen inte kunde göra rättvisa. När hon år 
1904 publicerade ett antal aforismer apropå konstnärstillvaron i tidskriften Nutid valde 
hon därför att inleda med mottot: ”Den, som icke tro på annat än hvad vi se och kunna 
taga på, gör klokast i att icke läsa dessa rader.”652 Såsom jag kommer att påvisa i näs-
ta avsnitt, var Helena Westermarck sannolikt inte troende i en traditionell kyrklig och 
kristen bemärkelse. Men även om Westermarck sålunda ifrågasatte en gudomlig existens, 
trodde hon ändå att det fanns andliga nivåer av tillvaron som endast ett särskilt känsligt 
konstnärssinne kunde uppfatta. Öppenhet och ett sinne mottagligt för tillvarons andliga 
aspekter framstår därför i hennes tolkning som en viktig epistemisk dygd för en konstnär. I 
novellsamlingen Dolda makter som Westermarck publicerade 1905 går därför intresset för 
det andliga och för tillvarons ”dolda makter” som ett tema genom stora delar av verket. I 
flera av novellerna möter man övernaturliga makter och varelser som på ett satiriskt sätt tar 
ställning till ofta högst aktuella händelser och företeelser i Helena Westermarcks samtid. Så 
sker exempelvis i novellerna ”En julsaga”, ”Dröm”, ”Helsingforsarna i himmelriket” och 
”Högre synpunkter”.653 Genom de mystiska inslagen kunde Westermarck således på ett 
lekfullt sätt framhäva en fantasifull öppenhet mot tillvarons mystik i sina satiriska texter 
samtidigt som hon ironiserade över aktuella fenomen i sin samtid.
 Den ambivalens mellan beundran för vetenskapen och tron på tillvarons mer oför-
klarliga mystik som präglar Helena Westermarcks texter har ofta framstått som svårbe-
griplig inom den tidigare litteraturen. Göta Tegengren menar exempelvis att Westermarck 
som författare utmärks av sitt ”sakliga, nyktra och verklighetsbundna” sätt att uttrycka sig. 
Samtidigt kan det även hända att denna saklighet ”ibland urartar till en brist på fantasi och 
känsla, som kan ge hennes arbeten en prägel av känslotorka”.654 Även Merete Mazzarella 
och Arne Toftegaard Pedersen har anmärkt att Westermarcks romaner sällan utmärks av 
några häftiga känslor. Toftegaard Pedersen karaktäriserar Westermarck som en ”intellektets 

650 HW dagbok, odaterat inlägg kring 28.10.1891, HWA:10a, ÅAB.
651 H. Westermarck 1905 a, 75–85.
652 H. Westermarck 1904 d, 363–366.
653 H. Westermarck 1905 a.
654 Tegengren 1974, 353.
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idoga arbetare” även om han också opponerar sig mot bilden av att Westermarck inte in-
tresserade sig för känslor.655 På grund av Westermarcks beundran för vetenskap och hennes 
allmänt sakliga och nyktra stil, har de övernaturliga inslagen i hennes texter ofta uppfattats 
som överraskande och svårförklarliga inslag. Detta stilgrepp ”passade den sobra Helena 
Westermarck illa”, menar exempelvis Pia Forssell i Finlandssvensk litteraturhistoria. Hon 
betraktar dessa drag som en flirt med sekelskiftets intresse för mysticism och det ominösa 
och förmodar att de övernaturliga inslagen var inspirerade av Selma Lagerlöf som Wester-
marck beundrade.656 
 Enligt min uppfattning bör de övernaturliga inslagen i Westermarcks texter ändå 
uppfattas i ljuset av den konstnärspersona som Westermarck sökte iscensätta. Föreställ-
ningar om konstnärens förmåga att med sitt känsliga sinne upptäcka aspekter av verklighe-
ten som gick den vanliga människan förbi, var populära inom den tyska idealismen och ro-
mantiken. I sin dagbok hade exempelvis Westermarcks morfar Alexander Blomqvist redan 
år 1819 dryftat ”inbillningskraften” och dess ”mägtiga skapande förmåga, hvarmed den 
förmår sammanbinda det, som för det granskande förståndet synes vara allramäst afskild-
t”.657 Helena Westermarck, som markerade just detta citat i morfaderns anteckningar med 
en blå penna, delade denna syn på fantasin och konstnärens skapande förmåga. Tendensen 
att kritisera den vetenskapliga empirin till förmån för mysticism förekommer också hos 
en del av det moderna genombrottets författare, påpekar Karl-Erik Lundevall.658 Helena 
Westermarcks sätt att betona konstnärens unika förmåga att se och förmedla intryck och 
upplevelser som stod utanför den krassa verkligheten hjälpte henne att motivera sin egen 
ställning som konstnär med hjälp av en epistemisk dygd som innebar att konstnären hade 
något att erbjuda sin samtid som vetenskapsmannen saknade. 

Förnuft

Helena Westermarcks starka tro på vetenskapen gick hand i hand med en tro på förnuftet 
och en värld som enbart styrdes av naturlagarna. Trots att hon var villig att förhålla sig 
öppen inför tillvarons gåtfullhet, så var hon inte beredd att ge avkall på förnuftet och var 
därför inte heller religiöst eller andligt lagd i någon egentlig mening. I sina memoarer 
bekräftade hennes bror att religionen inte hade någon stor plats i familjen Westermarcks 
hem. Modern Constance Westermarck besökte då och då kyrkan, men tog endast sällan med 
sig barnen dit. Om söndagarna kunde hon ibland läsa en kort predikan ur någon postilla, 
 men barnen var inte tvungna att lyssna mer än de ville. Enligt Helena Westermarcks 
beskrivning, verkar det som om hon snarare än genom någon målmedveten religions-
uppfostran uppsnappade sina första religionskunskaper genom tjänstefolkets prat. Edvard 

655 Mazzarella 1984, 224; Toftegaard Pedersen 2016, 261.
656 Forssell 1999, 462.
657 Alexander Blomqvists dagbok 4.12.1819, SBA:coll 24.1, NB.
658 Lundevall 1953, 43–44.
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Westermarck konstaterar att han som ung student ibland besökte nattvarden och närmast 
av gammal vana läste sin kvällsbön. Då han som ung student kom i kontakt med filosofin, 
blev han enligt memoarerna allt mer övertygad om att religionen var oförenlig med veten-
skapen och därför förlorade han tron på ”en personlig gud”.659 
 Religionskritiken var såsom ofta framhållit en central del av 1880-talets kulturradi-
kalism och ett återkommande tema i det moderna genombrottets nordiska litteratur. En-
ligt Gunnar Ahlström var det typiskt att reducera heliga urkunder till historiska dokument 
och belysa trosvärden ur psykologisk synvinkel. Religionen kritiserades som en form av 
ofrihet och en motsats till förnuftet.660 Religionskritiken var även ett viktigt tema i Edvard 
Westermarcks idévärld. Ännu på äldre dagar tillkände han dessa intryck en betydelse då 
han i sina memoarer apropå 1880-talet ännu mindes den förtjusning med vilken han och 
hans jämnåriga läste Henrik Ibsens En folkefiende (1882) och August Strindbergs Det nya 
riket (1882). Det gemensamma för dessa båda pjäser var kritiken av majoritetens makt 
över individen på bekostnad av sanningen, samt en svidande satir av den etablerade eli-
tens tolkningsföreträde. Med sitt ”sanningskrav” och sitt djupa ”förakt för humbugen och 
hyckleriet” tilltalade Ibsens och Strindbergs verk därför enligt Edvard Westermarck särskilt 
honom själv och hans jämnåriga.661

 Också Helena Westermarck läste med iver Ibsen och Strindberg under 1880- och 
1890-talen. Vad hon ansåg om de religionskritiska inslagen i dessa texter framgår däremot 
inte av källorna. Till skillnad från sin bror var hon heller aldrig öppet religionskritisk i 
offentligheten. Huruvida hon således i likhet med sin bror hade övergivit gudstron redan 
under 1880-talet är inte helt klart. Till skillnad från Edvard Westermarck redogjorde hon 
veterligen aldrig särskilt noggrant för sina trosföreställningar. I memoarerna kommenterar 
hon dem knappast alls – man får intrycket att religionen inte hade någon framträdande 
plats i hennes liv. Apropå brodern Rudolf Westermarcks bortgång 1885, skriver hon exem-
pelvis att hon inte kunde trösta sig med något hopp om återföreningen i en annan tillvaro 
och att hon därför förgäves sökte finna tillfredsställande svar på de livsfrågor som döden 
aktualiserade.662 Inte heller ser hon ut att ha varit speciellt mottaglig för de nya andliga 
rörelser såsom spiritualismen, esoterismen eller antroposofin som bredde ut sig bland Eu-
ropas intellektuella kretsar under slutet av 1800-talet. Bland Westermarcks anteckningar 
finns ett antal korta anteckningar med rubriken ”Ögonblicksbilder”. Av dessa är en date-
rad ”Paris juni 1893” och beskriver intrycken från en spiritistisk session som Westermarck 
hade besökt i sällskap med vänner. Vid mötet hade det funnits flera medier som både 
förkunnade och tolkade andarnas budskap medan en del av den församlade publiken föll i 
trans och drabbades av konvulsioner. ”Detta var allt hvad vi fingo se, den gröfsta humbug 
och okunnighet”, antecknade Westermarck som var föga imponerad.663 

659 E. Westermarck 1927, 34.
660 Ahlström 1974, 99–100. 
661 E. Westermarck 1927, 36.
662 H. Westermarck 1941, 26, 178.
663 Helena Westermarcks manuskript ”Ögonblicksbilder”, Paris juni 1893, HWA:3, ÅAB. 
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 Denna skepticism delade Helena Westermarck med sin bror Edvard. Under sin tid i 
London besökte han ibland i sällskap med vänner en plats där man om söndagarna kunde 
höra föredrag av kända fritänkare såsom ateisten Charles Bradlaugh (1833–1891) och teo- 
sofen Annie Besant (1847–1933). Han stördes ändå av att man vid sammankomsterna ägnade 
sig åt en form av ritualer som blandade ihop ett religiöst och vetenskapligt språkbruk där 
”Gud” ersatts av ”mänskligheten”. Westermarck ombads även av Stanton Coit (1857–1944) 
som ledde den så kallade Ethical church i Bayswater, att hålla en ”predikan” under rörelsens 
sammankomst. Westermarck som biföll denna förfrågan med att hålla en föreläsning om den 
”magiska uppkomsten av en del av de tio budorden”, stördes ändå av att också här förekom 
något slags psalmsång.664 På ett motsvarande sätt vittnar även en av Helena Westermarcks 
aforismer om att hon uppfattade religiösa och metafysiska föreställningar såsom ödet och 
Guds vilja som utslag för människors oförnuft. I en av hennes aforismer heter det således: 
”De flesta människor äro dumma. [/] När de genom sin dumhet och tanklöshet riktigt ställt 
illa till för sig och andra, anklaga de alla utom sig själfva: människorna – ödet, lifvet bära skul-
den – eller, ifall de dock vilja räknas till de dygdigt undergifna, tala de om Guds skickelse.”665

 Det ser således ut som om Helena Westermarck inte hade någon särskilt uttalad 
gudstro. I breven från Paris nämner hon sällan några gudstjänstbesök och aldrig några reli-
giösa grubblerier. Hennes ståndpunkt i de religiösa frågorna framträder kanske därför som 
starkast då hon kommenterar en annan kvinnas religiösa grubblerier i biografin över den 
engelska författaren George Eliot. I ett av de första kapitlen där hon behandlar Eliots ung-
domliga religiositet och senare brytning med kristendomen, låter nämligen Westermarck 
sin egen uppfattning i frågan lysa fram mellan raderna då hon kommenterar: ”I stället för 
den trångbröstade religiositet, som med sina dogmer fick kväva äfven intelligensens kraf, 
kommer en friare syn på lifvet, och den tolerans, som skulle bli hennes [George Eliots] 
personlighets liksom hennes diktnings mest utmärkande egenskap, begynna spira upp för 
att sedan ständigt växa.”666 Helena Westermarck likställde på så vis tro och religiositet med 
inskränkthet och trångsynt dogmatiskhet till skillnad från fri tanke och förnuft. 
 Vetenskaplighet framstår i både Edvard och Helena Westermarcks diskussioner om 
religion som någonting objektivt. Den naturvetenskapliga världsbilden med bevis och fakta 
framställs som ”sanningen” i motsats till religionens tro. Bland 1880-talets ungdom fanns 
enligt Edvard Westermarck ”ett starkt sanningskrav och ett djupt förakt för humbugen och 
hyckleriet”.667 Helena Westermarck menade för sin del i sin biografi om George Eliot att den 
unga författaren av sin ”sanningskärlek” drevs att avslöja sitt avståndstagande från kristen-
domen. När Eliot således väl hade övergett religionen kunde hennes ”skapande snille” enligt 
Helena Westermarck för första gången på allvar slå ut ”vid ljuset af vetenskapens fackla”.668 
Förnuft och fritänkande utgjorde således viktiga epistemiska dygder för Helena Westermarck. 

664 E. Westermarck 1927, 84–85.
665 H. Westermarck 1904 d, 363–366.
666 H. Westermarck 1894 b, 20.
667 E. Westermarck 1927, 36.
668 H. Westermarck 1894 b, 19, 27.
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Tolerans

Det är något av en paradox att den betoning av vetenskap och förnuft som fick Helena 
Westermarck att betvivla sanningshalten i den kristna religionen också gjorde det omöjligt 
för henne att helt och hållet förkasta existensen av en gudomlig värld. Git Claesson Pip-
ping som har diskuterat Helena Westermarcks förhållande till religion konstaterar att det 
inte finns några entydiga belägg för hur Helena Westermarck såg på religionen, men att 
det är sannolikt att hon var ”agnostiker eller möjligen ateist”. Även om Claesson Pippings 
antagande i ljuset av det resonemang som förts i föregående avsnitt i princip förefaller 
riktigt, måste jag ändå framföra en reservation mot termen ”ateist” i detta sammanhang.669 
Även om varken Edvard eller Helena Westermarck omfattade den kristna tron, är det 
nämligen viktigt att understryka att varken bror eller syster var ateister eller gudsförnekare 
i ordets egentliga bemärkelse. I memoarerna beskrev Edvard Westermarck uttryckligen sig 
själv som ”agnostiker” och denna term skulle sannolikt även Helena Westermarck ha iden-
tifierat sig med. Medan en agnostiker som bekant tvivlar på en gudomlig existens, ställer 
sig en ateist helt avvisande till möjligheten att en sådan existerar. I sina memoarer skriver 
Edvard Westermarck att det var just bristen på bevis som fjärmade honom från tron. Han 
underströk: ”En tro som beror på förnuftig slutledning värdesätter jag, liksom varje annan 
åsikt, efter de grunder på vilka den stöder sig, och att omfatta en tro utan grund anser jag 
vara ovärdigt en tänkande människa.”670 
 Trots att syskonen Westermarck således tvivlade på religionens dogmer förordade de 
ändå varje människas rätt att bilda sig sin egen uppfattning. Genom sina formuleringar 
i memoarerna underströk Edvard Westermarck därför att han åtminstone ansåg sig vara 
beredd att omvärdera sin ståndpunkt angående religionen ifall tillräckliga bevis för en 
gudomlig existens eller ett själsliv bortom den kroppsliga tillvaron kunde frambringas. I 
sann vetenskaplig anda ställde han sig därför öppen för alla eventualiteter och avvisade inte 
kategoriskt möjligheten av att sådana bevis kanske kunde finnas även om han ansåg det för 
osannolikt. Han skrev: ”Ej heller har man lyckats framställa några förnuftsbevis för själens 
odödlighet, ehuru den å andra sidan inte kan bevisas vara en omöjlighet. Låtom oss därför 
ödmjukt böja oss för det ovetbara[.]”671

 Den vikt som syskonen Westermarck fäste vid rätten att själv skapa sig en egen upp-
fattning innebar att de även förespråkade rätten till trosfrihet. Edvard Westermarck deltog i 
grundandet av fritänkarförbundet Prometheus som förespråkade religionsfrihet.672 Helena 
Westermarck var inte medlem av Prometheus men i källorna finns tydliga uttryck för att 
hon omfattade liknande idéer. Sommaren 1890 tillbringade hon i brunns- och badorten 
Larvik i södra Norge tillsammans med sina föräldrar. Vid frukostbordet på hotellet fick 
hon höra talas om den norska skeppskonstruktören Colin Archer (1832–1921) vars familj 

669 Claesson Pipping 2007, 102–103.
670 E. Westermarck 1927, 34–35.
671 Se E. Westermarck 1927, 34–36. 
672 E. Westermarck 1927, 274–278; Jalava 2005, 372–382.
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hade stora ägor i Larvik.673 Familjens ursprung fanns i Skottland och enligt vad som be-
rättades för Westermarck hörde dess medlemmar inte till den norska statskyrkan: barnen 
döptes inte och familjefadern agerade i stället för en präst.674 
 I sin dagbok återgav Helena Westermarck den ordväxling som inträffade mellan hen-
ne själv och bordssällskapet i hotellets frukostsal sedan hon själv uttryckt sin ”beundran 
för denna själfständighet”.675 Resonemanget kretsade kring frågan om trosfrihet och värdet 
i att bilda sig sin egen uppfattning. Westermarcks bordsgranne ”Fru L.” ansåg att det var 
”vanskligt att höra till ett så litet religionssamfund som kanske räknar endast något tusental 
i hela världen, och dock tro att man har rätt gente emot öfriga.” Uppfattningen att de idéer 
som omfattades av majoriteten måste äga större riktighet än uppfattningar som stöddes av 
ett fåtal provocerade emellertid Westermarck som genmälde: ”jag tänker väl att då man har 
en afvikande mening behöfver man väl icke tro sig hafva rätt gente mot alla andra, utan 
man endast bekänner det, som man anser rätt för sig, det som gör en själf lycklig, det som 
man själf kan tro på, samt medger på samma gång att andra kunna hafva lika rätt att tro 
på något annat”. Westermarck försvarade på det här sättet den enskilda individens rätt att 
bilda sig sin egen uppfattning också i trosfrågor. 
 Frågan om huruvida den enskilda individen själv kunde bilda sig en uppfattning om 
religiösa frågor var högaktuell under denna tid. De etablerade statskyrkorna ifrågasattes 
under 1800-talet av ett flertal frikyrkor och väckelserörelser. Dessa förespråkade ofta en 
form av andlig jämlikhet som innebar att varje människa hade samma möjligheter till and-
liga insikter genom en personlig självrannsakan. Därför kunde inte någon majoritetsgrupp 
eller kyrklig instans göra anspråk på tolkningsföreträde. Steven Lukes, som har beskrivit 
detta som ”religiös individualism”, menar att sådana tankar återfinns redan i Augustinus 
Bekännelser och sedermera inom kalvinismen som även följer Augustinus läror på flera 
andra punkter.676 Familjen Archer var av allt att döma kalvinister eller anhängare av något 
pietistiskt trossamfund. Helena Westermarck understödde inte den frikyrkliga religiosite-
ten och tron, men hon sympatiserade ändå med den religiösa individualismens anspråk på 
individens suveränitet i andliga frågor. 
 Den reformerta och frikyrkliga religiösa individualismen motarbetades under 
1800-talet från de lutherska statskyrkornas håll. Också den fennomanska rörelsen motsatte 
sig utbredningen av pietismen, eftersom man uppfattade att den skulle förhindra ett na-
tionellt uppvaknande bland det finska folket.677 Helena Westermarcks försvar av familjen 
Archers frikyrkliga idéer väckte därför ett genmäle från en annan person i bordssällskapet, 
”Herr L”. Denne yttrade att han och hans hustru nyligen hade hört en predikan på detta 
tema: ”Vi hörde en predikan om detta i söndags, om att hvar och en skulle bli salig efter 
sin tro, men det är icke så, presten sade att det vore taladt som af de falske profeter.” Som 

673 Colin Archer hade vid den här tiden ännu inte gjort sig bemärkt som skeppsingenjören som konstruerade fartyget ”Fram” 
med vilket de norska polarexpeditionerna under Fridtjof Nansen och Roald Amundsen seglade till Arktis och Antarktis.

674 HW dagbok 2.8.1890, HWA:10a, ÅAB.
675 HW dagbok 2.8.1890, HWA:10a, ÅAB.
676 Lukes 2006, 84–86.
677 Heininen & Heikkilä 1996, 176–180.
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svar på detta noterade Westermarck med förargelse i sin dagbok: ”Underligt att människor, 
som tänka, så kunna skära alla andra olika tänkande öfver en kam och högmodigt tro sig 
själf hafva rätt. Huru litet betyder dock om många eller få tänka som vi, ty ytterst måste 
vi dock lefva och dö ensamma på vår tro.” Westermarck avstod således av allt att döma 
från att argumentera mot kyrkliga auktoriteter vid frukostbordet, men de många under-
strykningarna i hennes anteckningar vittnar om att hon var upprörd.678 Själv var hon inte 
medlem av fritänkarförbundet Prometheus, men i det valprogram som hon lät publicera 
inför sin kandidatur i lantdagsvalet 1907 nämnde hon även som sista punkt införandet av 
fullständig trosfrihet med den särskilda motiveringen att lagstiftningen på det kyrkliga om-
rådet berörde kvinnor både personligen och i egenskap av uppfostrarinnor för kommande 
generationer. Var och en borde personligen och oberoende av andra bekänna och utöva 
sin religion. Av dessa orsaker ville hon arbeta för reformer i dissenterlagstiftningen samt 
införandet av fullständig trosfrihet.679

 Helena Westermarcks inställning till andra människors religiositet var sålunda kri-
tisk endast då denna hotade att inskränka andra medmänniskors rätt till samvetsfrihet. 
Detta tema upprepas även i många andra sammanhang såsom i hennes uttalande till 
förmån för fredsrörelsen under första världskrigets dagar såväl som i hennes kritik av 
antisemitismen.680 Frågan om judarnas ställning var aktuell under slutet av 1800-talet på 
många håll ute i Europa, men också i Finland där judar inte kunde bli finska medborgare 
och saknade rättigheten att vistas på andra orter än några av de större städerna. I ett sam-
hällsklimat där också många inom den finska kunskapseliten förhöll sig avståndstagande 
och ibland direkt fientligt till judarna var frågan därmed eldfängd. I Ryssland och Östeu-
ropa förekom pogromer och antisemitismen bredde ut sig. Även i Finland började man år 
1880 förbereda utvisningar av judar bosatta i landet. År 1882 pågick i Ungern ett mycket 
uppmärksammat rättsfall där judar på falska grunder anklagades för rituella mord. Den så 
kallade Tisza-Eslar-affären refererades även på ett synligt sätt i finska tidningar.681 Samma 
år tog Helena Westermarcks bror Rudolf Westermarck till orda för att försvara judarnas 
rätt till medborgarskap i Finland genom en insändare till Helsingfors Dagblad.682 Ock-
så andra av Westermarcks konstnärskollegor uppmärksammade judefrågan på olika sätt. 
Enligt Riitta Konttinen tog bland annat Helene Schjerfbeck ställning i frågan genom sin 
målning Lövhyddehögtiden (1883).683

 Judefrågan fortsatte att vara aktuell under 1890-talet genom den så kallade Dreyfus- 
skandalen som pågick i Frankrike under åren 1894–1906. Även i Finland förekom upp-
märksammade rättsfall. År 1897 publicerade Helena Westermarck i Nutid en starkt 
polemiserande artikel under rubriken ”Kvinnorna och judefrågan i vårt land” där hon 

678 HW dagbok 2.8.1890, HWA:10a, ÅAB. Understrykningarna i originalet.
679 H. Westermarck 1907 aa
680 Om Helena Westermarcks uttalande i fredsfrågan, se Toftegaard Pedersen 2016, 290–293.
681 Se Konttinen 1991, 168–171. Se även Muir & Salonen 2009.
682 Rudolf Westermarcks handlingar: ”Judefrågan uti judiska föreningen 1873”, insändare i Helsingfors Dagblad 25.2.1882, 

EWA:46, ÅAB. 
683 Konttinen 1991, 170.
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hänvisade till ett fall i Tavastehus där en jude dömts att lämna landet. Detta skedde på 
grund av att mannen som vistats permanent i Finland hade ingått äktenskap, något som 
judar var förbjudna att göra så länge de vistades i landet. I sin artikel framhöll Westermarck 
med ett för henne sällsynt känslofyllt och indignerat språkbruk att detta var en ”upprö-
rande” historia som inte borde få utspela sig i ett modernt samhälle. Hon ansåg därför att 
kvinnorna, som också själva saknade medborgerliga rättigheter, borde ta sitt ansvar för 
att försvara en annan grupp som på motsvarande sätt utestängdes från samhället. Hon 
manade därför kvinnorna att protestera till förmån för rättvisan och ett lyckligare framtida 
samhälle.684 
 Sammanfattningsvis kan man sålunda konstatera att både Helena och Edvard Wes-
termarck sökte iscensätta sig själva som agnostiker och anhängare av en ”vetenskaplig” 
världsbild. I denna framställning var religiös tro och vetenskapliga fakta inte förenliga med 
varandra. Samtidigt innebar emellertid vetenskaplighet också att man i brist på bevis måste 
lämna dörren öppen för olika möjligheter. Vad som räknades som bevis måste var och en 
ta ställning till genom sin egen omdömesförmåga. Detta innebar att individen borde ha 
rätt att i religiösa frågor bilda sin egen uppfattning och därmed även rätten till fullständig 
trosfrihet. Tolerans mot andra människors världsåskådning, liksom ett förbehållslöst frisin-
ne och öppenhet för alternativa tolkningar framstod således som epistemiska dygder. De 
båda syskonen förespråkade således båda två individens rätt att bilda sin egen uppfattning i 
andliga frågor liksom rätten till religionsfrihet. Samtidigt vittnar Westermarcks uttalanden 
till förmån för judarnas ställning även om att hon såg det som sin uppgift att i förnuftets, 
toleransens och öppenhetens namn försvara de utsatta.

684 H. Westermarck 1897 d.
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Medborgerligt ansvar

Det finns ett gammalt ordstäf noblesse oblige,
som i enlighet med våra dagars tänkesätt väl kan tolkas:

bildning och kunskaper medföra förpliktelser.685

Helena Westermarcks samhällsengagemang började på allvar ta form genom kvinnorörel-
sen under 1890-talet. Det slutgiltiga målet med kvinnosaksarbetet var för Westermarck att 
kvinnan skulle bli en fullvärdig samhällsmedborgare och likställd med mannen. I egenskap 
av skribent och redaktör för kvinnosakstidskriften Nutid återkom Westermarck emellertid 
flera gånger till tanken att kvinnokampen inte bara handlade om att kräva sina rättigheter, 
utan lika mycket om att ikläda sig ett ansvar. När kvinnan blev en fullvärdig medborgare 
med samma rättigheter som männen så måste hon även axla samma ansvar för samhället 
som männen.686 Samhällsansvar och medborgerlighet utgör därför ett centralt tema i Hele-
na Westermarcks journalistiska gärning, men också i hennes skönlitterära produktion och 
i hennes engagemang till förmån för såväl kvinnorörelsen som andra politiska strävanden.
 I det här kapitlet kommer jag att diskutera hur Helena Westermarcks syn på kvin-
nan som samhällsmedborgare utvecklades och hur den förenades med hennes egen roll 
som konstnär. Westermarcks politiska ståndpunkter färgades av hennes egna upplevelser 
inom det finska medborgarsamhället under 1890-talet och åren efter sekelskiftet 1900. 
Det rörde sig om erfarenheter av de begränsade möjligheter till medborgerlighet som spe-
cifikt gällde kvinnor men också om den konkreta politiska situationen i Finland under ti-
den från februarimanifestet 1899 fram till rösträttsreformen 1906. För Westermarck blev 

685 H. Westermarck 1896 b, 5.
686 H. Westermarck 1896 b och 1897 b. 
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kvinnorörelsen en möjlighet att utvecklas både som medborgare och som aktivist. De 
medborgaraktiva nätverk som hon hade varit med om att skapa under 1890-talet begrän-
sade sig emellertid inte enbart till kvinnorörelsen utan fick även en betydelse inom den 
hemliga motståndsrörelsen Kagalen och i den intensivaste politiska kampen för kvinnor-
nas rösträtt under åren 1904–1906. I det första avsnittet av det här kapitlet undersöker jag 
därför hur Westermarck gradvis påtog sig ett allt större medborgerligt ansvar inom ramen 
för sin konstnärsroll. I det senare avsnittet av kapitlet diskuterar jag Westermarcks syn på 
medborgerlighet i relation till den finska bildningskulturen och den ambivalens inför sam-
hällsansvaret som ofta präglade Westermarcks privata uttalanden.

Lära sig vapnens bruk

Politik eller sociala frågor?

Trots att Helena Westermarck i sina memoarer gärna framställde sig själv som en sam-
hällsaktiv konstnär i 1880-talets anda, så var hennes egentliga samhällsaktiviteter i prakti-
ken tämligen begränsade under 1880-talet. I sina memoarer konstaterar Westermarck själv 
att hon under denna tid ännu var ”mycket ungdomligt oerfaren och okunnig i allt som 
rörde politik och samhällsspörsmål” och hon upplevde tydligen att hon saknade både er-
farenhet och förmåga att axla rollen som offentlig debattör och aktivist.687 I Westermarcks 
brev till sin mor från den första vistelsen i Paris finner man en episod som belyser vilket 
stort steg denna förändring i själva verket innebar för Westermarck. I mars 1880, cirka fyra 
månader efter att hon för första gången kommit till Paris, besökte Westermarck en föreläs-
ning som behandlade författaren Alexander Dumas den yngres sätt att beskriva kvinnor. 
I ett brev anförtrodde hon sin mor att ämnet förvisso också intresserade henne, men mest 
av allt gick hon för att få se den franska föreläsaren vars dekolleterade klänning med konst-
gjorda blommor hon utförligt beskrev för modern. Med en släng av nordiskt allvar skulle 
Westermarck visserligen ha önskat att talaren burit en mer nertonad klädsel, men denna 
gjorde ändå med sin blotta närvaro ett stort och nytt intryck på henne. Westermarck, som 
då var 22 år gammal, såg här för första gången en kvinna ta plats på ett talarpodium och 
hålla en offentlig föreläsning.688 
 Episoden med den kvinnliga föreläsaren som Westermarck såg och hörde i Paris 
visar hur ovanligt det ännu var för kvinnor att uppträda i offentliga sammanhang under 
början av 1880-talet. Den framväxande medelklassens syn på de båda könen samt dess 
förväntningar på mäns och kvinnors roll i samhället har diskuterats i tidigare forskning. 
Den finska bildningskulturens syn på de båda könens roller i förhållande till staten och det 
politiska livet baserade sig på en Hegeliansk tradition som bland annat kom till uttryck 

687 H. Westermarck 1941, 137.
688 Brev från HW till CW, Paris 23.3.1880, HWBS:XI, ÅAB.
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i J. V. Snellmans statslära. Enligt Hegel var kvinnor inte kapabla att delta i det egentliga 
statslivets politiska processer. Däremot hade de genom sin reproduktiva förmåga en viktig 
funktion som mödrar. Genom moderskapet födde och fostrade de kommande generatio-
ner av nationens barn. Genom den uppgiften hade de därför även en viktig funktion som 
fostrare och förmedlare av den kollektiva och nationella kulturen. Till skillnad från man-
nen som även verkade ute i det offentliga samhället, skulle kvinnans verksamhet i första 
hand fokuseras på omhändertagande och fostrande uppgifter inom ramen för det privata 
hemmet.689

 På männen ställdes större krav på att skapa sig en framgångsrik karriär. En man 
som ville uppnå en stark samhällsposition och bilda familj måste arbeta för att förverkliga 
sina målsättningar. Genom sitt arbete förväntades mannen inte bara försörja sig själv utan 
även vara till nytta för sin omgivning och försörja sin familj.690 Genom sin position som 
familjeförsörjare och familjeöverhuvud kom mannen oftare i kontakt med den sida av 
samhällslivet som av Jürgen Habermas har benämnts den borgerliga offentligheten. Den 
borgerliga offentligheten kan enligt Habermas beskrivas som ”de till publik församlade 
privatpersonernas sfär”, alltså en form av medborgarsamhälle där privatpersoner samlas till 
diskussion och kritiskt resonemang. Tillsammans utformar detta publikum en av staten 
oberoende opinion som präglar samhällsdiskursen genom både skrift och tal.691 
 Såsom Ruth Hoberman har påpekat använder Habermas begreppet ”borgerlig of-
fentlighet” för att beskriva ett samhällsfenomen som uppkom under 1700-talet och nådde 
sin kulmen under 1800-talet. Utöver detta använder han även uttrycket som ett normativt 
begrepp för att beskriva en idealsituation där alla människor har en öppen och jämställd 
möjlighet att delta i kritisk debatt och upprättandet av konsensus. Detta innebär enligt 
Hoberman att begreppet blir otydligt. Om man således använder Habermas term i den 
mer deskriptiva bemärkelsen kan man hävda att den borgerliga offentligheten som sam-
hällsfenomen utvecklades parallellt med det framväxande medborgarsamhället och därför 
endast stegvis började omfatta alla medborgare på ett jämlikt sätt. Använder man däremot 
begreppet i dess normativa betydelse kan man i stället använda det för att beskriva en idé 
om medborgerlighet som Helena Westermarck och många andra kvinnor under det sena 
1800-talet upplevde att de gick miste om på grund av sitt kön. För att skilja på idealet 
om en fullskalig borgerlig offentlighet (som sällan förverkligades i praktiken) och det mer 
begränsade medborgarsamhälle som kvinnorna (och många män) i praktiken hade tillträde 
till, föreslår Hoberman att man för det senare kunde tala om en ”kvasioffentlig sfär” (quasi- 
public sphere).692 
 För Helena Westermarck representerade den egna konstnärsrollen ett sätt att vinna 
tillträde till den kvasioffentliga sfär som Hoberman påtalar. Precis såsom andra kvinnor i 
hennes samtid saknade Westermarck tillgång till vad som i fortsättningen kommer att 

689 Sulkunen 1987, 162–164; Häggman 1994, 136–141, 186–193; Juntti 2004, 171–184.
690 Se t.ex. Tjeder 2003; Häggman 1994, 59–63, 117–118.
691 Habermas 2003, 35–38.
692 Hoberman 2002, 490-491.
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beskrivas som en institutionell medborgerlighet: det vill säga rätten att delta i det offentliga 
livet genom offentliga val och politiskt beslutsfattande inom ramen för officiella politiska 
institutioner såsom de politiska partierna (som under denna tid höll på att få en mer offi-
ciell form), lantdagen, senaten och statsförvaltningen samt andra samhälls- och myndig-
hetsorgan. Lantdagsreformen 1906 då kvinnor garanterades rösträtt och valbarhet i offent-
liga val innebar att Westermarck och andra kvinnor erhöll ett visst mått av institutionell 
medborgerlighet, men det krävdes också andra reformer inom både lagstiftning och kutym 
för att kvinnors institutionella medborgerlighet skulle förverkligas i full omfattning. Trots 
rösträtt i lantdagsvalen var de finska kvinnorna till exempel tvungna att vänta fram till 
1917 innan de erhöll allmän och lika rösträtt samt valbarhet i kommunala val. Likaså dröj-
de det fram till 1916 innan kvinnor kunde utses till lärarbefattningar inom universitetet 
och till 1926 innan kvinnor erhöll samma rätt som män att inneha statliga tjänster. Även 
om ogifta kvinnor hade blivit myndiga vid 25-års ålder ända sedan 1864 dröjde det ända 
fram till 1929 innan också gifta kvinnor erhöll samma rätt.693 
 Kvinnors medborgerlighet begränsades emellertid inte enbart av lagar och regler om 
behörighet, valbarhet och politiska rättigheter. De finska kvinnorna hade under denna tid 
också begränsad tillgång till vad som i fortsättningen kommer att benämnas civil medbor-
gerlighet. Med detta avses möjligheter att delta i den offentliga debatten i tidningar och 
andra tryckta publikationer samt att höja sin röst inom ramen för olika offentliga samfund 
och evenemang där man håller föreläsningar och tal eller diskuterar allmänna samhälls-
angelägenheter. Det handlar således om bibliotek, föreläsningssalar, politiska möten och 
andra offentliga rum där civil medborgerlighet bedrivs genom det skrivna och talade or-
det.694 Tillgången till den här civila medborgerligheten reglerades ofta inte direkt av lagar 
eller andra officiella begränsningar. I stället kontrollerades den civila medborgerligheten 
av informella sedvänjor och uppfattningar om vad som var ”passande” för kvinnor. Dessa 
uppfattningar utmanades och omförhandlades gradvis under slutet av 1800-talet och bör-
jan av 1900-talet. 
 För Helena Westermarcks del inleddes den process som möjliggjorde en sådan 
civil medborgerlighet under hennes första tid i Paris och fortsatte genom 1890-talet. Även 
om Westermarck under 1880-talet gärna hänvisade till politiska frågor i sina brev, finner 
man därför ändå sällan några utförligare anföranden om egna åsikter. Detta kan givetvis 
förklaras genom hennes relativa ungdom, men också av det faktum att de platser där en 
ung kvinna som Westermarck kunde få en möjlighet att självständigt delta i den politiska 
debatten var få. Westermarcks studietid i Paris under 1880-talet kan därför uppfattas som 
en förberedande period då hon samlade förebilder och erfarenheter som senare kunde 
hjälpa henne att för egen del ta steget ut till den civila medborgerligheten. Erfarenheter 
av att ställa ut sina tavlor och av att publicera kortare tidningstexter gav Westermarck 

693 Se Lähteenmäki 2006, 111–124. Om kvinnornas politiska rättigheter i jämförelse med andra sociala grupper före 1906, 
se Koskinen 1997, 27–29.

694 Hoberman 2002, 490-491.
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möjligheten att för första gången offentliggöra sina verk. Samtidigt kunde hon, såsom 
redan framgått, även uppsöka rollmodeller i sådana sammanhang där andra kvinnor upp-
trädde offentligt. I sina memoarer berättar Helena Westermarck således bland annat om 
hur hon deltog i ett kommunistiskt möte som organiserades i Parisförorten Courbevoie. 
Talare vid detta möte var den franska anarkisten Louise Michel (1830–1905) som hade 
tillhört ledarna för Pariskommunen 1871 och därefter förvisats till Nya Kaledonien. År 
1881 då det möte som Westermarck besökte organiserades, hade Michel just återvänt från 
förvisningen. Vid hennes sida på scenen stod en annan av Pariskommunens kvinnliga 
aktivister Paulina Mekarska (1839–1901), känd under pseudonymen Paul Minck, eller 
såsom Helena Westermarck benämnde henne, Pauline Mink.695 Dessa kvinnor hade redan 
tagit steget ut i den kvasioffentlighet som stod öppen för kvinnor och de var välkända för 
sin politiska orationsförmåga. De var inte rädda för att ta plats i det offentliga rummet. 
 Westermarcks besök på det kommunistiska mötet förefaller närmast att ha varit 
framkallat av ett intresse som snarare än mot de politiska frågorna riktade sig mot de 
kvinnliga talarna. I ett brev till modern 1881 avfärdade hon sitt intresse för Louise Michel 
med att roat tillägga: ”Hvad mamma skref om mostrarnas oro öfer mitt besök hos Louise 
Michel roade mig obeskrifligt. De tro vis[s]t att jag håller på att bli kommunard.”696 För 
den unga Helena Westermarck, som fram till några månader tidigare aldrig hade sett en 
kvinna föreläsa inför en publik, måste de kvinnliga kommunarderna ha varit en viktig 
upplevelse. I memoarerna understryker hon även mycket riktigt att det var just de ”kvinn-
liga politiska revolutionärerna” som intresserade henne.697 För Westermarck representerade 
dessa en ny modell för kvinnligt medborgarskap som ännu var tämligen främmande i de 
finska förhållandena.
 Westermarcks intresse för de franska kommunarderna kan emellertid också ses som 
ett tecken på att hon aktivt sökte sig till de arenor där tidens politiska frågor diskuterades. 
Bland de nordiska konstnärerna i Paris fanns en viss beundran för de medborgarideal som 
manifesterades i den franska revolutionen och i den s.k. Pariskommunen.698 Här beror det 
således även på vad man innefattar i begreppet ”politisk”. Även om många institutionella 
politiska arenor var stängda för en kvinna, så fanns det andra sätt att vara politiskt aktiv 
inom den kvasioffentliga sfären. I sina memoarer poängterade Helena Westermarck därför 
sitt intresse för ”de sociala frågorna”.699 Detta var en beteckning som ofta användes under 
1880-talet för att beskriva sådan politisk verksamhet som inte fördes inom ramen för de 
officiella politiska maktinstitutionerna såsom partier, parlament och statsförvaltning. Som 
ett exempel kan nämnas författaren Henrik Ibsen, som enligt historikern Narve Fulsås, 
med ordet ”politik” avsåg den samtida konstitutionella kampen mellan vänsterdominerade 
parlament och oavhängiga, kungligt utnämnda regeringar som pågick både i Norge och i 

695 H. Westermarck 1941, 136–137.
696 Brev från HW till CW, Paris 3.4.1881, HWBS:XI, ÅAB.
697 H. Westermarck 1941, 137.
698 Vainio-Kurtakko 2010, 88–94.
699 H. Westermarck 1941, 137.



Medborgerligt ansvar   197   

Danmark under 1870- och 1880-talen. Det var därför inte ologiskt för Ibsen att hävda att 
han inte intresserade sig för politik men nog för praktiska, sociala spörsmål såsom utbild-
ning, kvinnornas ställning och rösträttsfrågan.700 Det handlar således om en form av civil 
medborgerlighet som tidigare påtalats. 
 Intresse för ”sociala frågor” var det sena 1800-talets sätt att beskriva ett politiskt 
medborgarengagemang utanför de officiella maktarenorna i enlighet med devisen att ställa 
problemen under debatt. I skydd av storstadens anonymitet kunde Helena Westermarck 
därför ta del av sådana politiska idéer som för hemlandets förhållanden kunde uppfattas 
som radikala. På så vis fick hon fler kvinnliga rollmodeller samtidigt som hon kunde ta 
del av den politiska diskussionen och samla erfarenheter och intryck på ett friare sätt. De 
kvinnliga franska kommunarderna närmade sig nämligen även flera olika frågeställningar 
som var relevanta för Helena Westermarck. Viktigast av dessa var sannolikt kvinnofrågan 
som därför för Helena Westermarck framstod som hennes samtids ”stora sociala rörelse”.701 
Under 1890-talet engagerade hon sig själv för denna fråga inom ramen för den finska kvinno- 
rörelsen.
 Den framväxande finska kvinnorörelsens modell för kvinnligt medborgarskap utgick 
i huvudsak från den Hegelianskt influerade synen på könsroller som har beskrivits ovan. 
Till skillnad från detta synsätt ansåg kvinnorörelsens förespråkare att kvinnan genom sina 
omvårdande och reproducerande egenskaper också kunde ha en funktion inom det kollek-
tiva samhället utanför hemmets väggar. Eftersom den gifta kvinnan ändå i första hand bor-
de utnyttja sina talanger inom det egna hemmet, var det därför främst den ogifta kvinnan 
som i avsaknad av en egen familj att ägna sig åt, kunde rikta in sina omsorger på ett sådant 
allmännyttigt ”samhällsmoderskap”. Den ”emanciperade” kvinnan kunde därför med för-
del anförtros uppgifter inom sjukvård och utbildning där kvinnans ”naturliga” vårdande 
och fostrande egenskaper kunde vara till särskild nytta. Kvinnans förmåga att överföra och 
reproducera kulturella, moraliska och språkliga förebilder samt att utöva moralisk fostran 
och själavård var också värdefulla inom folkbildningen, nykterhetsrörelsen och väckelse-
arbete. Den finska kvinnorörelsen förespråkade därför i allmänhet ett slags samhällelig ar-
betsfördelning mellan könen där kvinnor kunde ägna sig åt frågor som gällde fattiga, sjuka, 
hem, barn och äldre medan männen behöll ansvaret för banker, järnvägar, statsförvaltning 
och andra områden som uppfattades tillhöra den naturligt manliga sfären.702 
 På grund av sin syn på det naturliga i män och kvinnors samhällsroller var den finska 
kvinnosaksrörelsen såsom både Henrik Stenius och Irma Sulkunen har påpekat ”stark 
såsom en rörelse för samhälleligt deltagande, men svag såsom ensaksrörelse för kvinno- 
saken” (Stenius).703 För Helena Westermarcks del innebar detta att hennes syn på kvinnans 
medborgerlighet utformades i trycket mellan den finska bildningskulturen och den finska 

700 Fulsås 2011, 39–40. 
701 H. Westermarck 1941, 321.
702 Se t.ex. Sulkunen 1987, 162–1; Stenius 1987, 268–272; Häggman 1994, 182–200; Ollila 2000, 42–53; Juntti 2004, 
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703 Se t.ex. Sulkunen 1987, 162–1; Stenius 1987, 268–272; Häggman 1994, 182–200; Ollila 2000, 42–53; Juntti 2004, 
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kvinnorörelsens ”emanciperade” modell för kvinnligt medborgarskap samt en annan syn 
på kvinnosaken som i stället framhävde kvinnans rätt att delta i den borgerliga offentlighe-
ten på likställda villkor med mannen och att axla samma ansvar för det kollektiva samhället 
som mannen. Trycket mellan dessa två synsätt utmynnade år 1892 i en konflikt inom 
Finsk kvinnoförening med Westermarck som benägen katalysator.

Konflikten i Finsk kvinnoförening

Under slutet av 1800-talet utvecklades det finska medborgarsamhället i rask takt. Enligt 
Henrik Stenius kännetecknas perioden från 1860-talet till 1880-talet av att en ny typ av 
massorganisationsprincip fick sitt genombrott. I Finland dröjde det, på grund av att löne-
arbetarklassen uppstod tämligen sent, dock ända fram till seklets sista decennium innan 
arbetarrörelsen bildade sina första egna organisationer. Därför introducerades massorgani-
sationsprincipen i första hand genom eliten. Vid början av 1880-talet började det emel-
lertid bli allt mer tydligt vad den fria marknadsekonomin innebar för dem som inte själva 
kunde försvara sina rättigheter. Kraven på olika statsinterventioner för att skydda inte bara 
arbetare utan också andra utsatta grupper såsom kvinnor och barn blev därför fler. Samhäl-
let politiserades på ett sätt som innebar att det tidigare ämbetsmannastyret bröts upp och 
kompletterades av olika självständiga, mer eller mindre organiserade medborgarrörelser 
och partier. Dessa initiativ engagerade gradvis allt fler. Förutom arbetarrörelsen samlade 
även frikyrkligheten och de religiösa väckelsesamfunden, ungdomsföreningarna, nykter-
hetsrörelsen samt den spirande kvinnorörelsen anhängare.704 För Helena Westermarcks 
del blev det i synnerhet den sistnämnda som drog henne med sig. När kvinnoföreningen 
Unionen bildades år 1892, invaldes hon i dess styrelse och hennes aktivaste period inom 
ramen för medborgarsamhällets organisationer tog sin början. Hon tillhörde Unionens 
styrelse i närmare 20 år och var även dess sekreterare under en lång period. Hon redigerade 
föreningens tidskrift Nutid fram till 1898 och medverkade även därefter flitigt i tidskriften. 
Hon hörde även till förgrundsfigurerna i arbetet för kvinnlig rösträtt.705 Inom ramen för 
Unionen arbetade hon på olika sätt just för kvinnors rätt till både den institutionella och 
den civila medborgerlighetens arenor. 
 Enligt Westermarcks synsätt låg det huvudsakliga ansvaret för att driva igenom de re-
former som behövdes för att förbättra kvinnornas ställning i samhället på kvinnorna själva. 
Inför den här uppgiften ansåg Westermarck att i synnerhet kunskapselitens kvinnor hade 
ett särskilt ansvar. Till skillnad från många av sina medsystrar hade de ”lyckliga kvinnor” 
som härstammade från privilegierade hemförhållanden haft förmånen att välja ”den värk-
ningskrets de önskat” och de hade inte heller behövt ”känna den andliga eller lekamliga 

704 Stenius 1987, 207–211, 294–318.
705 Alfthan 1965, 52–53.
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nöd, som förkrympt så många af deras medsystrars lif ”.706 Trots detta var varken Wester-
marck själv eller det omgivande samhället ännu särskilt vana vid att kvinnor involverades i 
det politiska livet. I sina memoarer kunde Westermarck därför ännu långt senare erinra sig 
den osäkerhet som präglade hennes politiska roll under den här tiden. Det gällde, såsom 
Helena Westermarck senare uttryckte saken, att ”gå i elden och lära sig vapnens bruk under 
fäktningen”.707 
 De första kvinnoföreningarna i Finland bestod av de så kallade fruntimmersförening-
arna som grundades på flera håll i landet från och med 1840-talet. Dessa var främst filantro-
piska sammanslutningar som utgick från en hierarkisk samhällsstruktur där elitens kvinnor 
agerade som en förmedlande länk mellan den makthavande manliga samhällseliten och den 
omyndiga underklassen. Till sin karaktär var de tidiga fruntimmersföreningarna därför ald-
rig några massorganisationer.708 Den första egentliga kvinnosaksorganisationen i Finland var 
därför Finsk kvinnoförening som hade grundats 1884. Trots att föreningens huvudsakliga 
och uttalade syfte var att förbättra kvinnans samhälleliga position behöll den ändå många 
av de arbetsprinciper som hade präglat de tidigare fruntimmersföreningarna. Bland dessa 
märks i första hand den starka anslutningen till de ideal som i enlighet med Snellmans 
statslära betraktade vardagslivet och kvinnans livssfär som en dimension av det statliga livet. 
Frågor som ansågs tillhöra den ”naturliga” kvinnliga sfären – hemmet, uppfostran, bildning 
och språk – utgjorde därför föreningens kärnverksamhet. Däremot visade man ett svaga-
re intresse för frågan om jämställda samhälleliga och politiska rättigheter för kvinnor och 
män.709 Detta var emellertid någonting som en del av Finsk kvinnoförenings medlemmar 
var missnöjda med. Under senhösten 1891 blossade därför en öppen konflikt upp mellan 
de olika lägren av kvinnosakskvinnor. I samband med den här konflikten trädde Helena 
Westermarck för första gången fram i offentligheten i samband med en öppen polemik.
 Enligt Riitta Jallinoja kunde början till motsättningarna inom Finsk kvinnoförening 
redan skönjas år 1887 i en konflikt beträffande formuleringen av en petition i sedlighetsfrå-
gan. Konflikten utspelade sig mellan Finsk kvinnoförenings dåvarande ordförande Elisabeth 
Löfgren (1851–1931) och viceordförande Hanna Heikel (1847–1929) och den ledde till att 
Heikel sedermera avsade sig omval till styrelsen och lämnade föreningen. Konflikten märk-
tes även genom den så kallade ”diskussionsklubben” som bildades 1888 och samlade för-
eningens yngre medlemmar. Enligt Jallinoja stod dessa i opposition till en äldre generation 
av ”fennomaner” under ledning av ordförande Elisabeth Löfgren och hennes efterföljare 
Alexandra Gripenberg (1857–1913). I det motsatta lägret placerar Jallinoja Hanna Heikel 
samt Ella Kurtén (f. Avellan, 1848–1927), samt en yngre generation av separatistiskt sin-
nade ”svekomaner”. Som bevis för generationsskillnaden mellan dessa båda grupper anför 
Jallinoja att medelåldern var 36,4 år i den förstnämnda gruppen och 26,6 år i den andra.710 

706 H. Westermarck 1895, 5.
707 H. Westermarck 1941, 353.
708 Stenius 1987, 268–269; Juntti 2004, 201–211.
709 Stenius 1987, 271–272.
710 Jallinoja 1983, 43–45. Om konflikten i Finsk kvinnoförening, se även Hagner & Försti 2006, 20–24.
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 Jallinoja gör således gällande att den slutliga splittringen av Finsk kvinnoförening 
år 1891 förorsakades av spänningar som uppstått på grund av generationsskillnader och 
språkpolitik. Enligt min mening fäster Jallinoja emellertid onödigt stor vikt vid både språk-
frågan och generationsskillnaden. Eftersom hon inte redogör för sitt sätt att identifiera vil-
ka föreningsmedlemmar som hörde till de båda grupperna är det svårt att ta ställning till 
de beräkningar på medelålder som hon anför. Däremot kan man konstatera att det i den 
”yngre” gruppen även fanns personer som var betydligt äldre än medelåldern. Både Heikel 
och Kurtén var exempelvis äldre än sina meningsmotståndare. Hanna Heikel var fyra år 
äldre än Löfgren och hela tio år äldre än Gripenberg. Jallinoja förenklar ändå de politiska 
grupperingarna när hon beskriver Heikel och Kurtén som svekomaner på basis av att deras 
makar långt senare anslöt sig till Svenska folkpartiet. Hon förbigår här enligt min mening 
det långt mer betydelsefulla förhållandet att både Heikels och Kurténs makar tillhörde de 
liberala kretsarna i huvudstaden. Professor Viktor Heikel (1842–1927) gjorde sig bemärkt 
som fritänkare. Såsom varm anhängare av baptismen hade han redan 1887 stått bakom ett 
initiativ för att grunda en förening för religionsfrihet och tolerans. Uno Alexander Kurtén 
(1845–1927) var för sin del verkställande direktör för försäkringsbolaget Kaleva under en 
lång tid. Detta bolag (till vars direktion även Helena Westermarcks far hörde) samlade flera 
personer med liberala värderingar.711 Enligt min uppfattning handlar kärnan i konflikten 
inom Finsk kvinnoförening därför inte så mycket om språk och generationer som om en 
konflikt mellan fennomanernas konservativa syn på kvinnans samhällsroll och liberalernas 
krav på kvinnlig medborgerlighet.
 Den händelse som i praktiken utgjorde startskottet för konflikten var en artikel av 
Finsk kvinnoförenings ordförande Alexandra Gripenberg (1857–1913) som publicerades 
i en dansk tidning och återgavs i den finska tidningen Nya Pressen i december 1891. I arti-
keln presenterade Gripenberg den finska kvinnorörelsen för den danska publiken. I sin text 
hävdade Gripenberg att kvinnofrågan hade ett ganska svagt understöd i Finland och som 
bevis för sitt påstående anförde hon bland annat att Finsk kvinnoförening hade ett väldigt 
lågt medlemsantal. Hon ansåg därför att de finska kvinnorna var måttligt intresserade av 
kollektiva ansträngningar för sin egen sak och menade att många av de yrkesarbetande 
kvinnorna som redan hade fått nya fördelar tack vare kvinnorörelsens arbete, nu helt strun-
tade i att vara tacksamma för vad de fått. Hon avrundade därför sin ståndpunkt med att 
konstatera: ”De njuta frukterna och alla de fördelar en förändrad uppfattning af kvinnan 
ger, men inser ej sammanhanget mellan detta och det organiserade kvinnosaksarbetet”.712

 För Alexandra Gripenberg representerade kollektiva ansträngningar och massrörelser 
ett sätt att förändra världen. Under ett besök i USA hade hon hört den amerikanska kvinno- 
rättsaktivisten Francis Willard tala kring detta tema. Medan Willard stod och väntade på 
att jublet från publiken skulle avta höll hon upp ett finger i luften. När publiken tystnade 
höll hon upp ännu ett finger och sade: ”Sehär mina vänner. Dessa fingrar är ni och jag 

711 Om Viktor Heikel, se Sjöblom 2011. Om Uno Kurtén, se Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 (Kurtén, Uno).
712 Alexandra Gripenbergs artikel refererades under rubriken ”Kvinnosaken i Finland” i Nya Pressen 5.12.1891.
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ensamma. Se hur svaga de är och hur lite kraft de besitter var för sig.” Därpå knöt hon sin 
hand och lät den falla tungt på bordet, varefter hon fortsatte: ”Men se på denna! Det här är 
skillnaden på oorganiserade och organiserade kvinnor!”. Detta anförande gjorde ett stort 
intryck på Gripenberg som på så vis började uppfatta massorganisationer som det säkraste 
medlet för samhällspåverkan.713 På så vis kan man se henne som en representant för den 
typ av medborgerlighet som Henrik Stenius förknippat med perioden före 1880-talet. 
Den här typen av medborgerlighet byggde på kollektivt samarbete och en tilltagande mass- 
organisation inom en struktur där initiativen främst kom från de övre samhällsklasserna.714 
Den här typen av medborgerlighet kännetecknades såsom Risto Alapuro konstaterat av ett 
starkt krav på intern solidaritet, vilket uppstod på grund av den finska nationens förhållan-
de till Ryssland och de begränsningar av medborgarsamhället som detta medförde. Inom 
ramen för den här typen av aktivism betonades därför ofta ett långsiktigt och gemensamt 
arbete för bildning och kulturell fostran inom ramen för det lagliga samhällssystemet som 
det bästa sättet att påverka och förändra samhället.715 
 Dessa principer motsvarade även verksamhetsprofilen inom Finsk kvinnoförening 
vid början av 1890-talet. Alexandra Gripenberg betonade starkt behovet av intern soli-
daritet och enighet inom rörelsen. I solidaritetens namn tog emellertid enighetskravet sig 
ibland också uttryck som närmast påminde om censur. I den tredje delen av sitt stora över-
siktsverk Reformarbetet till förbättrandet af kvinnans ställning som Gripenberg publicerade 
1903 yttrade hon sålunda: ”Fri diskussion, fritt ordskifte, är en ståndpunkt, hvarom i och 
för sig är intet att säga, men som drifven till sin yttersta spets är oförenlig med ett positivt 
arbete för ett bestämdt mål”.716 Den här synpunkten som yttrades 1903 hade eventuellt 
förstärkts av upplevelserna från splittringen av Finsk kvinnoförening under föregående 
årtionde, men visar ändå på det interna enighetskrav som präglade Alexandra Gripenbergs 
ledarskap.
 Den auktoritära tonen i Alexandra Gripenbergs artikel samt hennes njugga inställ-
ning till sådana initiativ som inte följde den linje som Finsk kvinnoförening förespråkade 
väckte emellertid också kritik. Gripenbergs artikel i den danska tidningen fick därför He-
lena Westermarck att reagera och hon skrev en insändare till Nya Pressen den 8 december 
1891. I denna protesterade hon skarpt mot tanken att endast medlemmar av Finsk kvinno- 
förening kunde betraktas som anhängare av kvinnorörelsen. Enligt henne kunde också 
enskilda individer bana väg för samhällsförändring genom att agera som banbrytare och 
förebilder för andra. Hon skrev: ”När det är fråga om de krafter, som föra ett land framåt, 
brukar man nämna: vetenskapsmännen, skriftställarne, konstnärerne, pedagogerne, indu-
strins stormän o.s.v. Med glädje och stolthet nämnas de som genom rastlöst arbete hvar i 

713 Gripenbergs referat av händelsen citeras i Alfthan 1965, 25.
714 Stenius 1987, 207–211.
715 Alapuro 1997, 25–29, 142. Enligt Alapuro är föreningsverksamheten särskilt utmärkande för de nordiska länderna, medan 

medborgaraktivitet i sydeuropeiska länder däremot oftare kännetecknas av initiativ från enskilda individer. Såsom Peter 
Burke har påpekat kan man emellertid också uppfatta föreningsaktivism och allmännyttiga sällskap som en mer allmän 
trend som kännetecknar medborgarsamhällets utveckling i hela västvärlden under 1800-talet. Burke 2012, 164–165.

716 Gripenberg citerades av Annie Furuhjelm i hennes referat av ”Reformarbetet till förbättrandet af kvinnans ställning III”, 
Nutid 11:1903, 345–359.
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sitt fack sträfva att lägga sin skärf till hela folkets stora gemensamma arbete för bildning 
och frigörelse.”717 Massrörelser och kollektiva initiativ var därför enligt Westermarck inte 
det enda sättet att förbättra kvinnans ställning.
 Helena Westermarcks roll i konflikten inom Finsk kvinnoförening har i den tidigare 
forskningen närmast konstaterats som en utlösande faktor. Hennes argument förtjänar 
emellertid att granskas utförligare än så. I sin insändare uppgjorde hon nämligen en tydlig 
hierarki: bland de krafter som bidrog till att förändra samhället nämner hon vetenskaps-
männen först. Tätt där efter – före lärare och marknadskrafternas representanter – kommer 
dock författare och konstnärer. Enligt Westermarcks uppfattning var det inte heller enbart 
männen som inom dessa områden förde samhället framåt. I egenskap av banbrytare och 
förebilder bidrog de yrkesarbetande kvinnor som deltog i samhällslivet på samma sätt som 
män till att främja kvinnosakens målsättningar oavsett om de var medlemmar av Finsk 
kvinnoförening eller inte, ansåg Westermarck.718

 Westermarcks svar till Alexandra Gripenberg gav uttryck för Westermarcks person-
liga indignation. Inlägget hade kommit till snabbt och texten var skriven i en provocerad 
och polemiserande ton. Kanske var Westermarck därför inte helt förberedd på vilket gen-
svar hon skulle få inom de kretsar som redan förhöll sig kritiska till Gripenberg och hennes 
ledarskap inom Finsk kvinnoförening. Några dagar senare ingick emellertid en insändare i 
Nya Pressen där inte mindre än 34 kvinnor meddelade sitt stöd för Westermarcks åsikter. I 
samma nummer av Nya Pressen ingick även Alexandra Gripenbergs genmäle samt ytterliga-
re två insändare till stöd för Westermarcks inlägg. Av de 34 kvinnor som undertecknade in-
sändaren till stöd för Westermarcks inlägg hade alla med undantag av två personer anmält 
sitt yrke. Först bland undertecknarna stod Lucina Hagman som var föreståndarinna för 
finska samskolan i Helsingfors samt två av Helena Westermarcks mostrar: Elisabeth Blom-
qvist som var föreståndarinna för Svenska fruntimmersskolan och Anna Blomqvist som var 
lärarinna i samma skola. Bland de övriga undertecknarna märktes även läkaren Rosina Heikel 
samt ett antal kvinnliga lärare och handlande. Westermarcks inlägg understöddes även av 
en insändare undertecknad av ett antal icke namngivna kvinnliga studenter.719 Tillsammans 
antyder dessa att konflikten inte enbart kan betraktas ur en språkpolitisk synvinkel.
 De kvinnor som instämde med Helena Westermarck representerade de svensksinna-
de och ungfinska kretsar till vilka även Westermarck hörde. Oavsett språkliga ståndpunkter 
hade dessa personer en gemensam bakgrund inom den liberala traditionen där det fanns 
ett starkare stöd för kvinnligt yrkesarbete. Inom dessa kretsar fanns även de personer som 
i likhet med Westermarck understödde tanken att kvinnans samhällsställning borde vara 
mer jämlik med mannens och inte enbart ville begränsa kvinnlig medborgerlighet till ett 
vårdande och omhändertagande samhällsmoderskap inom ramen för en halvoffentlig sfär. 

717 H. Westermarck 1891 c.
718 H. Westermarck 1891 c.
719 Insändare i Nya Pressen 11.12.1891: ”Kvinnosaken i Finland” av Lucina Hagman, Elisabeth Blomqvist m.fl., ”Till fröken 

Helena Vestermarck [sic!] med anledning av artikeln ’Kvindesagen i Finland’” av Alexandra Gripenberg samt ”Några ord 
till Finsk kvinnoförenings ordförande” och ”Kvinnosaken och de kvinnliga studenterna” undertecknad av ”Kvinliga [sic!] 
studenter” av icke namngivna skribenter.
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På grund av att de olika synsätten även var kopplade till de olika lägren inom språkfrågan 
antog tvisten emellertid även snabbt språkpolitiska former. Dagarna efter den första stor-
men i Nya Pressen följde därför ytterligare inlägg som kritiserade ordförande Gripenberg 
för att diskriminera föreningens svenskspråkiga medlemmar. Signaturen ”Intresserad” frå-
gade sig den 13 december varför Gripenberg i sin artikel enbart valt att omnämna den 
finskspråkiga kvinnosakstidskriften Koti ja yhteiskunta som hon själv redigerade, medan 
den svenskspråkiga systertidskriften Hemmet och samhället inte nämndes.720 På detta sva-
rade Alexandra Gripenberg en dag senare, vilket gav upphov till ännu en insändare från 
signaturen ”Åter en intresserad”.721 I samma nummer av tidningen ingick även en annan 
insändare av signaturen ”En kvinnosaksvän och läsare af alla hufvudstadens tidningar” som 
också sammankopplade kvinnosaksfrågan med språkfrågan.722 
 Ett resultat av konflikten blev till slut att en grupp av de protesterande medlemmar-
na i Finsk kvinnoförening uteslöts ur medlemsregistret. Av den fennomanska ledningen 
för Finsk kvinnoförening uppfattades dessa personer som ”svekomaner”.723 En närmare 
granskning av dessa personer avslöjar emellertid att deras allmänna politiska orientering på 
oriktiga grunder förväxlats med en språkpolitisk position. De personer som uteslöts eller 
valde att lämna Finsk kvinnoförening i samband med tvisten var nämligen i första hand 
personer med en liberal värdegrund. Medan en del var svensksinnade bestod gruppen även 
av finsksinnade men språkpolitiskt neutrala personer. Av de sju som uteslöts ur föreningen 
representerade exempelvis Maikki Friberg och Hedvig Gebhard de sistnämnda. Till samma 
grupp hörde även Minna Canth, Jenny Danielson-Kalmari, Minette Donner, Ida Palmén 
och Sofia Rein som frivilligt valde att lämna Finsk kvinnoförening som stöd för de uteslut-
na.724 Dessa personer beskrevs som svekomaner av Finsk kvinnoförenings fennomanska 
ledning eftersom de inte drev en aktiv språkpolitisk linje till förmån för finskan. 
 Den debatt som Helena Westermarck hade startat gled således snabbt in på frågor 
som hon knappast hade avsett att väcka. För Westermarck innebar detta kanske en vänd-
ning som hon var beredd på och hon uttalade sig därför inte flera gånger i polemiken. 
Knappa två månader efter Westermarck och Gripenbergs debatt i Nya Pressen hölls dock 
det konstituerande mötet för en ny förening som grundades i protest mot Finsk kvinno-
förening. I det nya kvinnosaksförbundet Unionen verkade de ur Finsk kvinnoförening 
uteslutna medlemmarna, men även personer som inte tidigare hade varit verksamma inom 
det organiserade föreningsarbetet. Till sekreterare för förbundets konstituerande möte val-
des Helena Westermarck. Hon tillhörde också den nya föreningens första styrelse och ver-
kade inom styrelsen i närmare tjugo år.725 

720 Debattinlägg av signaturen ”Intresserad”, ”Till fröken Alexandra Gripenberg”, Nya Pressen 13.12.1891. Debatten fortsatte 
ännu en vecka senare med en insändare av signaturen ”F.d. medlemmar i Finsk kvinnoförening” i Nya Pressen 
17.12.1891.

721 Alexandra Gripenberg, ”Än en gång ’Kvindesagen i Finland’”, Nya Pressen 14.12.1891; Signaturen ”Åter en intresserad”, 
”Till fröken Alexandra Gripenberg”, Nya Pressen 14.12.1891.

722 Signaturen ”En kvinnosaksvän och läsare af alla hufvudstadens tidningar”, ”Uusi Suometars parti och kvinnosaken”, Nya 
Pressen 14.12.1892. 

723 Se Hagner & Försti 2006, 23–23; Jallinoja 1983, 44–45; Alfthan 1965, 27.
724 Alfthan 1965, 27.
725 Alfthan 1965, 28–34.
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 Den nya inriktning för det organiserade kvinnosaksarbetet som Unionens grundläg-
gare ville ta, märktes redan vid förbundets konstituerande möte när samskoleförestånda-
rinnan Lucina Hagman sammanfattade kvinnosakens målsättningar inför mötesdeltagar-
na. Enligt Hagman handlade det om att ”för kvinnan uppnå all den frihet som lag och rätt 
kunde tillförsäkra henne, för att utveckla alla sina inneboende förmögenheter, sig själv, det 
unga släktet och hela samhället till gagn, och sålunda göra henne delaktig av allt det, som 
livet kan erbjuda mänskan av andligt och lekamligt gott”.726 Unionen lade således en delvis 
annorlunda betoning på kvinnofrågans målsättningar i enlighet med liberala principer om 
mänskliga rättigheter och kvinnans rätt till intellektuell autonomi. Kvinnornas samhälls-
ställning skulle höjas för kvinnans egen skull och därför att hon i egenskap av människa 
hade samma rätt som mannen till utveckling och frihet. Först i andra hand motiverades 
reformerna av kvinnans uppgift som uppfostrarinna av det unga släktet och samhällets 
gagn i övrigt. Som fullt utvecklade och fria individer skulle kvinnorna precis som sina fä-
der, bröder och män kunna vara samhället till nytta. Föreningens stadgar utarbetades enligt 
dessa grundsatser i enlighet med ett förslag av Helena Westermarck och godkändes under 
två på varandra följande föreningsmöten i mars 1892.727 
 Den organiserade kvinnosaksrörelsen gled därmed, delvis genom Helena Wester-
marcks medverkan, in på en ny inriktning som i längden innebar att frågor som gällde 
jämställdhet mellan könen fick större utrymme i kvinnorörelsen. Störst och viktigast av 
de många deletapperna i denna kamp för jämställdhet var givetvis frågan om kvinnlig 
rösträtt. Under 1890-talet var det emellertid många som ännu uppfattade såväl den full-
ständiga jämställdheten som kvinnlig rösträtt som mycket avlägsna målsättningar. Därför 
fortsatte man även inom ramen för tidigare etablerade verksamhetsformer och traditioner 
att inrikta sig på att underlätta kvinnans väg ut i samhället på de områden som var mest 
tillgängliga och som sanktionerades av den finska bildningskulturen och den emancipera-
de kvinnosynen. Fokuset låg således främst på kvinnligt yrkesarbete inom skola, vård och 
välgörenhet. Trots att Helena Westermarck således hade haft ett stort inflytande på hur 
Unionen utformades, så hörde hon inte i motsats till pedagoger såsom Maikki Friberg och 
Lucina Hagman till de mer framträdande av Unionens ledare. Om man bortser från den 
språkpolitiska vändning som konflikten i Finsk kvinnoförening sedermera tog, kan man 
konstatera att Alexandra Gripenbergs ursprungliga artikel och Helena Westermarcks för-
orättade svar, blottar två olika sätt att se på medborgerlighet och samhällsförändring som 
sammanföll med de språkpolitiska lägren inom den finska kunskapselitens kvinnor.

 

726 Alfthan 1965, 29–30.
727 Alfthan 1965, 29–30.
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En lidelsefull protest

I grund och botten var Helena Westermarck inte egentligen någon föreningsmänniska. En 
av orsakerna till att Westermarck aldrig tillhörde de synligaste förgrundsgestalterna inom 
Unionen var sannolikt att hon själv inte fäste någon stor vikt vid föreningslivet. I sina me-
moarer skrev hon inte över huvud taget om grundläggandet av Unionen och sin egen andel 
i händelserna. I stället fokuserade hon i det korta stycke som behandlar åren 1891–1893 
närmast på den vånda som det konstnärliga arbetet med romanen Framåt förorsakade sin 
författare vid samma tid. Hennes verksamhet inom föreningslivet framträder däremot en-
dast som en frustration över de avbrott i det konstnärliga arbetet som föreningsaktiviteter-
na blev för författaren. I sina memoarer föredrog hon att presentera sig som den ensamma 
konstnären snarare än föreningsaktivisten.728 Därför var det egentligen först mot slutet av 
1890-talet som Westermarck på allvar började ikläda sig en mer aktivt politisk roll.
 Helena Westermarcks mer aktiva samhällsengagemang och politiska aktiviteter hör-
de delvis ihop med den förändrade politiska situationen efter februarimanifestet 1899. I 
sina memoarer försvarade hon sedermera uppfattningen att den politiska situationen kring 
sekelskiftet 1900 hade medfört en förändring i konstnärsrollen inte bara hos henne själv 
utan även överlag. Medan tidigare epokers konstnärer ännu hade kunnat kosta på sig att 
uteslutande betrakta sin samtid med en estetiserande blick, hade konstnärer och författare 
under slutet av 1800-talet insett sitt eget samhällsansvar, menade Westermarck: 

Om under romantikens tider konstnären och diktaren kun-
de stå såsom främlingar och likgiltiga åskådare inför viktiga 
samhällsspörsmål eller tilldragelser av djupgående betydelse 
i folkens liv, så hade i detta avseende under senare hälften 
av 1800-talet en ingripande förändring ägt rum. I och med 
naturalismens segertåg genom litteraturen och konsten hade 
hos utövarna ett intresse för sociala förhållanden och spörsmål 
grott och begynt växa fram.729 

 Westermarcks uppfattning om romantiken bör här närmast betraktas som ett sätt att 
kontrastera sin egen tid och konstnärsroll mot någonting annat. Enligt Karl-Erik Lunde-
vall var det inte ovanligt att 1880-talets författare utpekade ”romantiken” som en repre-
sentation av den idealistiska estetiken. ”Romantiken” framstod på så vis som en motsats 
till den egna inriktningen.730 För Westermarck kombinerades de estetiska målsättningar-
na även med politiska. Westermarck ansåg att det spända politiska läget i Finland under 
slutet av 1800-talet hade fått konstnärerna att ge sig själva ett nytt medborgerligt ansvar. 

728 H. Westermarck 1941, 209–215.
729 H. Westermarck 1941, 299–300.
730 Lundevall 1953, 42.
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”Konstens och litteraturens utövare begynte därjämte känna sig delaktiga i det samhälle de 
tillhörde, begynte känna att de där voro medborgare och såsom sådana hade plikter och 
ansvar”, sammanfattade hon i memoarerna.731 
 Konstnärens roll som ledare, samhällsdebattör och banbrytare var ett populärt tema 
från och med 1880-talet. I motsats till många andra av sin tids författare ser Helena Wes-
termarck inte ut att ha tagit några intryck av Friedrich Nietzsche och den beundran för 
”intelligensens aristokrati” som exempelvis George Brandes i Nietzsches anda förespråkade 
under 1890-talet. I hennes tankar finns däremot ett medborgarpatos som kombinerades 
med optimistisk reformiver och framtidstro samt en stark övertygelse om konstens och 
konstnärens samhällsansvar. Till skillnad från sina nordiska författarkollegor såsom Ibsen, 
Strindberg och Brandes som ofta kritiserade statens och nationens övermakt mot indivi-
den, präglades Westermarcks ståndpunkter i dessa frågor emellertid också av ett förhål-
landevis starkt nationellt patos som härstammade från den finska bildningskulturen och 
förstärktes av det politiska läget i Finland omkring sekelskiftet 1900.732 
 Det samhällsansvar som Helena Westermarck ville ge konstnärerna var i första hand 
patriotiskt. Konstnärernas insatser för medborgarandans framväxt i Finland var enligt 
Westermarck betydande. ”[V]åra skriftställare och konstnärer”, menade hon i sina memo-
arer, utmärkte sig för ”insatser av vilka ännu många finnas kvar. I förtäckta och mindre 
förtäckta ord och anspelningar lyste i många av våra skönlitterära författares alster fram 
avskyn och hatet mot dem som böjde sig eller som gingo de maktägandes ärenden, och 
även i den bildande konstens verk kunde det hända att samma patos gav sig till känna.” 
Såsom ett exempel på detta nämnde Westermarck konstnärskollegan Akseli Gallen-Kalle-
las ”Kullervo” (”Kullervos förbannelse”, 1899) som ”under förbannelser knyter näven på 
sin mot himlen höjda arm”. Enligt Helena Westermarck slungade tavlan ut en ”lidelsefull 
protest mot förtryck och våld”.733 Det förtryck och våld som Westermarck hade i tankarna 
var givetvis den politiska situationen i Finland kring sekelskiftet och under den så kallade 
”första förryskningsperioden” som inleddes med februarimanifestet 1899 och varade fram 
till storstrejken 1905. Februarimanifestet medförde en drastisk kringskärning av Finlands 
autonoma ställning inom det ryska riket. När manifestet tillkännagavs den 15 februari 
1899 väckte det därför omedelbara känslor av både bestörtning och oro. Olika former av 
medborgerliga protester och motstånd organiserades snabbt. Den hemliga motståndsorga-
nisationen Kagalen bildades i augusti 1901.734 
 I Helena Westermarcks närhet fanns flera personer som på olika sätt deltog i det 
hemliga politiska motståndsarbetet. I anslutning till Kagalen bildades med början från 
1903 även en rådgivande samling av äldre personer vars erfarenhet och omdöme väckte 

731 H. Westermarck 1941, 300–301.
732 Ahlström 1974, 143–166, 230–234 jfr. 282–284. Se även Lundevall 1953, 74–80. Om fin de siècle-litteraturen i Finland, 

se även Lyytikäinen 2003 b.
733 H. Westermarck 1941, 299. Kullervo har över lag varit ett populärt motiv för den politiska konsten i Finland då den 

politiska situationen framstått som hotfull, konstaterar Adriaan van der Hoeven. Som motiv förekommer Kullervo-temat 
därför som mest just kring åren 1890–1900 samt på nytt åren 1935–1945. Se Hoeven 2001, 48–52, 54.

734 Klinge 1996, 344–347, 353–390.
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Kagalledningens förtroende. Till denna grupp som ibland benämndes ”de äldres råd” hör-
de bland andra senatorerna Leo Mechelin, R. A. Wrede, K. F. Ignatius, Otto Donner och 
Fredrik Stjernvall samt universitetets vice kansler Th. Rein. Utöver denna församling kon-
sulterade Kagalen även andra personer för råd i olika situationer. Bland dessa förekom Ed-
vard Westermarck som sedermera gjorde sig bemärkt genom sin medverkan till insamlandet 
av den stora kulturadressen Pro Finlandia bland Europas kulturpersonligheter.735 I arbetet 
för Pro Finlandia-adressen deltog även Westermarcks svåger, Hugo Pipping, som samlade 
in namn till adressen i Centraleuropa medan Edvard Westermarck reste runt i England och 
Italien.736 Under första världskrigets dagar fortsatte familjen Westermarck-Pippings kon-
takter till aktivisterna. Edvard Westermarck tillhörde den Centralkommitté som ledde det 
hemliga motståndsarbetet och hans systerson Nils Pipping anslöt sig till den i Stockholm 
församlade grupp som ledde jägarnas verksamhet och rekrytering.737 Också kvinnorna del-
tog i det hemliga arbetet. Hugo Pippings syster Aline Pipping, som var en god vän till He-
lena Westermarck, var med om att bilda den så kallade Kvinnokagalen år 1902. Till denna 
sammanslutning hörde också Helena Westermarck såsom nästa avsnitt kommer att visa.738

 Precis som många andra inom den finska kunskapseliten reagerade Helena Wes-
termarck med bestörtning på februarimanifestet. I flera av hennes brev från våren 1899 
återfinns därför anspelningar på de upprörda känslor som rådde i landet. I mars 1899 rap-
porterade hon till sin syster Anna Pipping om att hon lämnat tidskriften Nutids redaktion 
efter ett gräl med Maikki Friberg. Hon kunde ändå konstatera att hon tog saken med lugn 
eftersom ”jag [tror] man blir stålsatt mot mindre förtretelser genom all sorg och bedröfvel-
se man utstått dessa sista tider”. Det fanns så mycket att berätta om ”den stora adressen” 
och annat, men sådant gick inte att skriva i brev. Mitt i allt detta höll hon emellertid också 
på och läste en stor brevsamling från 1830-talet som hon hade fått av sin kusin, geologen 
och sedermera professorn Johannes Sederholm. Det var en riktig ”tröst” att via breven 
förflytta sig till andra tider.739 
 Lektyren av de gamla familjebreven var emellertid inte bara en flykt till svunna tider. 
Den 23 januari 1900 inleddes lantdagen i Helsingfors och Helena Westermarck skrev till sin 
bror Edvard Westermarck och berättade att hon som bäst hade börjat skriva på en bok om 
1830-talet och hoppades att det skulle bli en cykel av romaner.740 Några månader senare skrev 
hon på nytt om sina planer som redan hade fått mer konkreta former. Ämnet för romanen 
hade hon hittat i de Sederholmska familjebreven som hon läst under vårvintern 1899:

735 E. Westermarck 1927, 185–195; Gummerus 1927, 117; Reuter 1928, 153; Törngren 1930, 42–51; Nummelin 1970, 44–50; 
Kajanne 2015; Lurcock 2015.

736 Nummelin 1970, 44–50.
737 Gummerus 1927, 113–121. Aktivismen under första världskriget och jägarrörelsen kommer inte att behandlas mer 

ingående på grund av avhandlingens tidsavgränsning.
738 Östenson 1976, 233–234, 240.
739 Brev från HW till AP, Helsingfors 17.3.1899, HWBS:VI, ÅAB. Tvisten med Maikki Friberg gällde en artikel som sedermera 

publicerades under rubriken ”En återblick” i Nutid 3:1899, 70–78. Den anonyma artikelns kritik av det moderna 
genombrottets författare Strindberg, Geijerstam m.fl. var enligt Helena Westermarck pinsam och dåligt underbyggd. Då 
Maikki Friberg ändå ville införa den i tidskriften avsade sig Helena Westermarck redaktörskapet. 

740 Brev från HW till EW, Helsingfors 23.1.1900, HWBS:VIII, ÅAB.
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Jag har hittat ämnet i gamla brev från 1830-talet och har tänkt 
att denna skulle blifva den första berättelsen af en serie, där 
lifvet, sådant det utvecklade sig här i Finland under 1800-talet 
skulle framställas, först detta döda lif på trettiotalet, då hvar 
och en blott tänkte på sina små intressen, så efter konstitutio-
nens upplifvande, då lifvet går i så många nya banor och sedan 
efter manifestet. Det behövs naturligtvis många år till detta, 
men den första boken ville jag hafva ut till julen detta år.741

 I dessa stämningar efter februarimanifestet föddes alltså idén till den tredelade roman- 
serien I fru Ulrikas hem. De tre romanerna var tänkta att läsas som ensamstående verk, 
men bildade även en helhet som beskrev Finlands historia under 1800-talet ur kvinnornas 
synvinkel. Den första delen I fru Ulrikas hem. Interiör från farmödrarnas tid kom sålunda 
till i flygande fläng och utgavs precis såsom Westermarck hade planerat till julen 1900, 
mindre än ett år efter att arbetet hade inletts. Den andra delen Ljud i natten utgavs 1903 
och den tredje och sista delen Vandrare utkom slutligen 1911. Med de tre romanerna 
ville Westermarck såsom brevcitatet ovan antyder skildra och kommentera den politiska 
utvecklingen i Finland under 1800-talet. Tanken var att avsluta hela berättelsen vid tiden 
efter februarimanifestet. I dessa planer rymdes en tydligt samhällskommenterande politisk 
ambition. Trots att romanseriens första två romaner utspelade sig i det förflutna, var det 
ändå inga problem för Helena Westermarck att ge dessa romaner en samtidskommente-
rande uppgift. Precis såsom Arne Toftegaard Pedersen påpekat betraktade Westermarck 
1800-talet som en upptakt till nuet.742 
 Trots sin historiska inramning hade de tre romanerna i Fru Ulrika-serien även en 
samtidsrelevans som bör förstås med utgångsläge i den politiska situationen efter februari- 
manifestet. Ambitionerna från Helena Westermarcks sida var på så vis att förverkliga ett 
samhällskommenterande författarskap i det moderna genombrottets anda. I stämningarna 
efter februarimanifestet sammansmälte emellertid hennes tro på konstnärernas och för-
fattarnas medborgerliga ansvar med bildningskulturens syn på den finska kunskapselitens 
patriotiska ansvar i förhållande till yttre politiska hotbilder. Tendensen att inför en yttre 
hotbild ställa den fria och kritiska konstnärens intellekt i nationens tjänst förekommer 
därefter inte bara i Fru Ulrika-serien utan också i andra texter av Westermarck. Detta 
sker exempelvis förhållandevis omaskerat i novellen ”Dröm” som publicerades i novell-
samlingen Dolda makter (1905). Här möter läsaren, såsom redan tidigare framgått, en 
ung konstnär som skapat sig en framgångsrik karriär långt borta från sitt hemland. En dag 
mottar han emellertid ett brev från hemlandet och mellan raderna får läsaren veta att det 
gäller februarimanifestet. Detta framgår av det osäkra läget och det faktum att tidpunkten 
för händelsen fastställs till februari månad: ”Hvad hade skett där hemma denna februari 

741 Brev från HW till EW, Helsingfors 1.6.1900, HWBS:VIII, ÅAB.
742 Toftegaard Pedersen 2016, 180–182.
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månad? Hvad skulle där ske härnäst?” Bland granarna uppe på den ensliga alptopp där 
konstnären befinner sig möter han emellertid en frälsarliknande man i enkla arbetskläder 
som till konstnärens förvåning talar ”hemlands språk”. Trots den Kristuslika uppenbarel-
sen är det emellertid inte himmelens härskaror som kallar på konstnären utan bilden av 
”hans folk”. Han vaknar upp och inser att han måste återvända till sitt hemland för att axla 
sitt eget medborgerliga ansvar i förhållande till landet och dess folk.743 

 Precis som den fiktiva konstnärsfiguren i novellen ”Dröm” blev således februari-
manifestet även för Helena Westermarck den händelse som fick henne att på allvar inle-
da en författarkarriär med politiska förtecken. Samtidigt innebar den politiska aktivism 
som hon deltog i under de kommande åren att hennes uppfattning om kvinnans rätt 
att axla en del av det politiska ansvaret för fosterlandets framtid befästes. Samtidigt blev 
den politiska verksamhet som hon tillsammans med andra kvinnor ägnade sig åt under 
åren omkring sekelskiftet ett slags medborgarskola som skärpte kvinnornas politiska akti-
vism. Såsom nästa avsnitt kommer att påvisa, gjorde Westermarck sedermera till och med 
gällande att den politiska rösträtt som Finlands kvinnor vann genom lantdagsreformen 
1906, var ett erkännande för den politiska roll som kvinnorna hade spelat under tiden 
efter februarimanifestet.

Kvinnokagalen som medborgarskola?

Våren 1909 skrev Helena Westermarck en rapport för den franska rösträttsorganisationen 
Union Française pour le Suffrage des Femmes (UFSF) som hade grundats samma år. Rap-
porten behandlade införandet av rösträtt för kvinnorna i Finland och sändes till Paris på 
begäran av de franska suffragetternas och UFSF:s ledare Jeanne Schmahl (1846–1915). 
I rapporten framhöll Westermarck att den politiska rösträtt som hade beviljats Finlands 
kvinnor år 1906 var ett direkt erkännande av den politiska mognad som kvinnorna hade 
visat under de så kallade ofärdsåren efter februarimanifestet 1899. Genom sina aktiviteter 
till förmån för det politiska motståndet hade de finska kvinnorna bevisat sin politiska 
mognad och givit männen anledning att hysa förtroende för dem.744 
 Diskussionen om vad som föranledde beslutet att bevilja de finska kvinnorna rösträtt 
år 1906 har pågått länge. Precis som Helena Westermarck gjorde i sin rapport har man 
spekulerat kring olika orsaker: var rösträtten en gåva som beviljades från ovan, resultatet 
av en aktiv kamp som slutade i seger eller en slumpmässig följd av det kaotiska läge som 
de överraskande politiska händelserna i Ryssland förorsakade? Enligt Irma Sulkunen kan 
man söka en möjlig orsak i den tradition av föreningsliv och massorganisation som hade 
etablerat sig i Finland under slutet av 1800-talet. Organisationer såsom nykterhetsrörel-
sen, ungdomsföreningarna och arbetarrörelsen var koordinerad massorganisation med 

743 H. Westermarck 1905 a, 222, 231.
744 Redogörelse över de finska kvinnornas rösträtt (1909), HWA:3, ÅAB. 
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klara målsättningar som genom olika centralorgan och förbund omfattade hela landet. 
Medlemskapet i dessa organisationer var frivilligt och jämlikt på ett sätt som involverade 
både män och kvinnor. Inom dessa organisationer kunde därför de samhällsgrupper som 
före 1906 saknade politisk myndighet öva sig i medborgerliga färdigheter. Med hjälp av 
dessa färdigheter kunde enligt Sulkunen kvinnorna och männen tillsammans driva igenom 
rösträttsfrågan. Sulkunen anser därför att varken männen eller kvinnorna ensamma skulle 
ha kunnat driva igenom kravet på allmän rösträtt. Rösträtten var därför inte heller en gåva 
som beviljades från ovan.745 
 Den framväxande medborgerligheten inom ramen för massorganisationer och det 
lagliga samhället kan sålunda betraktas som grunden för det demokratiska samhällets 
förverkligande i Finland. Den tanke om Kagalens och den hemliga politiska aktivismens 
betydelse för kvinnornas medborgerlighet i Finland som Helena Westermarck framkas-
tade är därmed intressant. Huruvida det politiska motståndet verkligen hade relevans för 
framväxten av det finska medborgarsamhället eller den politiska kulturen i Finland kan 
naturligtvis debatteras. Däremot står det klart att Westermarcks sätt att framhäva den poli-
tiska aktivismen kan betraktas som tämligen representativt för hennes egen position i för-
hållande till såväl den finska bildningskulturens patriotiska nationalism som det moderna 
genombrottets aktiva medborgarideal. 
 För att närma sig Westermarcks tolkning av den politiska aktivismens betydelse för 
den kvinnliga medborgerligheten bör man granska hennes eget politiska deltagande i den 
hemliga aktivismen. Såsom redan konstaterats började olika former av politiska protester 
uppkomma så snart nyheten om februarimanifestet hade spritt sig under vårvintern 1899. 
Till en början sökte man genom olika protestaktioner vädja till kejsaren. När dessa försök 
emellertid inte hade någon synlig inverkan radikaliserades motståndet inom en mindre 
grupp till ett hemligt motstånd som bland annat sökte påverka opinionen i utlandet ge-
nom olika presskampanjer samt trycka och sprida fosterländsk litteratur med syftet att 
skärpa motståndet i Finland. Efter 1901 axlade den hemliga motståndsrörelsen Kagalen 
det huvudsakliga ansvaret för detta arbete.746 Då sammanslutningen gradvis fick mer eta-
blerade former blev emellertid kvinnornas roll inom organisationen allt mer marginali-
serad.747 Därför beslöt man redan våren 1902 att grunda en särskild ”Damkagal”, eller 
Kvinnokagalen såsom rörelsen sedermera benämndes.748

 Kagalens verksamhet samt det passiva och aktiva motståndet blev under tiden efter 
Finlands självständighet föremål för ett livligt intresse hos både historiker och minnes-
tecknare. Arne Cederbergs Kagalens uppkomst och andra episoder utkom redan 1920 och 
följdes snart av J. N. Reuters tvådelade historik Kagalen. Några bidrag till Finlands historia 
1899–1905 (1928, 1930) samt Eino Parmanens fyrdelade verk Taistelujen kirja (1936, 
1937, 1939, 1941). Flera andra personer nedtecknade också minnen och översikter, 

745 Se Sulkunen 2006, 69–81. Se även Sulkunen 1997, 13–23.
746 Klinge 1996, 344–347, 353–390.
747 Ramsay 1997 a, 148.
748 Östensson 1976, 238–240.
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däribland Herman Gummerus 1925, Adolf Törngren 1930 och Gunnar Landtman 
1940.749 Såsom Alexandra Ramsay påpekat framstår Kagalen i de ovan nämnda skildring-
arna som ett utpräglat manligt företag. Hon framhåller att så länge Kagalen var en lös 
sammanslutning utan fast organisation verkade både män och kvinnor inom rörelsen. De 
existerande minnestexterna över denna verksamhet är emellertid relativt kortfattade. Med 
undantag för några fåtaliga bidrag har också intresset för Kvinnokagalen varit svagt inom 
forskningslitteraturen under senare år.750 
 De kvinnor som medverkat i det hemliga motståndsarbetet fick då litteraturen om 
Kagalen och aktivismen började öka under 1920- och 1930-talen märka att deras insatser 
ofta tenderade att osynliggöras av manliga författare. Därför gjordes även flera försök att 
skriva in kvinnorna i Kagalens historia. Redan 1905 började exempelvis Dagmar Neovius 
på uppmaning av Tekla Hultin att föra en dagbok där hon noterade händelser i anslutning 
till det aktivistnätverk i Stockholm som hon administrerade tillsammans med brodern 
Arvid Neovius. Någon publicering av dagboken kunde givetvis ändå inte komma på fråga 
så länge det ryska styret bestod.751 
 Försöken att lyfta fram kvinnornas insatser inom aktivistkretsarna tog därför ny fart 
efter Finlands självständighet. Våren 1927 planerade organisationen Lotta Svärd en publi-
kation om kvinnornas insatser i det politiska arbetet under ofärdsåren och Helena Wes-
termarck vidtalades att skriva ett bidrag om Kvinnokagalen. Initiativtagare till detta var 
Dagmar Neovius och Tekla Hultin som även skickade ut ett brev till Kvinnokagalens forna 
medlemmar och uppmanade dem att bidra med sina minnen. Av okänd anledning fram-
skred arbetet emellertid inte särskilt fort och bland det material som bevarats finns bara 
ett enda bidrag (upptecknat av Cely Mechelin) samt ett längre manuskript med minne-
santeckningar av Dagmar Neovius själv. Det sistnämnda kan emellertid inte med säkerhet 
knytas till materialinsamlingen 1927.752 
 Den planerade boken gavs ut med titeln Vita boken år 1928 men av okänd anled-
ning innehåller boken inte någon text signerad av Westermarck. Däremot ingår en osig-
nerad översikt av det hemliga motståndsarbetets organisation som bokens första bidrag.753 
Eventuellt kan denna text ändå vara skriven av Helena Westermarck. Med säkerhet kan 
detta emellertid inte fastställas. Eventuellt kan det också såsom Alexandra Ramsay antar 
hända att den text som Westermarck hade planerat att skriva aldrig förverkligades och att 
uppdraget att skriva Kvinnokagalens historia övertogs av andra.754 I det osignerade bidra-
get om ofärdsårens motståndsarbete som ingår i Vita boken finns emellertid flera formu-
leringar som skulle kunna antyda att texten är skriven av Westermarck. En sådan antydan 

749 Cederholm 1920; Reuter 1930; Reuter 1928; Parmanen 1936; Parmanen 1937; Parmanen 1939; Parmanen 1941; 
Gummerus 1925; Törngren 1930; Landtman 1940.

750 Dessa är i huvudsak Vita boken 1928; Östensson 1976; Ramsay 1997 a.
751 Dagmar Neovius dagbok 30.7.1905, Kvinnokagalens arkiv: mapp 3, RA.
752 Dagmar Neovius och Tekla Hultin, Upprop om minnesanteckningar från forna medlemmar av Kvinnokagalen 

19.4.1927 samt svar på uppropet av Cely Mechelin och minnesanteckningar om Kvinnogakalen av Dagmar Neovius, 
Kvinnokagalens arkiv: mapp 3, RA.

753 Vita boken 1928, 5–18, avsnittet ”Ofärdsåren”.
754 Ramsay 1997 a, 147–148.
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är den tanke om det jämställda förhållandet mellan aktivisterna som framförs i början av 
texten. I det politiska motståndsarbetet ”gällde frågan icke man eller kvinna utan varenda 
vuxen individ”, heter det sålunda i textens första stycke, varvid texten går vidare: ”Därför 
kan man väl anse att kvinnornas deltagande i det politiska livet och i fosterlandets försvar 
daterar sig från dessa oförgätliga dagar”. Texten framhäver därefter att kvinnorna inte bara 
fick sin röst hörd genom undertecknandet av den stora massadressen till kejsaren, utan 
”även ansågos berättigade att utsätta sig för samma risker som männen vid insamlandet 
av underskrifter o.d., var ägnat att inge dem uppfattningen om betydelsen av, att också 
de togo ställning till tidens för vårt land mest brinnande fråga”. Dessa tankar motsvarar 
ganska tydligt den uppfattning som Westermarck såsom redan framgått gav uttryck för i 
andra sammanhang.755

 En annan orsak till att texten skulle kunna förknippas med Westermarck är urvalet 
av vilka verksamhetsformer som presenteras. Texten påtalar således det ”väckelsearbete” 
som företogs för att höja medvetenheten om situationens allvar både bland det finska 
folket och i utlandet. Av alla de olika företag som företogs till förmån för detta arbete 
omnämns emellertid enbart två: den så kallade hemskolerörelsen och försöket att grunda 
föreningen ”Bildning i hemmen”, samt den stora kulturadressen Pro Finlandia som in-
samlades bland kulturpersoner i utlandet.756 Dessa var de verksamhetsformer som Helena 
Westermarck av allt att döma hade personliga erfarenheter av. I ett brev till sin syster Anna 
Pipping skrivet i april 1899, hänvisade Westermarck till ”det stora mötet” som hade ägt 
rum ”i Ateneum stora sal” och som inte skulle ”omtalas af tidningarna”. Av brevet fram-
går inte med säkerhet vilket möte det rörde sig om, men Westermarck omtalade att hon 
bifogat de första två paragraferna ur ett protokoll eller någon annan form av mötessam-
mandrag till brevet för att Anna skulle kunna ta del av dem. Den här bilagan, liksom även 
slutet av brevet, har dock försvunnit. Av den del som återstår framgår emellertid att mötet 
som Westermarck deltagit i samlats på inbjudan av ”Estlander, Mechelin, Runeberg, 
Danielson, Rein, Hallberg och Setälä” och att mötets målsättning tycks ha varit att samla 
in pengar. Tanken med det planerade företaget var enligt Westermarck att ”värka kraftigt 
genom mycket stora fonder” och hon tillade: ”man lär nämligen ha att vänta mycket stora 
donationer”.757 
 Även om det inte är helt lätt att avgöra vad för slags möte Westermarck hade närvarat 
vid, är det ändå inte osannolikt att det rörde sig om det medborgarmöte som i april 1899 
samlades i Ateneum för att besluta om bildandet av ett ”Fosterländskt bildningssamfund”. 
Tanken var att detta samfund skulle koordinera ett fosterländskt folkupplysningsarbete för 
att väcka folkets fosterländskhet och vilja att delta i det politiska motståndet. På flera håll i 
landet hade man redan grundat så kallade ”hemskolor” där man undervisade allmogens barn 
i läsning och räkning, men även ägnade sig åt ett fosterländskt upplysningsarbete med syfte 

755 Vita boken 1928, 5–7.
756 Vita boken 1928, 5–7. Edvard Westermarck som var en av initiativtagarna till Pro Finlandia-adressen omnämns i detta 

sammanhang.
757 Brev från HW till AP, Helsingfors 14.4.1899, HWBS:VI, ÅAB.
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att stärka folkets politiska medvetande. Avsikten med det planerade förbundet var att bli en 
sammanhållande organisation samt att stöda hemskolorna ekonomiskt. Mötet i Ateneum 
leddes av Leo Mechelin som även är en av de personer som Westermarck omnämner.758 
 I sitt brev fortsatte Westermarck med att berätta att hon själv blivit invald i en av 
de många kommittéer som tillsattes under mötet. Inför sin syster beskrev hon utförligt 
kommitténs sammansättning. Förutom ärkebiskop Gustaf Johansson bestod kommittén 
enligt Westermarck av ”[Th.] Rein (som ordf.), prof [J. W.] Runeberg, rektor [Adolf von] 
Bonsdorff, dr [Mikael] Johnsson, Tekla Hultin, V[iktor] Öhberg, lantdagsmännen [Juho] 
Torppa och [Frans Fredrik] Björni, pastor [Emil] Murén och arbetaren [verkmästaren F.] 
Numberg.” Kommitténs uppdrag hade varit att granska ”de uppgjorda stadgarna” och 
göra ”dem färdiga till inlämnande till Senaten”.759 Enligt Ebba Östensson uppgjordes det 
ett förslag till stadgar för det fosterländska bildningsförbundet som fick namnet ”Bildning 
i hemmen”, men stadgarna godkändes inte av myndigheterna och företaget måste förfalla. 
Genom ett annat initiativ, som delvis tillkom inom Unionen, bildades sedermera i stället 
förbundet Martha vars politiska målsättningar inte uttalades lika tydligt.760 Helena Wester-
marck ser inte ut att ha deltagit i Martha-förbundets verksamhet, men hon engagerade sig 
för hemskoleundervisningen genom att under sina sommarferier 1900 ordna hemskola på 
Gullö i den västnyländska skärgården tillsammans med sina vänner, bland dem konstnären 
Ada Thilén. Enligt Westermarck deltog ”folk av alla åldrar från små barn till gamla män 
och kvinnor” för att ta del av undervisningen som sålunda måste anpassas efter åhörarnas 
olika ålder.761 I ett brev till sin syster Anna berättade hon att hon bland annat hållit före-
drag om Borgå lantdag för de äldre åhörarna.762 
 Såsom de föregående upplysningarna antyder är det ingen tvekan om att Wester-
marck åtminstone i någon mån tog del i det politiska motståndsarbetet under åren 1899–
1904. De konkreta omständigheterna för hennes deltagande är ändå tämligen svåra att 
utreda. Även om Westermarck inte själv lämnade några upplysningar om graden av sitt 
deltagande ser hon ändå ut att ha haft en position inom Kvinnokagalens ledning. I den 
osignerade artikeln i Vita boken förekommer Westermarcks namn bland de personer som 
”under längre eller kortare tid” uppges ha tillhört Kvinnokagalen i Helsingfors.763 I de tidi-
gare omtalade minnesanteckningarna av Dagmar Neovius omtalas också de personer som 
tillhörde Kvinnokagalens centralstyrelse i Helsingfors. Bland de aderton personer som om-
nämns förekommer också Westermarcks namn. Neovius uppger att varje medlem i cen-
tralstyrelsen ansvarade för kontakterna till ett landsortsområde och att Westermarck därför 
ansvarade för Åland. I Ebba Östenssons förteckning över Kvinnokagalens centralstyrelse, 

758 Östensson 1976, 236–237. 
759 Brev från HW till AP, Helsingfors 14.4.1899, HWBS:VI, ÅAB. I brevet berörde Helena Westermarck även de svarta 

sorgklänningar som kvinnorna anlagt som en protest: ”Du frågar om de svarta dräkterna, jag fick just veta från väl 
underrättadt håll, att man ämnar bära dem ända till sommaren, då reser ju alla åt olika håll, och då kan vara och en 
fortsätta eller låta bli efter känsla och behag. Det är ju också det riktigaste, när man en gång anlagt dem, ty icke hafva vi 
ju någon orsak att nu taga dem af.”

760 Östensson 1976, 237.
761 H. Westermarck 1941, 302–304.
762 Brev från HW till AP, Orrnäs 8.7.1900, HWBS:VI, ÅAB.
763 Vita boken 1928, 14.
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som sannolikt baserar sig på samma förteckning, förekommer därför också Westermarcks 
namn, men i övrigt omnämns hon inte över huvud taget.764 
 Också i Kvinnokagalens arkiv saknas det tydliga spår efter Westermarck. Kvinno- 
kagalens centralstyrelse ombesörjde bland annat förmedlandet av de frivilliga ekonomiska 
bidrag som genom cirkulerande sparbössor insamlades till förmån för motståndsarbetet. I 
Kvinnokagalens kassabok framkommer att Helena Westermarck – av diskretion noterad 
som H.W. – åtminstone vid två tillfällen 1904 och 1914 förmedlade medel från Åland och 
Mariehamn samt vid några tillfällen även från Hangö, Tenala och Bromarv.765 Åtminsto-
ne den första gången ser ut att sammanfalla med en resa som Westermarck genomförde 
våren 1904 för att besöka den svenska rösträttsförkämpen och författaren Frigga Carlberg 
(1851–1925) i Göteborg. Under resan som därefter fortsatte via Köpenhamn till Frank-
furt, Basel och den schweiziska staden Vevey, inhämtade Westermarck bland annat under-
rättelsen om att den ryske generalguvernören Bobrikov blivit skjuten av Eugen Schauman i 
juni 1904. I sina memoarer beskriver Westermarck hur nyheten mottogs med häpnad och 
förtjusning bland hennes resesällskap.766 På återvägen hem till Finland skrev hon därför till 
sin bror Edvard från Köpenhamn den 14 juli och uttryckte sin febrila önskan att inte sitta 
overksam: ”Det som händer där hemma är så grymt, att jag tycker man ej kan ha ro att sitta 
någonstädes afsides på landet. Jag längtar riktigt till Stockholm för att av Neovius där höra 
hvad man tager sig till”.767 I brevet som sändes från Köpenhamn och därför inte behövde 
passera den ryska censuren, kunde hon uttrycka sig mer öppet. Sannolikt uppsökte hon 
Dagmar och Arvid Neovius som ledde det hemliga motståndsarbetet från Stockholm på 
tillbakavägen till Finland.
 Med tanke på den betydelse som Westermarck fäste vid den politiska motståndsrö-
relsen som ett slags medborgarskola för kvinnor, är det förvånande att hon ändå lämnade 
så knapphändiga upplysningarna om sina politiska aktiviteter. Också i Westermarcks me-
moarer som utkom 1941 är upplysningarna om hennes politiska aktiviteter från sekelskif-
tet fram till självständigheten 1917 gåtfullt sparsmakade. Detta berodde uppenbarligen 
på att delar av manuskriptet saknades när boken gavs ut efter Westermarcks död. Helena 
Westermarcks systerson Rolf Pipping, som var utgivare för boken, antog att detta berodde 
på att Westermarck hade haft för avsikt att publicera det manuskript om Kvinnokagalen 
som hon hade påbörjat under 1920-talet som en del av sina memoarer. Han förmodade 
att manuskriptet hade försvunnit på grund av att Westermarck lånat ut det. Vid ett möte 
mellan åtta av Kvinnokagalens forna medlemmar som samlades år 1944 konstaterades 
även att hela det insamlade materialet för historiken över Kvinnokagalen på ett oförklarligt 
sätt hade försvunnit vid Helena Westermarcks död.768 Med tanke på läget under de pågå-
ende krigsåren är det emellertid inte osannolikt att Westermarcks efterlevande såg till att 

764 Minnesanteckningar om Kvinnogakalen av Dagmar Neovius (s. 62), Kvinnokagalens arkiv: mapp 3, RA.
765 Kvinnokagalens räkenskaper, Kvinnokagalens arkiv: mapp 3, RA. 
766 H. Westermarck 1941, 321–325.
767 Brev från HW till EW, Köpenhamn 14.7.1904, HWBS:VIII, ÅAB.
768 Protokoll fört vid Kvinnokagalens sammankomst hos fru Elin Malin 12.1.1944, Kvinnokagalens arkiv: mapp 3, RA.
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materialet försvann. Såväl det försvunna manuskriptet som det försvunna materialet tycks 
nämligen sedermera ha upphittats. Westermarcks manuskript återfanns år 1997 av Alex-
andra Ramsay i Aline Pippings arkiv och de minnesanteckningar av Dagmar Neovius som 
Westermarck hade utnyttjat för sin text finns idag i Riksarkivet.769 Såsom Ramsay fram-
häver utgör texten ett sällsynt vittnesmål om de finska kvinnornas deltagande i det passiva 
och aktiva motståndet mot förryskningen.770 Eventuellt ville emellertid Westermarck ändå 
under 1920-talet undvika att hennes namn förknippades med aktivistkretsarna och valde 
att inte publicera sin text i Vita boken under eget namn. En annan möjlig orsak kan också 
ha varit att hennes deltagande i Kvinnokagalen trots allt inte var särskilt omfattande. Uti-
från de existerande källorna är det när allt kommer omkring såsom ovan framgått mycket 
svårt att avgöra i vilken omfattning hon deltog i arbetet.
 Eventuellt måste man därför också beakta möjligheten att Helena Westermarcks sätt 
att i sina memoarer vagt hänvisa till sin egen delaktighet i de politiska aktivistkretsarna 
under åren 1899–1905 kan betraktas som en form av iscensättning. Kanske hade hon i 
ärlighetens namn svårt att i sina memoarer beskriva sina aktiviteter inom aktivistkretsarna 
i större detalj, och valde att i stället nöja sig med en antydan som på ett klädsamt sätt även 
framhävde hennes egen medborgerlighet i enlighet med de ideal som var karakteristiska för 
henne? I den osignerade texten i Vita boken framhåller när allt kommer omkring den ano-
nyma författaren noggrant att det då inte ”ännu överhuvud” var ”sed att kvinnor deltog i 
politiskt arbete” av ”högre ordning”.771 
 I april 1903 sammankom Kvinnokagalen till ett stort möte i Helsingfors där man 
bland annat diskuterade kvinnornas förhållande till männen i Kagalen. I ett tal som fram-
fördes av Dagmar Neovius och citerades av Helena Westermarck i hennes manuskript 
om Kvinnokagalen, framhölls bland annat att kvinnorna eftersträvade en organisation där 
både män och kvinnor skulle verka jämställt och i enlighet med sin personliga förmåga, väl 
medvetna om att ”alla kuggar är av samma vikt för maskineriets gång. Brister en rubbar 
den hela helheten.”772 I den skildring av kampen för kvinnlig rösträtt som Westermarck 
publicerade år 1913 beskrev hon hur frustrerande det hade varit att inte tillåtas delta i det 
politiska arbete som gick utanför dessa gränser: 

När år 1904 förberedelserna gjordes till stundande landtdags-
val och tidningarna buro budskap om, huru öfverallt i landet 
valmännen lade sina representanter på hjärtat att oförskräckt 
och utan tvekan frambära folkets ångest öfver det i landet 
rådande olaglighetstillståndet och dess fordran på lagliga 

769 Minnesanteckningar om Kvinnogakalen av Dagmar Neovius, Kvinnokagalens arkiv: mapp 3, RA. I Helena Westermarcks 
manuskript finns flera ställen där författaren lämnat utrymme för citat ur Neovius text. Alexandra Ramsay har i sin utgåva 
av manuskriptet identifierat de rätta citaten och kompletterat texten i enlighet med Westermarcks avsikter. Se Ramsay 
1997 a, 151.

770 Ramsay 1997 a, 148. 
771 Vita boken 1928, 12.
772 Ramsay 1997 a, jfr. 151 och 168.
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förhållandens återinförande, då funnos här många kvinnor, 
som kände det bittert att icke ega någon talan i sitt lands vik-
tigaste lifsfrågor, utan voro tvungna att sitta som passiva åskå-
dare. Då vaknade på olika håll innom kvinnokretsar tanken 
på ett möte för politisk rösträtt åt kvinnorna i vårt land.773

 För att sålunda återknyta till Helena Westermarcks syn på den politiska aktivismens 
betydelse för kvinnornas möjligheter att senare uppnå den eftertraktade rösträtten, kan 
man därmed konstatera att den hemliga politiska verksamhet som Westermarck och ett 
flertal henne närstående kvinnor bedrev, spelade en betydande roll för deras egen identitet 
som medborgare och politisk aktivister. På grund av den diskretion som krävdes kunde 
rörelsen aldrig bli den typ av massrörelse som nykterhetsrörelsen eller arbetarrörelsen var 
och det politiska arbete som utfördes inom ramen för Kagalen var därför annorlunda än 
det som pågick inom det lagliga medborgarsamhället. Kagalen var en sammanslutning 
för en liten elit och dess verksamhet var mer avhängig av individuella initiativ och per-
sonlig risktagning bland medlemmarna. Detta förklarar även varför många av de kvinn-
liga Kagal-medlemmarnas skildringar av de egna aktiviteterna ofta tenderar att förlora sig 
i dramatiska men också tämligen anekdotiska skildringar av hur man kommunicerade 
med kodspråk och klädde sig i fantasifulla förklädnader för att överlista ryska gendarmer 
och spioner.774 I dessa skildringar framhävs i synnerhet individuell påhittighet, initiativ-
kraft och personligt mod på ett sätt som också upprepas då den anonyma skribenten i 
Vita boken konstaterar apropå Kvinnokagalens ledare Dagmar Neovius att denna besatt 
”[b]rinnande fosterlandskärlek, outtömlig energi, stor organisationsförmåga, personligt 
mod och offervillighet”.775 De enskilda medlemmarna i Kvinnokagalen agerade på så vis 
som ett politiskt avantgarde som med risk för sin personliga säkerhet gick i spetsen för 
politisk förändring. Det var således kanske inte någon slump att många av de kvinnor som 
hade fått värdefull erfarenhet av aktivism inom Kvinnokagalen också stod i spetsen när 
frågan om politisk rösträtt för kvinnor aktualiserades mot slutet av den så kallade första 
förryskningsperioden under åren 1904–1906. Till dessa kvinnor hörde bland 
andra Dagmar Neovius, Jenny af Forselles, Annie Furuhjelm, Hedvig Sohlberg och 
Helena Westermarck.

 

773 H. Westermarck 1913 b, 305–306.
774 I sitt manuskript om Kvinnokagalen skildrade exempelvis Helena Westermarck hur man för att samla ihop den grupp av 

kvinnor som ansvarade för att packa och distribuera förbjudna tidskrifter ringde runt och bjöd in ”kusinerna” för att dricka 
kaffe med ”moster”. De förbjudna skrifterna bar sålunda kodordet ”pepparkakor” och sålunda kunde det även hända 
att moster för sin kaffebjudning ville beställa 200 pepparkakor. Westermarck beskriver också hur man smugglade de 
förbjudna skrifterna till landet från Stockholm på olika fantasifulla sätt eller hur en kvinna som ansvarade för att posta 
skrifterna bland annat klädde ut sig till prostituerad för att sent om kvällen oförmärkt kunna gå runt staden och posta sina 
brev i olika postlådor. Se H. Westermarck i Ramsay 1997 a, 160–168. Se även Östensson 1976.

775 Vita boken 1928, 13.
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Kvinnornas rösträtt

Den 21 juli 1906 var en högtidlig dag för Helena Westermarck. Från S:t Petersburg nåddes 
man i Finland av beskedet att kejsaren hade stadfäst den nya lantdagsreformen som garan-
terade alla myndiga finska medborgare rösträtt och valbarhet. För Westermarck innebar 
detta att kvinnornas ställning som medborgare fick ett efterlängtat offentligt erkännande. 
I upprymd stämning skrev hon till sin moster Anna Blomqvist: 

I dag kom tidningarna med underrättelsen att den nya val-
lagen blifvit godkänd i Petersburg. Underbart högtidligt och 
nästan otroligt kändes det, att vi kvinnor offentligen blif-
vit upphöjda till människor. Något annat kan man ju ännu 
knappast tänka, så häpnadsväckande är det. Nu kommer det 
aldrig mer att heta: ”sådant där förstår sig kvinnor icke på” – 
nu måste de förstå allt.776 

 Vägen fram till den här julidagen 1906 hade för Westermarcks del börjat redan drygt 
tio år tidigare när tidskriften Nutid grundades som ett språkrör för kvinnosaksföreningen 
Unionen år 1895. Tidskriftens målsättning formulerades av Westermarck under den upp-
fordrande rubriken ”Hvad vi vilja” i det första numret. Dess uppgift skulle enligt Wester-
marck vara att bevaka frågor med relevans för ”kvinnan och hennes ställning i samhället 
och hemmet” samt lagstiftningsärenden med särskild relevans för kvinnor. Såsom exempel 
på det sistnämnda nämnde hon särskilt frågan om en gift kvinnas äganderätt samt politisk 
och kommunal valrätt för kvinnor. I anslutning till detta hänvisade Westermarck till Mary 
Wollstonecrafts Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman, 
1792) och framhöll att kvinnan ägde samma kapacitet som mannen till intellektuell och 
medborgerlig verksamhet. Därför måste i rättvisans namn hennes politiska och medbor-
gerliga omyndighet upphävas:

[U]r den stora nya läran att ”människan är född fri", hvilken 
just vid denna tid den franska revolutionens stormklockor 
ringde ut öfver världen till ett befrielsens rop för alla de små 
och förtrykta [sic!] i samhället, drog Mary Wollstonecraft den 
djärfva slutsatsen, att om alla människor äro friborna, så äro 
kvinnorna det ock samt ega följaktligen samma rättighet som 
männen att fritt utveckla de gåfvor naturen förlänat dem.777

 

776 Brev från HW till Anna Blomqvist, Karlö 21.7.1906, HWBS:V, ÅAB.
777 H. Westermarck 1895, 2–3.
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Mary Wollstonecraft var en av den finska kvinnorörelsens viktigaste förebilder och hon 
lästes flitigt i de kretsar där Helena Westermarck rörde sig.778 Wollstonecraft uppfattades 
av den krets av kvinnosakskämpar som Westermarck tillhörde som en symbol för den fran-
ska revolutionen och för upplysningens idévärld. I sina memoarer framhävde exempelvis 
Annie Furuhjelm därför att kvinnorörelsen kunde uppfattas som en revolutionär rörelse, 
framsprungen ur den ”bitterhet och upproriskhet” som Wollstonecraft och många andra 
kvinnor i likhet med henne upplevt då de inte fick ”användning för sina andliga gåvor”.779 
Också Westermarck hänvisade till Wollstonecraft som en representant för upplysningen 
och den franska revolutionens ideal.780 
 Westermarck betraktade kvinnoemancipationen som en människorättslig fråga i en-
lighet med upplysningstidens ideal. Hon poängterade därför att kvinnans ställning var en 
fråga som inte enbart angick kvinnan själv. I Nutids programförklaring pläderade Wes-
termarck för att de problem som förorsakades av kvinnans svaga samhällsställning borde 
angå ”hvarje tänkande, kännande människa, helt enkelt därför att vi allestädes i det dagliga 
lifvet stöta på förhållanden, som måste hänföras till densamma”. Kvinnans ställning stod i 
så nära samband med en mängd andra företeelser ”inom det moderna samhällslifvet”, att 
den måste betraktas ”som en värklig samhällsangelägenhet”, underströk Westermarck och 
fortsatte: ”Kvinnans sak är människans sak”. Med denna åsikt citerade hon i själva verket 
författarkollegan Minna Canth som två år tidigare hade uttryckt sig med exakt samma 
ord i artikeln ”Mikä on naisasian lopullinen ohjelma?” (Vilket är kvinnosakens slutgiltiga 
program?).781 Det var därför inte rätt att en kvinna på grund av sitt kön betalades lägre lön 
än en man eller att kvinnorna inte kunde delta i stiftandet av de lagar som de likväl förvän-
tades följa. Westermarck krävde därför inget mindre än att ”värklighetens hela fält” skulle 
öppnas för kvinnan på lika villkor som för mannen. Alla kvinnor skulle således, oavsett 
om de var gifta eller ogifta, äga rätten att ”utveckla sig till själfständiga individer”. Endast 
så kunde ”den s.k. kvinnofrågan lösas” menade Westermarck som ansåg att varken lagar, 
seder eller bruk skulle få begränsa kvinnornas rätt till frihet. Kvinnan borde snarast möjligt 
erhålla samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter som mannen.782 
 Under slutet av 1890-talet fokuserades Helena Westermarcks politiska verksamhet 
allt starkare på kampen för politiskt medborgarskap och rösträtt för kvinnor. Frågan om 
kvinnlig rösträtt behandlades för första gången i lantdagen år 1897 på begäran av Finsk 
kvinnoförening genom lantdagsmännen A. Herckman, Kust. Killinen och Ivar Kyander. 
Förslaget antogs av borgar- och bondeståndet, men avslogs inom adeln och prästestån-
det.783 Inför den stundande lantdagen inkom Helena Westermarck på begäran av Nya 
Pressens chefredaktör Axel Lille med ett debattinlägg i saken som publicerades i maj 1897. 

778 Jallinoja 1983, 53; Alfthan 1965, 8–9.
779 Furuhjelm 1939, 11–12.
780 H. Westermarck 1895, 3.
781 H. Westermarck 1895, 3–8. Jämför: Minna Canth, ”Mikä on naisasian lopullinen ohjelma?” i Nuori Suomi. Päivälehden 

joulualbumi III (1893): ”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, se on ihmiskunnan kysymys”. Om Westermarcks 
synpunkter i kvinnofrågan, se även Toftegaard Pedersen 2016, 54–68.

782 H. Westermarck 1895, 3–8.
783 Koskinen 1997, 29–32; Sulkunen 2006, 36–38.
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I den här texten utmålade Helena Westermarck på nytt kvinnofrågan som ”en af vår tids 
stora sociala frågor” och underströk att det var en fråga om rättvisa som borde understödas 
av var och en, man som kvinna. Hon tillbakavisade även uppfattningen att det aktuella 
lagförslaget var ett försök att enbart skaffa politiska rättigheter för samhällselitens kvinnor 
och framhöll att de politiska rättigheterna skulle gälla alla kvinnor oberoende av samhälls-
ställning.784 På så vis gjorde hon redan här gemensam sak med arbetarrörelsen som två år 
senare i sitt program slog fast kravet på allmän och lika rösträtt för alla medborgare över 
21 år.785

 Trots att hon således i teorin förordade rösträtt för alla kvinnor oavsett samhällsställ-
ning, fanns det också hos Helena Westermarck en tendens att argumentera utgående från 
kvinnor i sin egen samhällsställning. I sin text hänvisade hon således till den diskussion 
som förts om kvinnlig rösträtt i det brittiska underhuset. Här hänvisade hon till röster 
inom den brittiska opinionen som framhöll att det bland de röstberättigade brittiska män-
nen fanns ett stort antal som varken kunde läsa eller skriva. Såsom framkastats av dessa 
brittiska röster var det tveksamt om dessa män på grund av sitt kön var bättre rustade att 
förstå sig på politiska frågor än ”intelligenta kvinnor i vårt upplysta århundrade” framhöll 
Westermarck och tillade att motsvarande anmärkningar även kunde framföras i Finland. 
Även här fanns det ”fint bildade, intelligenta” samt ”kunskapsrika” kvinnor som förvänta-
des betala skatt och lyda under lagar som de inte hade någon möjlighet att påverka.786

 Den ovan beskrivna metoden att citera argument ur debatten om kvinnlig rösträtt i 
andra länder var ett medel som Helena Westermarck tillämpade flera gånger. I april 1904 
publicerade hon i tidskriften Nutid en artikel om den debatt som förts i det engelska 
parlamentet om jämställdhetsfrågan och kvinnornas politiska rättigheter. Texten återgav 
argument till stöd för kvinnlig rösträtt från en debatt i det brittiska parlamentet som hade 
refererats i den svenska tidningen Aftonposten. Även om Westermarck sannolikt instämde 
i flera av de åsikter som framlades genom de brittiska parlamentsrösterna avstod hon ändå 
från att närmare kommentera dessa. I stället valde hon att införa ett långt citat av en artikel 
ur den brittiska tidningen Daily News som kraftfullt försvarade de kvinnliga rösträttsyrk-
andena och kritiserade dess motståndare i parlamentet.787 Detta kan uppfattas som en stra-
tegi med vilken Westermarck underbyggde sina egna åsikter. Precis såsom Stefan Nygård 
och Julia Tidigs anmärkt medförde motståndet på hemmaplan att det blev viktigt för Wes-
termarck att visa att det fanns ett internationellt stöd för de frågor som hon försvarade.788

 Rösträttsfrågan togs upp till ny diskussion i lantdagen 1904. Samma år organiserades 
i Berlin den internationella organisationen The International Council of Women en kongress 
som behandlade frågan om rösträtt för kvinnor. Från Finland deltog ett antal representan-
ter. Bland dessa fanns Unionens vice ordförande Annie Furuhjelm som vid hemkomsten 

784 H. Westermarck 1897 c.
785 Koskinen 1997, 30.
786 H. Westermarck 1897 c.
787 H. Westermarck 1904 a, 127–132.
788 Nygård & Tidigs 2011 b, 10.
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sammankallade ett första möte i sitt hem för att diskutera hur man skulle gå vidare med 
rösträttsfrågan. Till mötet inbjöds Lucina Hagman, Maikki Friberg, Tekla Hultin, Fanny 
Hult, Signe Lagerborg och Helena Westermarck. Furuhjelms förslag om att Unionen ak-
tivt skulle börja arbeta för kvinnlig rösträtt inför den stundande lantdagen mottogs med 
entusiasm. Mötet resulterade därför i sammankallandet av en särskild kommitté med re-
presentanter från flera olika kvinnoorganisationer. På initiativ av den tillsatta kommittén 
och kvinnosaksföreningen Unionen organiserades ett stort rösträttsmöte i Helsingfors den 
7 november samma år.789 
 Helena Westermarck beskrev sedermera det stora rösträttsmötet i en text som publ-
icerades i antologin Från brytningstider (1913).790 Själv höll hon vid mötet ett anförande 
som även publicerades i Nutid. I talet yrkade Westermarck på att mötet skulle enas om fyra 
punkter: kvinnorna borde både för samhällets och för sin egen skull erhålla politisk rösträtt 
och valbarhet. De kvinnor som redan uppfyllde de villkor för rösträtt som stipulerades 
i den rådande lagstiftningen angående män borde omedelbart omfattas av rösträtten. I 
fall att rösträtten utvidgades till att omfatta alla män borde den på motsvarande sätt även 
införas för kvinnor. Den lagstiftning som innebar att gifta kvinnor underställdes makens 
målsmanskap och därmed hindrades från att utöva politisk rösträtt borde avlägsnas. Slut-
ligen yrkade Westermarck som sin sista punkt på att det församlade mötet borde enas om 
att inlämna petitioner till den stundande lantdagen om dessa lagförändringar.791 
 Helena Westermarck underströk således att både rösträtten och valbarheten borde 
omfatta både gifta och ogifta kvinnor oavsett av samhällsklass eller förmögenhet. I den 
mån lika rösträtt inte kunde införas omedelbart kunde hon emellertid tänka sig en stegvis 
process där de förmögnare klassernas kvinnor skulle erhålla rösträtt först. Efter diskussio-
nerna vid mötet antogs Westermarcks fyra punkter slutligen nästan ordagrant som mötets 
gemensamma åsikt. Frågan om gift kvinnas myndighet hade inte diskuterats av mötet, 
men på ordförande Lucina Hagmans förslag enades mötet ändå om att anta den yrkan 
som Westermarck framställt i frågan: de hinder som de civilrättsliga lagarna om mannens 
målsmanskap över hustrun utgjorde för den gifta kvinnans rösträtt och valbarhet borde av-
lägsnas.792 Resultatet av mötet blev att Unionen lämnade in två petitioner till ständerna vid 
den stundande lantdagen. Den första petitionen gällde politisk rösträtt och valbarhet för 
kvinnor på samma grunder som män, medan den andra gällde frågan om undanröjande av 
de lagliga hinder som civilrättsliga lagar ställde i vägen för den gifta kvinnans valbarhet.793 
 Den första av dessa petitioner väckte emellertid också kritik. Westermarcks krav på 
lika rösträtt för alla kvinnor oavsett civilstånd eller egendom avvek från den uppfattning 
som rådde inom majoriteten av den borgerliga kvinnorörelsen. Enligt Annie Furuhjelms 
memoarer, var arbetarrörelsens krav på allmän, hemlig och lika rösträtt i förening med val-

789 Alfthan 1965, 183–185; Furuhjelm 1939, 56–58.
790 H. Westermarck 1913 b.
791 H. Westermarck 1904 f, 309–316. Se även H. Westermarck 1913 b, 307–315.
792 Alfthan 1965, 187–188.
793 Alfthan 1965, 187–188.
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barhet för såväl män som kvinnor vid 21 års ålder någonting som de ursprungliga initiativ- 
tagarna till mötet inte varit beredda på. De flesta uttalandena från borgerligt håll före- 
språkade därför endast rösträtt för så kallade ”självständiga” – det vill säga ogifta – kvinnor 
med en viss egendom. I praktiken skulle rösträtten således endast ha omfattat kvinnor ur 
samhällseliten.794 I en insändare i Hufvudstadsbladet den 9 december framhöll även Finsk 
kvinnoförenings ordförande Alexandra Gripenberg att kravet på rösträtt inte nödvändigt-
vis behövde sammankopplas med kravet på valbarhet. Hon antydde att ett sådant paket 
kunde bli för svårt att driva igenom på en gång eftersom de lägre samhällsklassernas kvin-
nor inte var mogna för uppdrag inom statsförvaltningen. Gripenberg förespråkade därför 
att man i stället borde driva igenom reformerna en i taget.795 
 Den politiska valbarheten var emellertid en viktig fråga för Helena Westermarck. I 
kommunala val hade de kvinnor som uppnådde en viss förmögenhetsnivå redan garante-
rats rösträtt men däremot inte valbarhet. En sådan rättighet var emellertid endast en halv-
mesyr menade Westermarck som i Nutids sommarnummer 1904 publicerade en tvådelad 
artikel där hon diskuterade frågan. I den första delen av artikeln motiverade hon sina egna 
åsikter genom att än en gång hänvisa till utländska auktoriteter. Artikeln ”Några synpunk-
ter i frågan om kvinnornas politiska och kommunala rösträtt” innehöll uttalanden i röst-
rättsfrågan från de svenska riksdagsmännen Sigfrid Wieselgren, Hjalmar Branting, Carl 
Lindhagen, Edvard Wavrinsky och M. F. Nyström. Än en gång vände sig Westermarck 
sålunda till utländska auktoriteter för att underbygga sin poäng. I artikelns avslutning tog 
Westermarck därefter upp frågan huruvida de finska kvinnorna kunde använda sig av den 
redan erhållna rätten att rösta i kommunala val för att påverka övriga samhällsfrågor.796 I 
artikelns andra del framlade hon sina personliga åsikter i saken. Så länge kvinnorna sakna-
de rätt att själva ställa upp som kandidater var deras möjlighet att påverka politiska frågor 
begränsad. För att kunna påverka i politiska frågor måste kvinnorna därför sluta sig sam-
man och använda sin rösträtt på ett organiserat sätt, menade Westermarck. Det räckte inte 
att var och en röstade enligt parti. Kvinnorna borde i stället enas om att med sina röster 
stöda kandidater som var villiga att arbeta för kvinnornas intressen. Främst bland dessa 
intressen stod givetvis möjligheten för kvinnor att själva ställa upp som kandidater.797 
 Helena Westermarck ansåg att kvinnors politiska medborgarskap endast var till hälf-
ten förverkligat utan kvinnliga kandidater. När den politiska rösträtten till slut hade be-
viljats kvinnorna 1906 och det blev dags att ordna lantdagsval 1907, arbetade hon därför 
ihärdigt för att se till att det fanns kvinnliga kandidater. Westermarck, som i likhet med 
sin bror Edvard Westermarck hade tillhört Svenska folkpartiet (SFP) ända sedan starten 
vid partiets konstituerande möte i maj 1906, tog därför initiativet till ett möte mellan de 
kvinnliga medlemmarna av partiets olika lokalstyrelser den 14 och 15 oktober 1906.798 

794 Furuhjelm 1939, 59. Se även Koskinen 1997, 30–32; Sulkunen 2006, 50–53.
795 Alexandra Gripenberg, ”Rösträtt och valbarhet”, Hufvudstadsbladet 9.12.1904. Se även Sulkunen 2006, 50–53.
796 H. Westermarck 1904 b, 190–195.
797 H. Westermarck 1904 c, 229–234.
798 H. Westermarck 1941, 341–351; H. Westermarck 1907 a. Se även Bonsdorff 1956, 32, 94–95, 102.



222   Konstnär, kvinna, medborgare

Av sexton kandidater utsåg mötet fyra personer som skulle bli partiets kvinnliga kandidater 
i det stundande valet. Dessa var Helena Westermarck, Dagmar Neovius, Annie Furuhjelm 
och Hedvig Sohlberg.799 Samtliga hade varit medlemmar i Kvinnokagalen. 
 Vid det provval som ordnades inom SFP inför kandidatnomineringen erhöll Wes-
termarck det högsta röstetalet bland de kvinnliga kandidaterna. Det uppfattades därmed 
allmänt som tämligen självklart att hon skulle bli invald i lantdagen. Därför väckte det 
en hel del förundran bland de samtida när hon i det egentliga lantdagsvalet ändå inte 
blev invald. Enligt Annie Furuhjelm, som senare kommenterade saken i sina memoarer, 
hade Westermarck uppfattats som en så självskriven vinnare att väljarna tagit för givet att 
hon skulle bli invald och därför röstat på andra kandidater.800 Enligt andra bedömare kan 
Westermarcks politiska position också ha väckt väljarnas osäkerhet. Satirtidskriften Fyren 
anmärkte därför raljerande att Helena Westermarck hade farliga initialer: ”H. kan betyda 
höger – och W. vänster”. Väljarna kunde således inte vara säkra på var hon egentligen stod 
i politiskt hänseende.801 
 Fyrens satir föranleddes i själva verket av en konkret händelse som sannolikt under-
blåste väljarnas osäkerhet. Inför valet publicerade nämligen Westermarck en insändare i 
Nya Pressen och i Hufvudstadsbladet med ett sammandrag av sina politiska åsikter. I insän-
daren förklarade hon att det hade förekommit försök att koppla samman henne med den 
vänsterfraktion som höll på att bildas inom Svenska folkpartiet. Hon kungjorde därför att 
hon inte hörde till den här grupperingen och framställde i stället sig själv som ”moderat”. 
Samtidigt förtydligade hon även att moderat i detta sammanhang inte borde uppfattas som 
”reaktionär” utan närmast som ”center”. I den fortsatta insändaren gav hon ett utförligt 
referat av sitt politiska program och uppgav att det bland annat omfattade förbättrandet 
av gift kvinnas rättsliga ställning, kvinnornas likställighet med männen i kommunala värv, 
skyddslagstiftning för arbetare, avskaffandet av den reglementerade prostitutionen samt 
införandet av fullständig trosfrihet.802 Det är kanske inte så förvånande att ett sådant pro-
gram – publicerat strax före valet på ett synligt sätt i landets största svenskspråkiga tidning 
Hufvudstadsbladet – fick väljarna att dra öronen åt sig. Trots att Westermarck sålunda inte 
ville positionera sig som vänsterorienterad är det därmed inte otänkbart att Westermarcks 
program för de potentiella väljarna framstod som mer radikalt än moderat.

 
 
 
 

799 Furuhjelm 1939, 101–104.
800 Furuhjelm 1929, 104. Angående Svenska folkpartiets valresultat i allmänhet och Helena Westermarcks förlust, se även 

Bonsdorff 1956, 118–124.
801 Fyren 30.3.1907.
802 H. Westermarck 1907 a.
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Mellan bildningskulturen och det moderna genombrottet

Nora och Ulrika 

Diskussionen om kvinnans medborgerlighet var under 1800-talet starkt förknippad med 
diskussionen om äktenskapet som samhällelig och juridisk institution. Den finska bild-
ningskulturens syn på kvinnans roll i samhället präglades starkt av J.V. Snellmans statslära 
och dess syn på äktenskapet och familjen. Enligt Snellman var endast män kapabla till 
ett fullvärdigt medborgarskap i det offentliga samhället. Kvinnor saknade förmågan till 
det slag av självreflektion som krävdes för att förnya lagstiftning och andra gemensamma 
regler. Till kvinnans uppgifter hörde därför i stället att reproducera och föra vidare den 
gemensamma nationella kulturen i sin roll som hustru och mor till kommande generatio-
ner.803 Den här synen på äktenskapet och kvinnans samhällsroll ruskades emellertid om av 
olika alternativa synsätt. Under 1840-talet pågick den så kallade Det går an-debatten som 
initierats av den svenske författaren C. J. L. Almqvists roman med samma namn. Under 
1880-talet flammade debatten upp på nytt på grund av Henrik Ibsens Ett dockhem.804 
 De frågor om äktenskapets natur som Ibsen ställde i Ett dockhem intresserade både 
Helena och Edvard Westermarck. Edvard Westermarck ägnade en betydande del av sin 
karriär åt att studera äktenskapet som social företeelse och samhällelig institution. Äkten- 
skapet gick därför som en röd tråd genom hans karriär från doktorsavhandlingen The 
Origin of Human Marriage 1889 till verket Äktenskapets framtid i västerlandet som utgavs 
år 1936.805 I sina memoarer uppgav han långt senare att han ursprungligen hade fattat 
intresse för frågan om varför ”könslivet” omgavs av känslor av ”blygsamhet och diskre-
tion”.806 Man kan ana att det var 1880-talets samhällsdebatt och i synnerhet den så kallade 
”sedlighetsdebatten” som föranledde detta intresse.807 I memoarerna nämner Edvard Wes-
termarck även 1880-talets författare, Ibsen och Strindberg, som betydelsefulla för utfor-
mandet av hans världsbild. Strindberg deltog precis som Ibsen i debatten om äktenskapet 
och den så kallade ”sedlighetsfrågan” på ett synligt sätt.808 
 I egenskap av vetenskapsman kunde Edvard Westermarck såsom Niina Timosaari 
har demonstrerat delta i den samtida debatten om köns- och äktenskapsfrågor. Veten-
skapsmannens expertposition gav honom även möjlighet att påverka lagstiftningen kring 
frågor angående äktenskap, familjeliv och sexualitet.809 Helena Westermarck saknade för 
sin del en motsvarande möjlighet att ikläda sig en expertroll på vetenskapens område. I 
stället kommenterade hon motsvarande frågor genom sin konst. Ibsen Ett dockhem hade, 

803 Juntti 2011; Juntti 2004, 269–276. 
804 Nieminen 1951, 109–117. Debatten fick även en relevans för den finska bildningskulturen då J. V. Snellman, som vistades 

i Sverige, gav sig in i debatten med en fristående fortsättning på Almqvists roman.
805 E. Westermarck 1889; E. Westermarck 1936.
806 E. Westermarck 1927, 69.
807 Om sedlighetsdebatten i Norden, se t.ex. Bredsdorff 1973. Om sedlighetsdebatten i Finland, se Nieminen 1951, särskilt 

19–32, 118–166.
808 E. Westermarck 1927, 36. 
809 Timosaari 2017, särskilt 21–24 . 
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såsom jag redan varit inne på, gjort ett omvälvande men också enigmatiskt intryck på 
Westermarck. I sin tredelade romanserie I fru Ulrikas hem tog Westermarck därför itu med 
att diskutera Ibsens budskap.
 Romanserien I fru Ulrikas hem består av tre fristående romaner. Idén till arbetet föd-
des såsom redan framgått i stämningarna efter februarimanifestet under vårvintern 1899 
och den första delen tillkom mycket hastigt. Den första romanens handling förlades till 
tiden under 1830- och 1840-talen då den finska lantdagen inte sammankallades och det 
politiska läget kännetecknades av en rädsla för tidens politiska revolutioner. Den andra 
romanen utspelar sig därefter under medlet av 1800-talet, vid tiderna före och efter det 
att lantdagen sammankallades på nytt år 1863. Den tredje och sista romanens handling 
förlades till tiden från 1880-talet fram till tiden efter rösträttsreformen 1906.810 De tre 
romanerna behandlade således den politiska utvecklingen i Finland under 1800-talet, men 
också kvinnornas situation och medborgerliga villkor under samma period. Såsom även 
Merete Mazzarella konstaterat kan man säga att romanens spänning ligger i konflikten 
mellan pliktuppfyllelse och självförverkligande.811 Romanserien I fru Ulrikas hem har av 
tidigare forskning ofta förknippats med 1880-talets äktenskaps- och sedlighetsdebatt. Me-
rete Mazzarella har analyserat det tema av kvinnofrigörelse och kärlek som finns i roma-
nerna i en kortare uppsats. Även Arne Toftegaard Pedersen ägnar en ansenlig andel av sin 
biografi över Westermarck åt de tre romanerna. Både Mazzarella och Toftegaard Pedersen 
uppehåller sig särskilt vid Westermarcks sätt att beskriva kärlek, passion och sexualitet. De 
tre romanerna i Fru Ulrika-serien diskuteras därför i anslutning till samtidens litteratur 
kring detta tema såsom Gustave Flauberts Madame Bovary (1857), Victoria Benedictssons 
Fru Marianne (1887) samt Henrik Ibsens Samfundets støtter (1877). I jämförelse med dessa 
förebilder förefaller Helena Westermarcks sätt att beskriva passionen och kärleken som 
tämligen känslofattigt. Hennes budskap uppfattas därför som ambivalent och lite otydligt 
i konturerna.812 
 En orsak till att de tre romanerna i Fru Ulrika-serien ofta uppfattats som berättel-
ser om relationerna mellan män och kvinnor står sannolikt att finna i det citat ur Ibsens 
Kjærlighedens Komedie (1862) som inleder romanen I fru Ulrikas hem: ”…Ja, vet ni hvad 
ett hem är? Ett hem ni har… där ingen ser att era lockar gråna, där ingen märker att er 
röst blir gäll; där kära minnen blekna för att blåna som fjället bakom skog en sommar-
kväll”.813 Citatet med sin hänvisning till ett gott och kärleksfullt hem kan, om man så vill, 
uppfattas som en metafor för den privata relationen mellan man och kvinna inom ramen 
för hemmet och äktenskapet. Men ”hemmet” i citatet kan också uppfattas som en metafor 
för någonting större. Såsom jag läser romanerna anspelar metaforen snarast på det stora 
kollektiva ”hem” som utgörs av nationen och samhället i en Hegeliansk tradition. Därför 

810 H. Westermarck 1900, 1903 och 1911.
811 Mazzarella 1984, 224.
812 Mazzarella 1984; Toftegaard Pedersen 2016, 188–290.
813 Citatet ur Henrik Ibsens Kjærlighedens Komedie (1862) återgivet i H. Westermarck 1900, 1. Bokens epilog (s. 231) inleds 

med ytterligare ett citat ur samma pjäs.
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vill jag för tillfället lämna diskussionen om Fru Ulrika som ett inlägg i äktenskapsdebatten 
åt sidan för att i stället lyfta fram romanserien som Westermarcks kommentar till den poli-
tiska utvecklingen i Finland och kvinnornas roll i den. Jag menar att Fru Ulrika-serien kan 
betraktas som Westermarcks försök att diskutera den radikala kvinnosyn som finns i Ibsen 
Ett dockhem i relation till den finska bildningskulturens kvinnoideal. På så vis kan roma-
nerna även betraktas som ett ambitiöst inlägg i debatten om kvinnans medborgerlighet. 
Det inledande citatet bör uppfattas som en tydlig fingervisning om var Helena Wester-
marcks litterära förebilder fanns. I Kjærlighedens Komedie skildrar Ibsen kärlekshistorien 
mellan Svanhild och den unga författaren Falk. Skådespelet behandlar på olika sätt frågan 
om huruvida det finns rum för den frihet som den skapande individen behöver inom äkten- 
skapets ramar. I skådespelet visar Ibsen på den dubbelmoral som existerar mellan män och 
kvinnor. Falk lever den ansvarslöse diktarens liv och söker i kärleken efter en musa som 
ska inspirera hans konst. I egenskap av kvinna hindras däremot Svanhild från att utveckla 
sin egen personlighet och kreativitet av såväl konvenansen som familjen och samhället. I 
stället försöker hon kompensera sin frihetslängtan genom kärleken till Falk. Han blir för 
henne därför den som ska ge ord åt hennes känslor och leva i den frihet som förvägras 
henne själv.814 
 I Helena Westermarcks Fru Ulrika-serie upprepas konstellationen mellan Falk och 
Svanhild gång på gång i olika variationer. I den första delen av romansviten möter läsaren 
därför den starka och duktiga fru Ulrika på herrgården Lindby under 1830-talet. Atmo- 
sfären i den gamla herrgården beskrivs som instängd och trång. Fru Ulrikas svärfar regerar 
över hem och gård med den enväldige patriarkens makt. Den andliga och intellektuella 
instängdheten i hemmet kontrasteras mot Ulrikas svåger Carl-Gustaf som på grund av 
sitt intresse för studier helt förskjutits av sin despotiske far som vill att han ska stanna på 
gården. Ulrikas längtan ut ur detta andligt och intellektuellt trånga hem ges uttryck genom 
hennes spirande förälskelse i sin återvändande svåger. Carl-Gustaf som studerat och vistats 
i utlandet representerar för Ulrika samma intellektuella frihet som Falk för Svanhild.815 
Kärleken framstår således för Westermarck som ett substitut som kvinnor tyr sig till när 
andra dörrar stängs framför dem.
 För Ulrika representerar således svågern Carl-Gustaf den intellektuella frihet som 
hon själv förvägras. Emellertid är det i Westermarcks framställning inte bara kvinnorna 
som berörs av det patriarkaliska samhällets ofrihet. Ulrika och hennes man lever i en form 
av livegenskap under svärfaderns styre. Då fadern till slut erbjuder Ulrikas make att köpa 
gården avböjer denne köpet med motiveringen att han så länge lånen inte var betalda 
skulle bli tvungen att lyda sin far ännu mer. Mannen vill därför inte utsätta sig för den 
ekonomiska risken att köpa gården utan föredrar att gå som ”arrendator” hos fadern.816 
Situationen i hemmet blir på så vis en parallell till det finska samhällslivet under den tid då 

814 Denna tolkning av Kjærlighedens Komedie lyfter exempelvis redan Valfrid Vasenius fram. Se Vasenius 1882, 129–148.
815 H. Westermarck 1900.
816 H. Westermarck 1900.
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handlingen utspelar sig. Enligt Westermarck präglades Finlands förhållande till Ryssland 
under Nikolaj I:s regeringsperiod av en rädsla för revolution och samhällsförändring samt 
vidhängande motvilja mot reformer som hade sin motsvarighet i den gamle svärfaderns 
vägran att låta sonen studera.817 Det hårt patriarkaliskt styrda hemmet med dess rädsla för 
reformer kan sålunda uppfattas som en symbol för enväldet. Den instängda atmosfären i 
fru Ulrikas hem motsvaras sålunda av en dyster ofrihet i det omgivande samhället: ”Och 
blytung låg dvalan öfver landet i nådens år 1830”, heter det i en beskrivning.818 Wester-
marcks underliggande budskap blir således tydligt: precis som Ulrikas make blir också 
undersåtarna i ett land passiva och obenägna att ta risker som i själva verket kunde gagna 
dem så länge de saknar friheten att själva påverka landets styrelse. Det goda hemmet i det 
inledande Ibsencitatet blir således en metafor för ett samhälle där både män och kvinnor i 
frihet tillåts bidra till samhällets utveckling och det gemensamma bästa.
 På den här punkten skiljde sig Westermarcks tolkning delvis från förebilden Ibsens. 
Det moderna genombrottets ikoner Georg Brandes och Henrik Ibsen förhöll sig båda 
två kritiskt till kollektiva samhällsinstitutioner. Äktenskapet var bara en av de kollektiva 
grupperingar som enligt deras uppfattning hindrade individen från att utveckla sina egna 
unika och medfödda andliga och intellektuella förmågor. Enligt Brandes menade Ibsen 
exempelvis, att individen behövde fullkomlig frihet för att kunna utvecklas: ”Han anser 
att individen, för att kunna utveckla allt hvad som i dess väsen är den gifvet som fruktbar 
möjlighet, först och främst måste stå fri”.819 I en intervju, som ursprungligen publicerades 
i Frankfurter Zeitung, uppgav Henrik Ibsen för sin del apropå Brandes partitillhörighet att 
han personligen hyste en grundmurad misstro mot politiska partier eftersom de kontrolle-
rade eller begränsade individens frihet och individualitet:

Jag tillhör ej något parti, sade han, och vill icke heller tillhöra 
något; jag vill icke offra min personlighet för de kraf, som 
uppställas af en organiserad mängd, den må nu heta parti, 
samfund eller stat. Ifrån vår tidigaste ungdom blifva vi alla 
uppfostrade till att vara statsborgare, istället för att man borde 
uppfostra oss till att vara menniskor. Vår första pligt är att 
utveckla individualiteten, icke den att underordna oss det all-
männas intressen.820 

 

817 Se t.ex. Klinge 1998, 156–166.
818 H. Westermarck 1900, 90.
819 Brandes synpunkter på Ibsen refererades i ”Henrik Ibsen och hans senaste skådespel II”, Helsingfors Dagblad 4.2.1883.
820 ”Henrik Ibsen”, Borgåbladet 4.7.1885. Artikeln återgav den tyske teaterledaren och kulturskribenten Otto Brahms samtal 

med Ibsen i Rom. Den hade ursprungligen ingått i tidningen Frankfurter Zeitung. 
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 Den frihet som både Ibsen och Brandes såg som ett villkor för individens person-
lighetsutveckling var en frihet från alla former av kollektiva och samhälleliga institutioner 
såsom nationer och partier.821 Ibsen kunde därför lika gärna ha uttalat sig om äktenskapet 
eller nationen när han apropå partitillhörighet yttrade: ”Partiet tvingar vår personlighet 
in under sitt ok, det hindrar den fria utvecklingen af det sköna menskliga hos oss, det är 
individens fiende, och endast den, som står ensam, den som icke hämmas af hänsynen för 
dem, som vilja marschera med honom i slutna led, skall nå målet”.822 Målet var för Ibsen 
en full utveckling av individens unika och medfödda personlighet. Så som Ibsen antydde 
genom Ett dockhem omfattade den här rätten både män och kvinnor.
 I likhet med Ibsen ansåg även Helena Westermarck att Ulrika hade samma rättighet 
som Carl-Gustaf att utveckla sina andliga och intellektuella anlag och sin medborgerliga 
förmåga. Hon var också kritisk till uppfattningen att mäns och kvinnors intellektuella 
behov var olika på grund av biologiska skillnader mellan könen. Redan i den program-
förklaring som ingick i det första numret av tidskriften Nutid år 1895 hade hon därför 
såsom ovan beskrivits framhållit att om män och kvinnor verkligen var naturligt väsens-
skilda så borde ju dessa skillnader också ge sig till känna även om kvinnorna fick sin fulla 
frihet att utbilda och förädla sina naturgivna egenskaper som de själva fann bäst.823 Inom 
det rådande samhällssystemet var det emellertid än så länge inte möjligt för kvinnan att 
fritt utvecklas inom ramen för äktenskapet ansåg Westermarck. Liksom Ibsen hade gjort 
med Dockhemmets Nora, ställde Westermarck därför sin Ulrika inför valet att lämna hem 
och familj för att därigenom frigöra sig från det äktenskap som hindrade henne från att 
utvecklas till en självständig och ansvarsfull individ. Till skillnad från Ibsens Nora valde 
Westermarcks Ulrika ändå i det avgörande ögonblicket att följa sin pliktkänsla och stanna 
kvar hos sin man och sina barn på gården. Hon blev med tiden en kraftfull matriark på 
godset, men detta skedde till ett pris. Genom sitt val gick hon miste om sin kärlek och hon 
tvingades finna sig i en kringskuren och begränsad vardag inom hemmets fyra väggar. I 
bokens epilog kommenterar hennes båda sondöttrar sin farmors slutna och hårt arbetande 
person. Den yngre systern kastar fram tanken att farmodern borde ha gett sig av med sin 
älskade eftersom både hon och han då hade kunnat utvecklas till vad ”de varit ämnade 
till”.824 Ulrikas val fick således tragiska konsekvenser för hennes egen utveckling och lycka. 
 Men trots att den personliga utvecklingen var viktig för Westermarck, ville hon inte 
såsom Ibsen föreslog i Ett dockhem att den skulle förverkligas på bekostnad av andra. Med-
an den ena av fru Ulrikas sondöttrar antyder att farmodern kanske borde ha valt att följa 
sin kärlek, visar den andra sondottern därför en större förståelse för farmoderns pliktkänsla 
när hon ogillande kommenterar sin systers tanke: ”Hvad hade i så fall blifvit af farmors 

821 Ibsens litterära position var, såsom Narve Fulsås understryker, givetvis inte fri från olika politiska kopplingar. Ibsen 
vistades förvisso långa tider på den europeiska kontinenten, men han bröt aldrig med det litterära fältet i Norden. Fulsås 
2011, 39–40. I Fulsås tolkning utgör det moderna genombrottet som Ibsen representerade inte någonting europeiskt som 
importerades till Norden utan snarare ett nordiskt fenomen som målmedvetet exporterades till kontinenten se s. 57–58.

822 ”Henrik Ibsen”, Borgåbladet 4.7.1885.
823 H. Westermarck 1895, 7.
824 H. Westermarck 1900, 238–243.
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hem och hennes båda små barn, om jag får fråga?”.825 Precis såsom Arne Toftegaard Peder-
sen har konstaterat innehåller Westermarcks tankar också en stor portion ansvar. Därför 
bildar Ulrikas berättelse en pendang till den tredje delen av romanserien I fru Ulrikas hem. 
Den unga huvudpersonen Maria faller här offer för en självisk svartsjuka och drivs till en 
handling som i förlängningen innebär att hon får den kärlek som hon önskar. Konsekven-
sen av denna handling blir emellertid också att Marias syster förlorar sitt liv.826 

Frihetens ansvar

Trots att romanfiguren Marias lycka i den sista delen av Fru Ulrika-serien endast förverkli-
gas till ett högt pris bör man inte se Helena Westermarcks romaner som något idealistiskt 
förhärligande av plikten och självförsakande uppoffring. Tvärtom sökte Westermarck med 
sin romansvit visa att den ofrihet som hade tragiska konsekvenser för individen också 
påverkade samhället i negativ riktning. I romanserien I fru Ulrikas hem betraktade Wester-
marck därför kvinnornas kringskurna ställning i hemmet och samhället som en historisk 
företeelse där framtiden bar med sig ett löfte om förändring. Om detta vittnar det sista 
kapitlet i den sista volymen av serien som bär den profetiska rubriken: ”Det utlofvade 
landet”. Från det trånga ”gamla hemmet” i familjens sköte tar Westermarcks kvinnor här 
steget ut i det stora samhälleliga hemmet.827 
 I romanen Vandrare, som utkom efter en ganska lång fördröjning år 1911, tog Wes-
termarck itu med 1880-talet och sin egen ungdomstid. Detta årtionde framstår här fram-
för allt som den nya kvinnans decennium. Romanen kan därför betraktas som Wester-
marcks mest genomtänkta iscensättning av 1880-talet och de ideal som hon förknippade 
med sin egen ungdom. Persongalleriet i romanen fylls därför av kvinnor i nya, aktiva yr-
kesroller. Den unga huvudpersonen Maria studerar till sjukgymnast, medan hennes syster 
Rosa arbetar på kontor. Tillsammans har systrarna lämnat sin barndoms landsbygd för att 
söka sig en framtid i staden. På olika sätt möter systrarna det nya, moderna samhälle som 
fru Ulrika endast kunde drömma om. I romanens Helsingfors finner Maria därför en rad 
likasinnade moderna unga kvinnor i diskussionsföreningen ”Fria ordet” vars målsättning 
är att ”införa sina medlemmar i tidens brännande frågor, lära dem tänka öfver dessa viktiga 
samhällsspörsmål och uttala sina tankar om dem på ett klart och logiskt vis”. På det möte 
där Maria introduceras i den nya kamratklubben läser man ett referat av ”Stuart Mills bok” 
om ”Kvinnans underkufvade ställning” varvid diskussionen tar vid. Den ivriga och fria 
stämningen i kvinnornas debattglada sällskap går helt i enlighet med den 1880-talsanda 
som Westermarck även beskrev i andra sammanhang: ”Liksom en vårflod strömmade de 
samhällsomstörtande förslagen, tankarna och hugskotten fram; där talades om lika lön för 

825 H. Westermarck 1900, 243.
826 Toftegaard Pedersen 2016, 214–215, 255–260.
827 H. Westermarck 1911, 253.
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mäns och kvinnors arbete, om gift kvinnas eganderätt, om universitetsstudier för kvinnor 
och flera andra af tidens stora, nya spörsmål”.828 
 För de kvinnor som i likhet med romanens huvudperson Maria välkomnar föränd-
ringen och tar vara på de nya möjligheterna innebär det moderna samhället i Westermarcks 
framställning en chans till en mer utvecklande och tillfredsställande kvinnoroll. För de som 
i likhet med Rosa däremot inte förmår ta vara på de nya alternativen utan lever kvar i den 
föråldrade kvinnorollen där mannens kärlek är kvinnans enda möjlighet till lycka, går det 
emellertid sämre. Besviken i sin kärlek till en man som visar sig vara hennes egen halvbror, 
tynar Rosa som vantrivts på sitt kontorsjobb bort i en svår sjukdom. Hon dör till slut när 
Maria i ett utbrott av svartsjuka avslöjat fästmannens släktskap med henne. Trots tragedin 
går det därefter väl för Maria. I slutet av romanen återvänder hon till hemlandet från 
Amerika, kallad av en önskan att återigen delta i sitt fosterlands öden efter februarimanifestet 
1899. Mellan raderna antyds att hon gift sig och att det unga paret nu går mot framtiden i 
en helt ny typ av relation där båda två jämställt kan arbeta för framtiden i det gemensamma 
hemmet och fosterlandet. Förändringen jämfört med den tidigare situationen framhävs 
i romanens sista avsnitt genom den unga folkskollärarinnan som till fullo blir en del av 
fosterlandets stora samhälleliga hem när hon till slut inser ”att på henne hvilade ett stort 
ansvar för framtiden och att hon höll en del af fäderneslandets öde i sin hand”.829 
 Det goda hemmet framstod sålunda för Helena Westermarck som en analogi till 
det goda samhället där både män och kvinnor hade sin fulla frihet att utvecklas och växa 
som människor. I sina anteckningar inför romanprojektet underströk hon sålunda: ”Den 
innersta nerven i Tecken och Minnesskrift är: hemmets historia hos oss. Fosterlandet är 
det stora hemmet”.830 Det goda hemmet som en metafor för den goda staten har seder-
mera blivit känt genom exempel från Sverige där begreppet ”folkhemmet” slog igenom 
tack vare Per Albin Hansson (1885–1946) och den svenska socialdemokratin. De svenska 
socialdemokraterna var emellertid inte först med att jämföra hem och samhälle. Såsom 
Hans Dahlqvist har visat användes begreppet ”folkhem” bland annat av den konservativa 
statsvetaren Rudolf Kjellén (1864–1922) under 1910-talet på ett sätt som klart skiljde sig 
från Hanssons senare användning.831 Metaforen användes även flitigt inom den svenska 
kvinnorörelsen. Den synligaste förespråkaren för dessa idéer var sannolikt författaren Ellen 
Key (1849–1926) som i boken Barnets århundrade (1900) framhöll vikten av att inte 
undanhålla kvinnan politisk makt. Hon ansåg att samhället kunde dra nytta av kvinnans 
moderliga förmåga att vårda och fostra även inom samhällspolitiken.832 
 Det ”samhälle” som Westermarck ville göra kvinnan delaktig i framstod emellertid i 
en tydligt nationell kontext. Westermarcks uppfattning om samhället bär på så vis tydliga 
drag av den finska bildningskulturen. I enlighet med den Hegelianska traditionen hade 

828 H. Westermarck 1911, 71.
829 H. Westermarck 1911, 252. 
830 HW anteckningar inför romanen I fru Ulrikas hem, HWA:4, ÅAB.
831 Dahlqvist 2002, 445–465. 
832 Lagergren 1999, 65–77.
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exempelvis J. V. Snellman redan under 1850-talet i sin statslära betraktat familjen som 
en grundsten för samhället. I hans tolkning sammanföll emellertid samhället med natio-
nalstaten.833 Denna tanke präglade även den finska kvinnorörelsen. I ett brev skrev därför 
exempelvis Westermarcks moster Elisabeth Blomqvist redan år 1859: ”För mig är nationen 
i stort sett, vad familjen är i smått”.834 I jämförelse med Key, Kjellén och den svenska folk-
hemsdebatten var Westermarck därför förhållandevis tidigt ute med sin tanke om att det 
fanns en parallell mellan hem och stat. Detta berodde på att den Hegelianska filosofin, som 
även utgör en bakgrund till Kjelléns och Keys tankar, hade en längre och starkare tradition 
i Finland. Inför sitt arbete hade Westermarck bland annat studerat det tidiga 1800-talets 
finska samhällsdebatt om medborgarens patriotiska ansvar. I hennes anteckningar finns 
bland annat ett utförligt referat av en text om nationens väsen och medborgerlighet som 
förefaller härstamma från Åboromantikens språkrör Mnemosyne. Av allt att döma hade hon 
läst åtminstone årgångarna 1821–1823 av tidskriften och citerade bland annat en artikel 
av A. I. Arwidsson om fosterländskhet. Hon hänvisade även till Snellman.835 
 Enligt Arwidsson måste varje ung människa söka sina förebilder i det förflutna: ”Det 
är i förfädernas ära och ryckte, som den unge medborgaren skall söka näring för sitt foster-
ländska sinne, och en stödjepunkt för alla sina handlingar och bemödanden till fäderne-
bygdens välgång och lycka.”836 Ett sådant intresse för det förflutna kännetecknar på sätt och 
vis också Helena Westermarcks författargärning. Men hon nöjde sig inte med att enbart 
beundra det förgångnas aktörer utan ansåg att en konstnär också måste blicka mot framti-
den. I enlighet med tanken att konstnärens uppgift var att visa på det goda i sina karaktärer 
och de utvecklingsmöjligheter som därmed låg inneboende i dem, ville Westermarck med 
sina romaner visa på en framtida möjlighet. I romanserien I fru Ulrikas hem beskriver hon 
därför den utveckling som det finländska samhället hade genomgått och vad den inneburit 
i synnerhet för kvinnorna. I slutet av den tredje och sista romanen Vandrare låter hon följ-
aktligen sin huvudkaraktär protestera mot ett okritiskt idealiserande av det förflutna:

Vi får inte falla i alltför stor dyrkan af det förflutna. Låt oss 
också komma ihåg, att där var lågt till taket i det gamla hem-
met, lågt handgripligt och i figurlig mening. Och luften där-
inne var mången gång tung och instängd… m y c k e t tung 
för kvinnorna. Vi är nu i alla fall moderna människor, som 
måste se mot framtiden…837

 Även här framträder hos Helena Westermarck ett gemensamt drag med Ibsen och det 
moderna genombrottets författare. Den framtidsoptimism som Westermarck ger uttryck 

833 Manninen 1986, 129–134.
834 Elisabeth Blomqvist brev till Johannes Steinmann 15.11.1859 citeras i H. Westermarck 1916, 143.
835 A. I. Arwidsson, ”Betraktelser”, Mnemosyne 2:1822. Jfr. H. Westermarcks anteckningar ”Motiv” (odaterat, troligtvis 1898 

eller något senare), HWA:4, ÅAB.
836 A. I. Arwidsson, ”Betraktelser”, Mnemosyne 2:1822.
837 H. Westermarck 1911, 247.
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för i romanserien I fru Ulrikas hem påminner om den ”historisk-estetiska” förståelse av 
dramatik och berättelse som enligt forskaren Jon Nygaard är kännetecknande för Ibsen. 
Genom dramatik och teater försökte Ibsen enligt Nygaard tolka historien och den historis-
ka utvecklingen samt den framtid som utvecklingen var på väg mot. Även Brandes talade 
enligt Nygaard för liknande tankar.838 
 Historien var även för Helena Westermarck en väg som ledde till framtiden. Nyckeln 
till ett lyckligare framtida samhälle låg enligt Westermarck i kvinnans förändrade villkor. 
I slutet av romanen I fru Ulrikas hem sammanfattar hon sitt budskap: ”Men först när 
en stråle af frihetens eviga ljus fått tränga genom dagens arbete och möda, kunde dess 
[landets] framtid skapas. – När en sådan stråle fångas af kloka, klara kvinnoögon, bådar 
den framtidens dag”.839 På försättsbladet till romanen framhävde Westermarck därför sina 
intentioner. Romanen var avsedd att vara den första i ordningen av en serie romaner ”till 
hvilka ämnet hämtats från olika utvecklingsskeden i vårt land under 1800-talet”.840 Trots 
detta uppfattade Westermarck ändå inte, såsom även Arne Toftegaard Pedersen påpekat, 
sitt arbete som en historisk roman i egentlig bemärkelse.841 De föregående årtiondena var i 
stället ett förstadium till nuet som kunde utgöra referenspunkter för en önskvärd framtida 
utveckling. I sina anteckningar inför romanen underströk Westermarck därför:

[A]ngående utförandet: Personerna måste hafva en viss sym-
bolisk syftning åt de krafter, af hvilka det nuvarande Finland 
blifvit skapadt. Ehuru sträfvan måste blifva att göra dem så 
lefvande som möjligt, må aldrig det symboliska lämnas ur sikte. 
Endast så bör den förgångna tiden här ses ur en senare tids 
synpunkt. Den uteslutande realistiska teckningen skulle bli 
kostym, ej själshistoria. Symboliken är vår tids ställning till 
eller uppfattning om det förgångna.842

 I romanen Vandrare, som utgör den sista delen av romanserien, behandlar Wester-
marck 1880- och 1890-talen och den nya, moderna och självständiga kvinna som roma-
nens huvudkaraktär Maria efter många svårigheter utvecklas till. Redan de sista raderna i 
romanen I fru Ulrikas hem sammanfattar emellertid detta budskap: 

Men genom mörker och tystnad binda starka osynliga band 
släkte vid släkte, binda dem så fast att de aldrig lösas. Och 
intet våld och ingen makt kan hindra denna skara att nå fram 

838 Nygaard 2006, 121. Nygaard sammanfattar: ”Ibsen forstår historien som drama og teater og at vi kan forstå utviklingen 
og historien gjennom eller ved hjelp av drama og teater. Ibsens drama er uttrykk for eller dokumenter om hans tid. I og 
gjennom drama og teater oppfanges og uttrykkes det som skjer og vil komme til å skje.”

839 H. Westermarck 1900, 230.
840 H. Westermarck 1900, förord.
841 Toftegaard Pedersen 2016, 180–182.
842 HW anteckningar inför romanen I fru Ulrikas hem, HWA:4, ÅAB.
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till en ny dag, i den tiden, då män icke mera äro råa och makt-
fullkomliga, kvinnor icke mera fega och lögnaktiga utan sida 
vid sida skola bygga framtidens stora hem.843

 Sin vana trogen ställde Westermarck på så vis sitt hopp till framtiden och till ett 
framtida samhälle som bättre skulle kunna tillgodose kvinnors intellektuella behov. Hen-
nes agenda var ingenting mindre än en bättre framtid för såväl Svanhild, Nora och Ulrika 
samt alla deras medsystrar. Trots det politiskt hotfulla läget efter februarimanifestet 1899, 
då planerna på romanserien I fru Ulrikas hem kom till, såg framtiden på den här punkten 
ändå ljus ut. När kvinnorna fick rätt att jämställt delta i kampen för nationen fanns det 
hopp i mörkret, ansåg Westermarck. I sina förberedande anteckningar framhöll hon där-
för: ”Den nya tiden för kvinnorna utom hemmet och öppnar en alldeles ny värld för dem. 
Därför blir historien också en historie om kvinnornas kamp om deras frivilliga sköna offer, 
om deras smärtsamma offer af hjärteblod och tårar”. Den tredje romanen, för vilken Wes-
termarck ursprungligen planerade titeln ”Altare och offer”, skulle enligt de ursprungliga 
planerna handla om kvinnornas roll i nationen.844 
 Eftersom arbetet med den tredje romanen drog ut på tiden fram till år 1911 blev 
det emellertid svårare att förverkliga de ursprungliga stämningarna inför romanseriens fi-
nal. När romanen Vandrare slutligen färdigställdes, såg kvinnornas politiska ställning helt 
annorlunda ut än vid planeringsskedet 1899. Trots att de finska kvinnorna sedan flera år 
tillbaka hade vunnit politisk rösträtt och därmed ett politiskt medborgarskap i nationens 
stora hem, så såg den allmänna situationen vid tiden före första världskriget ändå allt mer 
komplicerad ut. Det förklarande ljus som präglat den ursprungliga idén för den tredje 
delen av romanserien I fru Ulrikas hem förvandlades sålunda till ett mer trevande försök att 
greppa verklighetens ambivalens: en vandrare måste när allt kommer omkring fortsätta att 
gå även om det han väntar sig att finna inte uppenbarar sig vid det ursprungliga målet. 
 Men trots att Westermarck på så vis blev tvungen att modifiera budskapet i sin ro-
man behöll hon ändå den uppfattning som hon ursprungligen hade utgått ifrån. I juni 
1911 deltog Westermarck som inbjuden hedersgäst i den sjätte internationella kongressen 
för kvinnlig rösträtt som arrangerades av organisationen The International Woman Suffrage 
Alliance i Stockholm. Den andra konferensdagen ordnades på kvällen en stor samman-
komst i Operasalongen där Westermarck som representant för det första europeiska land 
där kvinnorna fått rösträtt höll öppningsanförandet. Under kvällen hörde hon även den 
svenska författaren Selma Lagerlöfs festtal under rubriken ”Hem och stat”. Talet gjorde 
ett stort intryck på Westermarck som sedermera utförligt refererade dess innehåll i sina 
memoarer. I sitt tal framhöll Lagerlöf att kvinnan hade skapat ”det goda hemmet” med 
mannen vid sin sida, men att mannen för sin del hade skapat staten ensam. Medan det 
förvisso fanns hem som inte var lyckliga så fanns det ändå många goda hem, medan man 

843 H. Westermarck 1900, 249–250.
844 HW anteckningar inför romanen I fru Ulrikas hem, HWA:4, ÅAB.
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förgäves fick leta efter den lyckliga staten, ansåg Lagerlöf. Om det goda hemmet sålunda 
kunde existera som ett resultat av samarbetet mellan man och kvinna, så talade detta enligt 
Lagerlöf för att också staten måste byggas i samarbete mellan könen.845 
 Den tredje och sista romanen i Westermarcks Fru Ulrika-serie kom ut samma år som 
rösträttsmötet hölls i Stockholm. Lagerlöfs tal påverkade därför sannolikt inte direkt inne-
hållet i Westermarcks romaner. Däremot vittnar Westermarcks entusiasm över talet om att 
hon upplevde att Lagerlöf med sitt tal sanktionerade samma idéer som hon själv hade gett 
uttryck för i sina romaner. Grundtanken i hennes romanprojekt fick på så vis ett offentligt 
godkännande av ”den stora författarinnan” som Westermarck beundrade.846 

Mer tänkt än känt

Det är ingen överdrift att säga att Helena Westermarcks ambitioner för de tre romanerna 
i serien I fru Ulrikas hem med sitt budskap om jämlikhet och medborgerlig frihet var högt 
ställda. Trots att den första romanen i serien överlag mötte ett mycket gott mottagande blev 
emellertid inte mottagandet riktigt vad Westermarck hade hoppats. När romanerna recen-
serades i den finska tidningspressen upplevde Westermarck därför någonting som påminde 
om det hon upplevt när tavlan Strykerskor ställdes ut i början av 1880-talet. Också denna 
gång gick nämligen omgivningens reaktioner och Westermarcks egna intentioner i sär på 
ett sätt som förefaller att ha rubbat Westermarcks självbild. 
 Trots att Helena Westermarck redan på försättsbladet till romanen I fru Ulrikas hem 
hade varit förhållandevis tydlig gällande intentionen att genom romanen kommentera den 
politiska utvecklingen i Finland, uppfattades romanen ändå inte som ett politiskt verk av 
sin samtid. Recensenterna såg i första hand boken som en skildring av kvinnors liv och 
svunna tiders hem med det ”obemärkta, plikttrogna arbetet i det enkla hemmet” samt 
”de anspråkslösa husliga fröjderna och bekymren” för att inte tala om ”de hemliga hjär-
tesorgerna”, såsom tidskriften Nutids recensent Rosina Wetterhoff uttryckte det. Sådana 
ämnen – kvinnor, hem och kärlekshistorier – uppfattades av samtiden som passande för 
en kvinnlig författare och recensionerna var därför överlag välvilliga. Även Finsk Tidskrifts 
recensent Gunnar Castrén samt signaturen H. S. (troligtvis författaren Helmi Setälä f. 
Krohn) i Valvoja förhöll sig positiva till romanen I fru Ulrikas hem.847 
 I det överlag välvilliga bemötandet från recensenterna förekom emellertid också kri-
tiska röster. Den svenske kritikern Ruben G:son Berg (1876–1948), som under pseudony-
men Lennart Hennings recenserade I fru Ulrikas hem i den svenska tidningen Aftonbladet, 

845 H. Westermarck 1941, 396–405.
846 H. Westermarck 1941, 405.
847 Recension av sign. R. W-ff. [Rosina Wetterhoff], Nutid 1:1901, 8–10; Se även: Recension av sign. H.S., Valvoja 5–6:1901, 

378–380; Recension av Gunnar Castrén, Finsk Tidskrift 50:6 [1901], 524–527; ”Korta anmälningar”, Borgåbladet 
15.12.1900.
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uppfattade det dokumenterande draget som romanens största förtjänst.848 Litteraturve-
taren Hanna Lindberg (1869–1909), som recenserade romanen i Hufvudstadsbladet, an-
såg för sin del att boken snarare kunde betraktas som en etnografisk studie än som en 
roman. Det berättande elementet, dialogen och själva intrigen föreföll däremot endast 
löst sammanhängande och Lindberg uppfattade de många skildringarna av olika kvinno-
uppgifter som ”den tidens dråpliga barnuppfostran” och ”det ansträngda brefskrifvandet” 
som aningen överflödiga och utan återkoppling till den psykologiska utvecklingen hos 
berättelsens karaktärer.849 Helena Westermarck kommenterade recensionerna i ett brev till 
brodern Edvard Westermarck och hon var särskilt upprörd över just Lindbergs recension. 
”[S]nart får jag be Gud bevara mig för de kvinnliga kritikerna och får göra någotslags 
avfall i kvinnofrågan”, anmärkte hon syrligt.850 En orsak till att Westermarck var besviken 
på recensionerna överlag och på Hanna Lindbergs recension i synnerhet, var sannolikt 
att de inte påtalade romanens samhällskommenterande ansats. Medan recensionerna fäste 
uppmärksamhet vid det dokumenterande draget i romanen blev Westermarcks politiska 
budskap i det närmaste helt ouppmärksammat. 
 Recensenternas tystnad gällande romanens politiska budskap kan givetvis ha berott 
på presscensuren och svårigheterna med att kommentera politiska frågor i tidningarna 
under tiden efter februarimanifestet. Trots detta förekom det ändå en recension där recen-
senten inte bara lyckades ringa in både det politiska och det emancipatoriska budskapet 
i romanen utan också hitta ett sätt att beskriva det. I sin recension av romanen berömde 
tidningen Wasa-Posten den dokumenterande ambitionen i verket såsom framkallad av en 
”historisk-fosterländskhet”. Westermarcks verk betecknades därför som ett ”lika välkom-
met som värdefullt inlägg” i den finska litteraturen. Recensenten uppfattade även att de 
förhållanden som rådde i fru Ulrikas hem lade en ”hämsko på kvinnans intellektuella 
lif ”. Även om den plikttrogna och driftiga fru Ulrika kunde uppfattas som en framtidens 
kvinna, så kunde romanens hem dock inte uppfattas som framtidens hem, konkluderade 
recensenten. Överlag var recensenten ändå inte beredd att gå med på Westermarcks frihets-
krav och ville därför fortsätta att betona kvinnans funktion i hemmet.851

 Trots att romanens budskap således sammanfattades på ett sätt som överensstämde 
med Westermarcks intentioner är det ändå oklart om författaren någonsin fick tillfälle att 
läsa recensionen som publicerades i landsortstidningen Wasa-Posten. Generellt kan man 
hävda att Westermarcks politiska intentioner förblev ouppmärksammade av de samtida lä-
sarna. I romanen Ljud i natten försökte Westermarck därför föra in sin berättelse på ett tyd-
ligare politiskt spår. Den andra delen av romanserien utspelar sig vid medlet av 1800-talet. 
I bokens inledande berättelse möts två gamla vänner, den ena finsksinnad och den andra 
svensksinnad, för att diskutera utvecklingen i landet. Detta försök att i romanen behandla 

848 Referat av Lennart Hennings recension i Aftonbladet, se ”Om Helena Westermarcks bok i Fru Ulrikas hem”, Dagligt 
Allehanda 13.1.1901.

849 Hanna Lindberg, ”Inhemsk literatur”, Hufvudstadsbladet 30.12.1900.
850 Brev från HW till EW, Helsingfors 17.1.1901, HWBS:VIII, ÅAB.
851 ”I bokhandeln VI”, Wasa-Posten 11.1.1901.
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politiska frågor uppfattades emellertid som lösryckt från den övriga intrigen och recensen-
terna ansåg att romanen inte nådde upp till samma nivå som den första delen.852 Romanen 
vittnade enligt kritikerna om omsorgsfullt och samvetsgrant arbete från författarens sida, 
men framställningen ansågs inte vara särskilt konstnärligt lyckad eller ”talangfull”. Roma-
nen och dess innehåll framstod enligt Euterpes recensent Emil Hasselblatt som ”mer tänkt 
än kändt”.853 
 Genom Hasselblatts recension råkade Helena Westermarck således ut för samma typ 
av kritik som under 1890-talet allt oftare började riktas mot det moderna genombrottets 
författare. Yngre kritiker anklagade ofta 1880-talsgenerationen och deras litteratur för att 
diskutera samhällsfrågor på bekostnad av de estetiska värdena. Begrepp såsom ”tendens-
litteratur” och ”indignationslitteratur” sattes därför från och med 1890-talet allt oftare i 
samband med 1880-talets författare och deras alster.854 Begreppet ”tendenslitteratur” hade 
i själva verket redan yttrats av recensenten i Wasa-Posten i recensionen av den första delen 
av I fru Ulrikas hem. Recensenten tyckte sig spåra mer av den ”litterära damen” än av 
”författarinnan” i bokens personskildringar och romanens ”konstnärliga värde” blev därför 
inte särskilt högt.855 På så vis ifrågasattes genom kritiken även Westermarcks konstnärliga 
förmåga och hela hennes identitet som skapande konstnär.
 Ord som ”tendenslitteratur” och ”indignationslitteratur” var såsom David Gedin har 
visat, ett maktmedel som i synnerhet användes för att marginalisera kvinnliga författares 
verk.856 Också Helena Westermarck uppfattade Euterpes recension på det här sättet. I ett 
brev till Edvard Westermarck antydde hon att recensenternas omdömen påverkades av 
hennes kön:”[D]ödskallemannen Hasselblatt var mycket öfverlägsen – hvad betyder väl 
en författare eller egentligen författarinna i bredd med en kritiker!”, anmärkte hon syrligt. 
Westermarck ansåg att Hasselblatts kritik inte riktade sig mot henne personligen utan 
snarare var ett misstroende mot skapande och skrivande kvinnor i allmänhet. Hon skrev 
därför till brodern: ”Jag har dock aldrig tagit en kritik med större lugn, ja i betraktande af 
att Euterpe öfverfallit Aino Ackté, brukat dumma tillmälen mot Ellen Key, och visat djup 
okunnighet om Magdalena Thoresen, medan Gylledendal ger ut hennes samlade arbeten 
och Köpenhamn firat hennes 80-årsdag, får jag väl egentligen betrakta Euterpes gläfs som 
en ära.”857 
 Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar som samhällskommenterande konstnär 
påverkade Helena Westermarck starkt. Precis som då hon hade kritiserats för Strykerskor 
blev hon sårad av kritiken men hon lät sig ändå inte nedslås. I stället reagerade hon med ett 
trots som fokuserades på rollen som ensam banbrytare och föregångare. I synnerhet beto-
nade hon vikten av att inte låta sig tystas av en oförstående omgivning. När hon året efter 

852 Signaturen –n-, ”Litteraturanmälan”, Hufvudstadsbladet 12.12.1903; Emil Hasselblatt, ”Helena Westermarck: Ljud i 
natten”, Euterpe nr 44:1903 (12.12.1903); Bernhard Estlander, ”I bokhandeln”, Finsk Tidskrift 4:56 (1.4.1904); Sign. H.S., 
”Kertomuksia ja kuvauksia”, Valvoja nr 5–6:1904; Sign. A. F.m., ”Korta litteraturanmälningar”, Nutid 12:1903, 434–435.

853 Emil Hasselblatt, ”Helena Westermarck: Ljud i natten”, Euterpe 44:1903 (12.12.1903).
854 Gedin 2004, 173–214.
855 ”I bokhandeln VI”, Wasa-Posten 11.1.1901.
856 Gedin 2004, 173–214.
857 Brev från HW till EW, Helsingfors 2.1.1904, HWBS:VIII, ÅAB.
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publiceringen av Ljud i natten utgav en samling aforismer i decembernumret av tidskriften 
Nutid, sammanfattade hon sina känslor: ”[D]et är tusen gånger bättre att blifva slagen 
ihjäl för det man haft en egen tanke, än frivilligt gå och dränka sig i andras åsikter”.858 
Aforismerna i Nutid var första gången som Helena Westermarck gick ut i offentligheten 
med en serie uttalanden som har en tydlig återkoppling till hennes egen offentliga roll som 
konstnär och det är inte svårt att betrakta dem som ett bemötande av oförstående kritik. 
Aforismerna visar på så vis fram en konstnärinna som starkare än tidigare gick ut för att 
iscensätta sig själv som delaktig i ett intellektuellt avantgarde. ”Så länge du går de vägar 
andra utstakat för dig, finner du alltid beskyddare, smickrade af att i dig se en efterföljare. 
Men när du börjar förstå, att andras vägar icke äro dina, utan att du måste söka dig fram på 
egen hand, finner du idel motståndare, som frukta att dina nya vägar skola låta deras gamla 
falla i glömska”, heter det därför i ett annat av tänkespråken. ”För konstnären finnes endast 
en väg, som är den rätta; hans egen. Det finnes endast en, som kan fördärfva honom; han 
själv”, preciserade hon ytterligare i ett annat ordspråk.859 Kanske var det även omgivning-
ens oförståelse som fick Westermarck att i den tredje delen av sin romanserie bli nästan lite 
övertydlig med sin poäng. 

Den omöjliga enigheten

Under 1880-talet uppfördes för Finska konstföreningens räkning den nya museibyggna-
den Ateneum vars tillblivelse präglades av långa och svåra konflikter. Då byggnaden stod 
färdig pryddes fasaden med sentensen Concordia res parvae crescunt [i enhet växer de små 
tingen].860 Det var ett motto med ett kraftfullt budskap. För den bildade Helsingfors- 
publiken var det inte okänt att citatet, som hämtats ur den romerska historikern Sallustius 
verk Bellum Jugurthinum, fortsätter som en olycksbådande varning: discordia maximae 
dilabuntur [av splittring förstörs de största]. Detta var också ett motto med en vidare betydelse: 
inom ramen för den finska bildningskulturen framställdes ofta ”enighet” som en episte-
misk dygd. 
 ”Enighet” tolkades i den finska 1800-talskontexten ofta som ett uttryck för intern 
solidaritet och konsensus. Enligt Risto Alapuro präglades det finska medborgarsamhället 
av det ständiga behovet av att utröna hur den ryska makthavaren uppfattade den finska 
samhällsdebatten . För den finska kunskapseliten var det därför inom ramen för samhälls-
debatten inte bara nödvändigt att beakta de ryska myndigheternas reaktioner utan också 
att försöka förutspå deras framtida reaktioner för att vid behov kunna agera kontraaktivt. 
Konsensus och intern solidaritet blev verktyg för att möta yttre hot. Debatt och menings-
skiljaktigheter uppfattades därför lätt som en spricka i den gemensamma fronten och som 

858 H. Westermarck 1904 d, 363–366.
859 H. Westermarck 1904 d, 363–366.
860 Pettersson 2008, 233–248, 280.
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ett hot mot hela nationen. Det ledde lätt till ett visst mått av självcensur och likriktning av 
debatten, menar Alapuro. Öppna oppositionsyttringar såsom demonstrationer och poli-
tisk aktivism betraktades också med misstänksamhet.861 
 Såsom redan framgått utgjorde ansvarskänsla gentemot samhället och den finska na-
tionen viktiga epistemiska dygder för Helena Westermarck inom ramen för en konstnär-
spersona. I sina memoarer framställde Westermarck därför enighet och intern solidaritet 
som en form av fosterländskhet: nödvändig i synnerhet efter februarimanifestet 1899, vilket 
enligt Westermarck frammanade en ny ”medborgaranda”. Den här medborgarandan ma-
nade hela folket till att inte spara någon möda för att ”tjäna och värna fosterländska in-
tressen”. I solidaritetens och medborgerlighetens namn hade man därför rätt att ”genom 
ljungande protester brännmärka feghet och undfallenhet och egen nytta”.862 Men trots att 
Westermarck således i princip talade varmt för enighet och solidaritet i sina memoarer, så 
fanns det i hennes andra texter ofta också en tydlig ambivalens inför den kollektiva med-
borgerlighet som utmärkte föreningslivet och den finska bildningskulturen. Det är värt 
att notera att den nit som i det ovan citerade stycket ur memoarerna skulle användas till 
att ”brännmärka” avvikande åsikter inte riktades mot yttre anfallare utan mot oliktänkare 
inom de egna leden. I de tre novellerna ”Dröm”, ”Högre synpunkter” och ”Helsingforsarna 
i himmelriket” ur novellsamlingen Dolda makter tog Westermarck därför år 1905 itu med 
den hårfina skillnaden mellan en fosterländsk enighet och en kvävande likriktning.
 Det finska medborgarsamhället koncentrerades så som redan konstaterats i stor om-
fattning till föreningslivet och olika slag av massorganisationer. I den satiriska novellen 
”Helsingforsarna i himmelriket” ironiserade Helena Westermarck över den ”föreningsfe-
ber” som drabbat Helsingfors. Novellen inleds med att berättarrösten av en vän blir till-
frågad om hon vill gå med i en nygrundad filantropisk förening till förmån för småbarns 
andliga framåtskridande. Då berättaren invänder att hon inte har några barn, utbrister den 
förorättade väninnan anklagande:

Där ser man riktigt, huru egoismen sitter djupast inne hos er, 
ogifta människor. Till vår förening bör man höra, om man 
har barn eller ej. Alla bildade nutidsmänniskor måste intresse-
ra sig för ’Föreningen för småbarns andliga framåtskridande’, 
det är ju hela människosläktets framåtskridande, som afses 
därmed.863 

 Repliken ringar kortfattat in bildningskulturens krav på medborgerlig solidaritet. 
”Alla bildade nutidsmänniskor”, det vill säga alla som önskade betrakta sig som delakti-
ga i bildningskulturen och kunskapseliten, förväntades intressera sig för filantropiska och 

861 Alapuro 1997, 7–8, 29–30.
862 H. Westermarck 1941, 299.
863 Westermarck 1905 a, 237.
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allmännyttiga strävanden. En person som underlät att demonstrera ett passande intresse 
för sådan verksamhet kunde såsom citatet antyder anklagas inte bara för självisk egoism 
utan också för bristande bildning.864 
 Efter den inledande episoden somnar den kvinnliga berättarrösten vid sitt skrivbord. 
Läsaren får därefter ta del av en scen där hon i drömmen stiger upp till himlen för att 
vid pärleporten träffa Sankte Per. Det gamla helgonet är i Westermarcks drömvision helt 
utsjasad av alla ”protokoll, föreningsstadgar och polemiker” som alla Helsingforsbor som 
kommer till himlen ständigt belastar honom med. Dessa ”nutidsmänniskor” har enligt 
helgonet blivit så föreningstokiga att de inte ens är nöjda när de står inför den eviga vilan. 
Berättelsen avslutas med att berättaren får se en hel församling av grälande Helsingforsbor 
som är så upptagna av sina meningsskiljaktigheter att de inte ens märker att den himmel-
ska porten står öppen för dem.865 Sensmoralen i berättelsen blir snudd på övertydlig: de 
grälande föreningsmedlemmarnas oförmåga att enas och hålla samman hindrar dem från 
att nå det mål som himlens uppslagna portar symboliserar. 
 Här kan man utan tvekan anta att den satir som Helena Westermarck framställde i 
novellen ”Helsingforsarna i himmelriket” präglades av hennes egna erfarenheter från för- 
eningslivet i Helsingfors och från den redan omtalade konflikt som splittrade Finsk kvinno- 
förening under senhösten 1891: ”För en tid sedan när jag var förtviflad, skrev jag en liten 
satir öfver föreningsväsendet, jag tror där är något bra i den, men det är väl mera omöjligt 
att komma fram med den”, anförtrodde hon sin dagbok i april 1892 kort efter Unionens 
tillblivelse.866 Med detta avsåg hon sannolikt novellen ”Helsingforsarna i Himmelriket”. 
Temat för novellen återkommer emellertid i flera andra av hennes texter i novellsamlingen 
Dolda makter. I novellen ”Högre synpunkter” tar Westermarck exempelvis med sig sina 
läsare till en himmelsk plats för att låta dem möta de tre ödesgudinnorna Klotho, Lachesis 
och Atropos. I berättelsen sitter de tre gudinnorna och nystar ödets tråd i nystan. Plötsligt 
blir det en stor oreda bland trådarna och de förargade gudinnorna blickar ner på jorden där 
de får se att oredan förorsakats av bråkande Helsingforsbor. Med sitt eviga grälande förstör 
Helsingforsarna själva allt stort, framhåller en av de förargade ödesgudinnorna som på så 
vis tycks hänvisa till det romerska citatet på konstmuseet Ateneums fasad.867 
 Med ”Högre synpunkter” och ”Helsingforsarna i Himmelriket” riktade Helena Wes-
termarck således en skarp kritik mot det finska debattklimatet. På den här punkten vän-
de hon sig särskilt mot den språkpolitiska polariseringen inom föreningslivet där allt fler 
sällskap och föreningar splittrades enligt språkgrupperingar. I novellen ”Helsingforsarna 
i Himmelriket” upplever därför novellens berättare att hon måste försvara sina landsmän 
mot Sankte Pers kritik. Hon invänder att ”Enighet ger styrka” men blir genast avbruten av 
det vresiga helgonet:

864 Jag har tidigare gett ett exempel på hur detta redan drabbat Helena Westermarcks morfar Alexander Blomqvist i 
Dahlberg 2016 a, 363–373.

865 Westermarck 1905 a, 249–255. 
866 HW dagbok 7.4.1892, HWA:10a, ÅAB.
867 H. Westermarck 1905 a, 257–270.
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’Enighet, enighet!’ log helgonet föraktligt. ’Aldrig har jag sett 
oenigare folk än helsingforsarna. Beständigt träta de, och all-
tid måste de ha två föreningar, som arbeta för samma sak. Så 
snart en medlem icke är nöjd, träder han ut ur föreningen 
och bildar en ny. Nu finnas där två, som arbeta för geografi, 
två kvinnoföreningar, två läkarsällskap, för att icke ens näm-
na alla arbetarföreningarna, men alla dessa bekämpa inbördes 
hvarandra[.]’868

 Helena Westermarcks ironiska udd riktades på så vis inte mot föreningslivet och 
den kollektiva medborgerligheten i sig, utan mot bristen på intern enighet och solidaritet. 
Språkstriden framstod även i det verkliga livet som ett allvarligt hot för Westermarck. I ett 
brev till sin bror från våren 1900 berättade Helena Westermarck om den nya ministerstats-
sekreteraren Vjatjeslav Konstantinovitj von Plehwe som hade tillträtt i januari samma år. 
Efter en inledande beskrivning av stämningarna konstaterade hon: 

Vi har väl ej mycket att vänta af honom till vår fördel men det 
värsta är dock vår egen inre ondska, de gamle fennomanerna 
kunna omöjligt lefva utan split och kif och intriger. Icke är 
det väl så mycket bevändt med ungdomen häller; i år skola 
de åter fira första Maj hvar på sitt håll, högre och större voro 
då icke de broderliga känslorna, som ifjol besjälade dem, det 
var således bara fruktan och icke ett tecken på redlig vilja och 
sympati. Detta är ändå, när allt kommer omkring, det värsta, 
värre än ryssen.869

 Men även om enighet således i teorin var någonting positivt och nödvändigt, så 
kunde kravet på intern solidaritet också framstå som ett kvävande krav på konsensus. 
Tydligast kommer den här känslan till uttryck i novellen ”Dröm”, där läsaren får möta en 
ung och idealistisk konstnär. Konstnären drömmer om att ”utföra sitt lifs stora verk i det 
lilla, fattiga landet uppe i norden, där han var född”, men de många tvisterna och kritiken 
i hemstaden får den unga konstnären att helt tappa lusten till sitt arbete. Till slut irrar han 
omkring i en feberaktig yrsel på nattmörka gator och möter i en drömlik vision alla de 
skrämmande figurer som regerar över opinionen i hans hemland: där finns bland annat 
det tjocka och pösiga ”framåtskridandet” som höjer sin lans och iklär sig en skramlande 
rustning, den klåfingriga censuren med sin sax, den cyniske litteraturkritikern och konst-
kritikerna med sina vassa kommentarer, den koleriskt ilskna språkstriden samt den skrä-
niga och sensationslystna pressen. Den myndiga ”konstdomaren” argumenterar i novellen 

868 H. Westermarck 1905 a, 248–249.
869 Brev från HW till EW, Helsingfors 29.4.1900, HWBS:VIII, ÅAB.
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med citat på tyska och avgör slutligen debatten med ett knytnävsslag i bordet. Därefter är 
hela diskussionen avslutad eftersom det enligt Westermarck ”icke kunde falla någon bildad 
människa i våra dagar in att höja sin röst mot Goethe.” Desillusionerad och besviken av 
alla dessa motgångar söker sig den unga konstnären bort till främmande land.870 Trots att 
enighet och intern solidaritet var nödvändigt kunde kravet på likriktning i debatten också 
framstå som kvävande.
 Precis såsom Helena Westermarck antyder i novellerna ”Dröm”, ”Högre synpunkter” 
och ”Helsingforsarna i himmelriket” var den finska enheten emellertid långtifrån så verklig 
som man kunde önska. Det enda som kunde ha en enande inverkan var enligt Wester-
marck nödtvungenhet och direkta yttre hot. När den första ödesgudinnan i novellen ”Högre 
 synpunkter” ville klippa av alla de trassliga och bråkiga ödestrådarna med sin stora sax, 
hindrades hon av sin syster som ansåg att de egensinnigt själviska trådarna måste tvingas 
till att sluta sig samman. I en sådan påtvingad enhet låg enligt Helena Westermarcks ödes-
gudinna den enda räddningen:

[O]ch när jag rätt betänker saken, rymmes däri en del af 
lifvets egen, outgrundliga ironi. Hvem har vid ett samfälldt 
arbete något att yfvas öfver framför de andra? Och är icke 
endräkt något oändligt gammalmodigt? Ha icke alla visdoms-
lärare prediktat därom, så länge jorden stått? Må det blifva 
detta kifaktiga släktes straff att tvingas till endräkt!871

 Precis såsom Risto Alapuro föreslagit kan den finska enhetsretoriken också betraktas 
som en försvarsmekanism riktad mot en yttre betraktare i situationer av politiskt hot och 
som ett retoriskt grepp för att gjuta olja på de samhällspolitiska vågor som svallade mycket 
höga i en tid präglad av språkstrid, partibildningar och ett kraftigt växande medborgar-
samhälle och föreningsväsende. I denna enighet ingick även ett visst mått av yttre tvång. 
I novellen ”Dröm” är det således först efter att den unga konstnären som vistas i utlandet 
nåtts av beskedet om februarimanifestets innehåll som han under uppenbarelselika förhål-
landen besluter sig för att återvända till sitt hemland.872

 Trots att Helena Westermarck betonade vikten av enighet och solidaritet, var hon 
i sina satiriska noveller ändå tämligen pessimistisk beträffande möjligheterna att uppnå 
sådan enighet. I ”Helsingforsarna i himmelriket” antyder Westermarck därför en lösning. 
I stället för de konstnärer, skalder och patrioter som förut kom till himlen, förklarar Wes-
termarcks Sankte Per för sin åhörare, kommer det numera endast föreningsordföranden. 
Även om konstnärerna var ”stora syndare” så agerade de ändå enligt Westermarck ”på eget 
ansvar” till skillnad från föreningsmänniskorna.873 Precis som i novellen ”Dröm” tycks 

870 H. Westermarck 1905 a, 204–212.
871 H. Westermarck 1905 a, 267.
872 Se utförligare avsnittet ”Avantgarde” i denna avhandling.
873 H. Westermarck, manuskript till novellen ”Såld”, HWA:3, ÅAB.
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Westermarcks poäng därmed vara att den stora allmänheten borde låta sig ledas av enskilda 
konstnärer, författare och andra särskilt kapabla i stället för att fruktlöst försöka enas kring 
gemensamma ideal i föreningar. På så vis framhöll Westermarck än en gång konstnärer och 
andra offentliga intellektuella som ett samhälleligt avantgarde. 

Pliktens problematik

Föreningsliv och medborgerlighet bygger på frivillighetens princip. En följd av att bild-
ningskulturen uppfattade enighet och kollektiv solidaritet som epistemiska dygder blev 
emellertid att frivilligheten inom det finska förenings- och medborgarlivet ibland närmast 
var en illusion. Det fanns givetvis inget lagstadgat tvång att tillhöra allmännyttiga fören-
ingar, men avsaknaden av ett lagligt tvång behövde, såsom Henrik Stenius påpekat, inte 
betyda att man nödvändigtvis gick fri från ett osynligt och internaliserat tvång. Sedvanerätt 
och olika sociala påtryckningar kan ha en kraftfull inverkan på individuella val. Även om 
var och en var fri att välja vilka föreningar man ville tillhöra så kunde det vara svårt att 
helt avstå från föreningsverksamhet.874 För Helena Westermarck fanns det i föreningslivet 
därför ett drag av pliktpålaga som kunde vara påfrestande: ansvaret mot nationen kunde 
bli till en plikt. 
 Helena Westermarck deltog flitigt i medborgarsamhället genom ett flertal föreningar 
och medborgarinitiativ av olika slag. I sin dagbok räknade hon våren 1892 upp sina många 
uppdrag i Helsingfors föreningskretsar: ”Jag har suttit som sekreterare i den stora nya 
kvinnosaksföreningen (Unionen), i förrgår var jag inbjuden att taga del i Skriftställarför-
eningen. [- - -] I dag har jag varit med i Konstnärsgillets inköpsnämnd”. Någon tid senare 
antecknade hon igen: ”Nu senast har jag arbetat för Teckningslärarsällskapets arbeterske-
kurser, jag har i dagens samtliga tidningar en kortare uppsats därom”.875 Dessa uppdrag var 
på sätt och vis lockande erkände hon inför sin dagbok: ”I alla fall känner jag min fåfänga 
smickrad af att blifva sålunda inbjuden, och det kan ej nekas att jag därigenom kommer i 
beröring med det förnämsta vi hafva i litteratur och konst”.876 Men fördelarna kunde ändå 
inte uppväga föreningsarbetets mindre lockande sidor. 
 I Helena Westermarcks privata brev och anteckningar finns ofta en tämligen kri-
tisk inställning till föreningslivet. Hon upplevde att föreningsarbetet stal tid från hennes 
egentliga arbete och hindrade henne från att utföra de uppgifter som hon uppfattade som 
viktigare. I sin dagbok beklagade hon sig därför frustrerat: ”Men mitt arbete, mitt arbete! 
det som jag ej ville dela med någon. Mitt förstånd säger att föreningar ju äro bra och nyt-
tiga, jag ser på resultaten, och ändå uppreser jag mig mot det vulgära i föreningar, för det 
är något vulgärt i dem”.877 Några veckor efter detta inlägg tog hon upp sin klagan igen: 

874 Stenius 1987, 180.
875 HW dagbok 29.2.1892, HWA:10a, ÅAB.
876 HW dagbok 7.4.1892, HWA:10a, ÅAB.
877 HW dagbok 7.4.1892, HWA:10a, ÅAB.



242   Konstnär, kvinna, medborgare

”Jag tycker icke om sådant allmänt arbete, det är endast en viss pliktkänsla, som förmår 
mig därtill; jag är en ensam själ, som vill arbeta för mig, mitt arbete, allt annat må komma 
i andra rummet. Jag vill begränsa mig, göra min gärning”.878 
 Westermarcks inställning till det allmännyttiga arbete som utfördes inom föreningar 
var således ambivalent: å ena sidan insåg hon nyttan, å andra sidan ville hon hellre fokusera 
på sitt eget konstnärliga arbete. De kollektiva ansträngningarna var tidsödande och arbetet 
fullt av konflikter ansåg Westermarck, som upplevde att hon i och med föreningslivet hade 
kommit in i det ”helsingforsiska pinosystemet”.879 I sina memoarer kunde hon sedermera 
apropå föreningsarbetet konstatera: ”Det var och är ju fortfarande mycket vanligt att fören-
ingar lägger beslag på sina medlemmars tid och krafter, till avbräck för deras eget arbete.”880 
I allmänhet var det därför mest en känsla av pliktskyldighet som förmådde Westermarck 
att delta i allmännyttigt arbete och den här motviljan avtog inte med åren. I ett brev till sin 
21-årige systerson Rolf Pipping, som beklagat sig över sina föreningsplikter, kunde ”moster 
Kina” därför med ett litet försök till både inkännande sympati och fostrande förmaning år 
1919 yttra: ”[H]vad protokollskrifvandet beträffar håller jag med dig. Men det kan dock 
kanhända vara bra, att ibland hafva litet ’allmänanda’.”881 
 Westermarck upplevde sålunda att föreningsarbetet stal tid och resurser från det 
konstnärliga arbete, vilket hon uppfattade som sin huvudsakliga uppgift. Därför var det 
ofta närmast på grund av ”allmänanda” som Westermarck deltog i olika medborgerliga fö-
retag. Detta var för Westermarck en fråga om ansvar: ”lyckligare lottade” kvinnor som hon 
själv måste ge ”sina kämpande medsystrar sin sympati”.882 Ett talande exempel på detta 
kan man finna i Westermarcks handlande år 1907 vid tiden inför det första lantdagsvalet 
då kvinnor kunde rösta. Westermarck, som ställde upp i valet för SFP, framhöll sedermera 
i memoarerna att kandidaturen skedde mot hennes vilja och att det därför var med en 
känsla av lättnad som hon mottog beskedet att hon inte blivit invald i lantdagen.883 Detta 
påstående bekräftas även av innehållet i ett brev till Edvard Westermarck som Helena 
Westermarck skrev den 6 april 1907 kort efter valet: ”Du har nu troligtvis af mamma hört, 
att jag lyckligt och väl fallit igenom vid valen. Jag känner, som om ett berg hade fallit från 
mina skuldror”.884 
 Med tanke på hur hårt Helena Westermarck hade arbetat för kvinnornas politiska 
rättigheter kan det förefalla paradoxalt att hon förhöll sig så motvillig till möjligheten att 
själv delta i det politiska beslutsfattandet. I memoarerna uppger hon emellertid att hon 
inte uppfattade sig själv som en god talare och inte kände sig tillräckligt förberedd på upp-
draget. Omgivningens påtryckningar gjorde det emellertid omöjligt för henne att avsäga 
sig kandidaturen. Särskilt tungt vägde argumentet att det var viktigt att kvinnorna inte 

878 HW dagbok 29.2.1892, HWA:10a, ÅAB.
879 HW dagbok 7.4.1892, HWA:10a, ÅAB.
880 H. Westermarck 1941, 210–211.
881 Brev från HW till Rolf Pipping, Dresden 17.2.1910, RPBS:114, ÅAB.
882 H. Westermarck 1895, 5.
883 H. Westermarck 1941, 352–356.
884 Brev från HW till EW, Helsingfors 6.4.1907, HWBS:VIII, ÅAB.



Medborgerligt ansvar   243   

underlät att kandidera i valet då de nu hade erhållit rätten att rösta. Westermarck tröstade 
sig med tanken att alla andra kvinnliga kandidater i själva verket var lika dåligt förberedda. 
Det gällde kort och gott att ”gå i elden och lära sig vapnens bruk under fäktningen”.885 För 
att förbereda sig för detta uppdrag besökte Helena Westermarck därför under våren 1907 
Bibliothèque nationale i Paris där hon studerade litteratur av kända kvinnosakskvinnor och 
socialreformatorer så som Beatrice Webb, Louis Bridell, Lily Braun och Paul Leroy-Beau-
lieu. Dessa skrifter behandlade i synnerhet kvinnornas juridiska och sociala ställning men 
också arbetarfrågan och andra sociala och ekonomiska spörsmål.886 Dessa förberedelser 
vittnar om att Helena Westermarck tog sin kandidatur på största allvar. Den lättnad hon 
kände när valresultatet offentliggjordes blandades kanske ändå med ett uns av besvikenhet. 
Eventuellt bidrog denna känsla till det sätt på vilket hon sedermera kommenterade sin 
valförlust. I memoarerna var hon emellertid noga med att framställa förlusten som en lätt-
nad och framhålla att hon i första hand prioriterade andra påverkningsmöjligheter. Detta 
innebar i första hand hennes egen konst:

För egen del var jag mycket belåten med utgången av valet. 
Jag hade inte svikit, jag hade inte undantagit mig det ansvar 
att träda fram som jag hade fordrat av kvinnorna då det gällde 
att taga del i de allmänna angelägenheterna. Men nu hade jag 
gjort min plikt, och hädanefter behövde jag aldrig mer låta 
ställa upp mig. Jag fick återvända till det arbete, som blivit 
min andel i livets gärning, och som jag utfört ”tant bien que 
mal” [lika bra som illa], men som jag älskar och som för mig 
är livets innehåll.887 

 I efterhand ville Helena Westermarck på det här sättet alltså göra gällande att det 
främst var en känsla av plikt som hade fått henne att för en tid ge sig in i partipolitiken. 
Såsom ett tidigare avsnitt av denna avhandling redan har framhållit framstod ”plikten” 
sällan som någonting särdeles positivt i Westermarcks föreställningsvärld och därför ville 
hon inte heller åta sig partipolitikerns otacksamma uppgift att medla mellan olika viljor för 
att finna en konsensus. I stället för det allmännyttiga och kollektiva arbetet inom ramen 
för föreningar och politiska partier sökte hon i stället lyfta fram en annan typ av medbor-
gerlighet där konstnärens roll som banbrytare och vägvisare underströks. På så vis kan man 
kanske hävda att Westermarck i sitt eget liv var något av både en ”Ulrika” och en ”Nora”: 
trots att hon ofta betonade vikten av plikt och solidaritet så lockades hon i praktiken ändå 
mer av kvinnans rätt till frihet och intellektuell självutveckling. 

885 H. Westermarck 1941, 352–353.
886 Förteckning: "Läst eller genomögnat i Paris våren 1907", HWA:8, ÅAB. För en utförlig förteckning över vilka titlar 

Westermarck läste under sitt besök i biblioteket, se bilaga 1 i denna avhandling.
887 H. Westermarck 1941, 355. Kursivering i originalet.
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Jag var visst alltid lite röd

Helena Westermarcks samtid kännetecknades av en växande tidningspress som bidrog till 
att konstnärer, författare och andra kulturpersonligheter i allt större omfattning blev of-
fentliga personer. I tidningar och tidskrifter trycktes intervjuer och reportage som lyfte 
fram konstnärer, deras hem och deras familjer på ett sätt som gjorde gränsen mellan privat 
och offentligt mindre framträdande. Många konstnärer och författare lärde sig också att 
allt skickligare dra nytta av den här typen av offentlighet för olika ändamål. Den danska 
konsthistorikern Mette Bøgh Jensen har visat hur danska konstnärer som samlades kring 
konstnärskolonin på Skagen iscensatte sitt eget privatliv och sin vardag i sin konst. Hon 
menar att konstnärer som P. S. Krøyer eller Anna och Michael Ancher bidrog till att skapa 
föreställningar om konstnärslivet och om konstnärernas privatliv genom det sätt på vilket 
de i sin konst avbildade det egna hemmet, familjen och (konstnärs) vännerna.888 Även 
David Gedin har i sin diskussion om de svenska 1880-talsförfattarna lyft fram hur den 
illusion av realism som fanns i författarnas verk även påverkade hur verken och deras för-
hållande till författarens person och privatliv uppfattades av allmänheten.889 
 I Finland var exempelvis historikern och författaren Alma Söderhjelm – något yng-
re än Helena Westermarck – en person som ofta uppträdde på tidningarnas sidor. Både 
i sina egna texter och i olika intervjuer och reportage utnyttjade hon tidningarnas of-
fentlighet för att iscensätta sig själv som en världsvan och konstnärlig kosmopolit och 
intellektuell.890 Helena Westermarcks syn på sitt eget konstnärsjag präglades inte bara av 
den finska bildningskulturen, utan även av en annan typ av ideal som hon hade kommit 
i kontakt med via det moderna genombrottets nordiska författare samt tidens liberala 
och kulturradikala europeiska idéströmningar. Det är därför inte svårt att hävda att det 
iscensatta konstnärsjag som Helena Westermarck omgav sig med i offentligheten prägla-
des av en viss ambivalens. Kanske är det därför inte heller så förvånande att såväl Wester-
marcks samtid som hennes efterkommande ibland har haft svårt att förstå sig på henne. 
I utomstående betraktares ögon har hon ofta framstått som alltför konventionell för att 
vara radikal och ändå alltför avvikande för att kunna förknippas med den nationella bild-
ningskulturen. Avslutningsvis ska jag därför diskutera hur det iscensatta konstnärsjag som 
Westermarck omgav sig med påverkat det sätt på vilket hon uppfattades av sina samtida 
samt beskrivits av senare forskning. 
 Till skillnad från Alma Söderhjelm hörde Helena Westermarck inte till de konstnä-
rer som aktivt utnyttjade tidningsoffentligheten för att iscensätta sitt offentliga jag. Under 
1920- och 1930-talen figurerade Westermarck emellertid ändå då och då i tidningarnas re-
portage och artiklar. Detta skedde främst i samband med olika bemärkelsedagar och seder-
mera även i minnesrunor efter hennes död. I dessa texter framträdde Helena Westermarck 

888 Bøgh Jensen 2005 200–201.
889 Gedin 2004, 267–304.
890 Engman 1996, 358–367.
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som den åldrande ”konstnärinnan”, ”författarinnan” och ”skriftställarinnan”. Epiteten 
brukades inte sällan parallellt med varandra i samma text. Samtidigt framhävdes hennes 
kvinnliga kön genom de feminina ändelserna på yrkestitlarna.891 Dessa titlar speglade även 
motsättningarna i Westermarcks karriär. Hon var bildkonstnären som med tiden blev för-
fattare och journalist, men ändå fortsatte att framställa sig själv som ”konstnär”. I sam-
tidens ögon var hon i egenskap av kvinna främmande och avvikande inte bara i den här 
rollen utan även som samhällsdebattör och aktivist. Om samtiden inte riktigt var van vid 
att se en kvinna i någon av dessa funktioner så var den ännu ovanare vid att hon därtill 
gjorde anspråk på alla dessa epitet. Den här osäkerheten över i vilket fack Westermarck hör 
hemma har påverkat det sätt på vilket hennes eftermäle utformats. 
 Medan kontroversen om verket Strykerskor pågick under 1880-talet tog Helena 
Westermarck såsom redan konstaterats tämligen illa vid sig av att beskrivas som ”radikal”. 
Från och med 1890-talet började hon emellertid att uppfatta sig själv som en represen-
tant för just den generation som varit ung och banbrytande under 1880-talet. Samtidigt 
började hon även iscensätta en rad epistemiska dygder som hon förknippade med detta 
årtionde och det moderna genombrottets konstnärer. Genom de hemma hos-reportage, 
intervjuer och övriga artiklar som gjordes kring den åldrande författaren under 1920- och 
1930-talen kan man se hur Westermarck fortsatte att odla denna iscensättning under 
resten av sitt liv. Ett av de första hemma hos-reportagen om Helena Westermarck pub- 
licerades i Hufvudstadsbladet i samband med hennes 60-årsdag i november 1917. I texten 
framställdes Westermarck i första hand som författare men även hennes måleri omnämns, 
dessutom framhävdes hennes intresse för blommornas färg och för det estetiska i naturen. 
Samtidigt upptogs en stor del av artikeln av beskrivningar över Westermarcks hem vid 
Havsgatan i Helsingfors med dess utsikt över Brunnsparken och havet utanför. Repor-
terns respektfulla och aningen idealiserande tonläge bildade därför en uppenbar kontrast 
till Westermarcks egen röst i intervjucitaten. På reporterns anmodan plockade hon ur bib-
lioteket fram alla de böcker som hon skrivit. Dessa verk som med reporterns formulering 
utgjorde Westermarcks ”andes barn”, var med Westermarcks egna ord ”alla mina synder”. 
Angående dessa böcker konstaterar tidningens reporter således:

Ett par af dem voro röda. När jag tog upp dem, smålog fröken 
Westermarck och sade: Det röda hade ju förr en alldeles an-
nan betydelse än nu i vår tid. Jag var visst alltid lite röd i den 
forna bemärkelsen.892 

891 Dessa iakttagelser baserar sig på den samling av tidningsurklipp om Helena Westermarck som finns i Brages Pressarkiv, 
Helsingfors.

892 Signaturen – S, ”Hos Helena Westermarck”, Hufvudstadsbladet 25.11.1917, Brages Pressarkiv.
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 Reportagets respektfulla tonfall framträder således i en tydlig kontrast till Helena 
Westermarcks egen röst. Man anar därför att Westermarck i själva verket styrt den be-
rättelse som artikeln förmedlar. I texten framhävs hennes tid i Paris och umgänget med 
Helene Schjerfbeck. Åttiotalet förs fram som den ”kraftiga” realismens tid och dess intryck 
på Westermarck framhävs som ”mäktigt”. Westermarcks kontakter till ”framstående per-
sonligheter” i Paris lyfts även fram genom umgänget i Walter Runebergs familj.893 Mellan 
raderna stiger på så vis den blida, åldrande damen i den vackra lägenheten på Havsgatan 
fram som en ung radikal i 1880-talets anda. 
 Artikelns hänvisning till ett ”rött” eller revolutionärt förflutet kan verka förbryllande 
med tanke på att Helena Westermarck aldrig i egentlig bemärkelse tillhörde den politiska 
vänstern. När det socialdemokratiska partiet tog hem valsegern i det första lantdagsvalet 
1907 var Westermarck belåten över att inte själv ha blivit invald. Hon skrev därför till sin 
bror: ”du har väl af tidningarna sett att i lantdagen invalts 80 socialister-anarkister, och 
det vore väl fasligt att sitta där bland dem. Nio eller tio socialistkvinnor skola sitta där och 
bland dem några riktiga petrolöser”.894 Den röda färgen hade därför en mer allmänt ”radi-
kal” bemärkelse för Westermarck. Den ofta citerade agendan för det moderna genombrot-
tets författare och intellektuella var som bekant enligt Georg Brandes att ”sätta problemen 
under debatt”. Brandes såg författaren och diktaren som en tänkare vars uppgift det var att 
se fenomenen i sin egen tid och tolka dem inför sin publik. Konsten och litteraturen skulle 
enligt det moderna genombrottets principer inte bara vara l’art pour l’art utan delta i sam-
hällsdebatten genom att lyfta fram sin tids sociala frågor. Till dessa frågor hörde inte bara 
kvinnofrågan utan även nykterhetsfrågan, sedlighetsfrågan, arbetarfrågan och så vidare. För-
fattarens och konstnärens uppgift blev således att agera vägvisare på mänsklighetens väg mot 
ett bättre samhälle och en lyckligare framtid.895 I den bemärkelsen var 1880-talets konstnärer 
revolutionärer och därför drog sig Westermarck inte heller för att i sina memoarer framhäva 
att hon under sin ungdomstid i Paris hade besökt Pariskommunardernas möten.896 
 De franska kommunarderna representerade för Helena Westermarck en politisk med-
vetenhet om sociala frågor, solidaritet med alla de som saknade möjlighet att försvara sina 
rättigheter samt uppgiften att fungera som ett slags medborgerligt avantgarde. Genom att 
påtala sitt ungdomliga intresse för Pariskommunens kvinnliga aktivister försökte hon således 
i enlighet med intryck från det moderna genombrottets konstnärsideal iscensätta ett intresse 
för civil medborgerlighet och sociala frågor. I den ovan citerade intervjun inför Wester-
marcks 60-årsdag som publicerades i november 1917 förekommer många inslag som seder-
mera ofta upprepades i de texter som publicerades i tidningarna vid hennes senare bemärkel-
sedagar 1927 och 1937. Händelserna 1918 innebar emellertid att just associationerna kring 
1880-talets politiska dimensioner delvis förändrades. Radikalitet och rödhet förknippades 
allt starkare med den politiska vänstern och socialismen. Detta märks inte minst genom det 

893 Signaturen – S, ”Hos Helena Westermarck”, Hufvudstadsbladet 25.11.1917, Brages Pressarkiv.
894 Brev från HW till EW, Helsingfors 6.4.1907, HWBS:VIII, ÅAB.
895 Knudsen 2008, 11–12; Vainio-Kurtakko 2010, 25–26.
896 H. Westermarck 1941, 137, 
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sätt på vilket texterna om Westermarck senare ändrade ton. Även om 1880-talets ”starka 
realism” också i fortsättningen ibland nämndes som hennes förebild, försvann alla tidigare 
anspelningar på någon form av mer radikala åsikter ur texterna under 1920-talet. 897 
 Westermarcks dokumenterande roll som biografiförfattare och skriftställare framhäv-
des oftare i tidningstexterna från och med 1920-talet. Samtidigt förlorade hon emellertid 
ohjälpligt en del av sina möjligheter att framstå som aktuell eller samhällskommenterande. 
I stället började man allt oftare betona Westermarcks rötter i en ”gammal kultursläkt” och 
ett hem där ”traditioner” förvaltades. I den framväxande finlandssvenska offentligheten 
framställdes hon i stället som en aktningsvärd men kanske inte särskilt aktuell kulturbära-
re.898 Den här tendensen har även delvis smittat av sig på den senare forskningslitteraturens 
omdömen. Westermarck har ofta beskrivits som ”nykter”, ”sober” och lite ”distanserad” på 
ett sätt som antyder att hon kanske därmed brister något i konstnärlig kvalitet.899 
 Helena Westermarcks tid som målande konstnär under 1880-talet började följakt-
ligen under 1920- och 1930-talen nästan framstå som en överraskande anekdot: ”Det är 
icke längre många som minnas, att denna verksamma och produktiva författarinna började 
sin bana som bildande konstnär”, konstaterade exempelvis Hufvudstadsbladet inför hennes 
70-årsdag år 1927.900 Det var därför först under 1980-talet som konsthistorikern Riitta 
Konttinen uppmärksammade Westermarck som målande konstnär i en rad publikationer 
om de kvinnliga 1880-talskonstnärerna. Detta medförde att Westermarcks eftermäle 
genomgick en kraftig förändring: Konttinen framställde henne i ljuset av sin tids konst- 
debatt och visade på Westermarcks position som den begåvade konstnären som närde 
för sin tid radikala åsikter trots att hon kritiserades av huvudsakligen manliga kritiker.901 
Konttinens texter har lyft fram Helena Westermarck inför den stora konstpubliken på ett 
sätt som gör att Westermarck numera kanske främst blir ihågkommen för sin konst. 
 När Helena Westermarck skildrats i litteratur som tillkommit från och med 1980- 
talet har fokus i regel legat på hennes förhållande till 1880-talets realism och konstnär-
liga idéströmningar. Den tidigare forskningens intresse har därför främst riktats mot de 
verk som ansetts vara mest representativa för dessa idéer. Inom Westermarcks måleri är 
verket Strykerskor därför det överlägset mest omdiskuterade, men även inom den littera-
turvetenskapliga forskningen har man valt att fokusera i huvudsak på ett litet antal nyckel-
verk.902 Det överlägset mest omdiskuterade litterära verken är romanserien I fru Ulrikas hem 
och biografin om George Eliot. Det sistnämnda verket har betraktats som Westermarcks 

897 Hänvisningar till 1880-talets realism förekommer t.ex. i ”Helena Westermarck 70 år”, Svenska Pressen 19.11.1927, Brages 
Pressarkiv.

898 T.ex. ”Uppburen författarinna”, Samarbete 17.11.1922; ”Helena Westermarck 70 år”, Svenska Pressen 19.11.1927 (Brages 
Pressarkiv)

899 Se t.ex. Tegengren 1976, 353; Mazzarella 1984, 225; Forssell 1999, 462.
900 Citat ur ”Helena Westermarck”, Hufvudstadsbladet 20.11.1927. Se även ”Helena Westermarck 75 år”, Svenska Pressen 

19.11.1932, Brages Pressarkiv.
901 T.ex. Konttinen 1989, 1991, 2008, 2010 och 2014.
902 Om Westermarcks måleri, samt verket Strykerskor, se t.ex. Konttinen 1989, 1991, 2008, 2010 och 2014; Weckman 2009 

a och b; Korhonen 1999; Toftegaard Pedersen 2016.
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mest artikulerade programförklaring i förhållande till realismen och naturalismen.903 Såväl 
George Eliot-biografin som målningen Strykerskor har därför ofta studerats i förhållande till 
artikeln ”Den realistiska riktningen i den franska romanen”.904 Även Helena Westermarcks 
biografier har uppmärksammats för sin ambition att skriva in kvinnor i historien.905 
 Det är givetvis svårt att förstå Helena Westermarck utan att behandla vissa nyckeltex-
ter. Detta beror delvis på att Westermarck aldrig var särskilt uttalat programmatisk i sitt 
författarskap. Med några enstaka undantag, skrev hon tämligen få öppet debatterande texter 
där man klart och tydligt kan läsa hennes åsikter formulerade i formen ”jag anser”. I de ovan 
nämnda verken framträder därför hennes egen tankevärld som tydligast. Därför har även 
jag diskuterat dessa verk. Men Helena Westermarck var inte en författare utan agenda. På 
grund av sin begåvning, men även till följd av de realiteter som mötte en tänkande kvinna 
under slutet av 1800-talet, ägnade sig Westermarck åt ett brett mångsyssleri inom det intel-
lektuella fältet. Såsom jag har argumenterat i denna avhandling är det därför viktigt att man 
bekantar sig med hela vidden av Westermarcks produktion för att förstå hennes tankevärld. 
Genom att studera hela Westermarcks brokiga produktion av artiklar, recensioner, noveller 
och andra kortare texter inser man hur vissa idéer eller teman återkommer på ett sätt som 
inte märks om man studerar en enskild text. Just därför har flera områden inom Wester-
marcks mångsidiga idévärld knappast alls uppmärksammats i den tidigare forskningen.
 I min avhandling har jag beskrivit Helena Westermarck som en offentlig intellektuell 
med fokus på alla delområden av hennes verksamhet som konstnär, aktivist och författare. 
Jag hävdar att den konstnärspersona som Westermarck iscensatte i offentligheten i praktiken 
antog former som vid den här tiden redan hade börjat förknippas med en liten, tänkande 
och skapande elit som uppfattade sig själv som ett samhälleligt avantgarde. Trots att man i 
Finland inte ännu hade börjat benämna den här eliten med beteckningen ”de intellektuella” 
är det ändå uppenbart att de intellektuella dragen i Helena Westermarcks offentliga persona 
framträdde tydligt för hennes vänner och meningsfränder, inte minst inom kvinnosaks- 
rörelsen. När Annie Furuhjelm, som var en av Westermarcks närmaste bundsförvanter inom 
Unionen, sedermera beskrev Westermarck framstod hon därför som ”den kända författa-
rinnan” som vid tiden för Unionens grundande redan hade ”erövrat sig ett litterärt namn”. 
I Furuhjelms omdöme kännetecknades Helena Westermarck av ”sin besinningsfullhet och 
fina kultur” samt ”reda och punktlighet i arbetet”. Westermarcks skriftställarskap utmärktes 
därför enligt Furuhjelm av ”väl genomtänkta” och ”självständiga” artiklar som präglades av 
”personlighet, kunskapsrik[t], logiskt tänkande och ideellt kännande”. Westermarck hörde 
enligt Furuhjelm till de som redan ”från början hissade en ren kvinnosaksflagg” och hon 
grep alltid till pennan för att ”förfäkta en idé” utan att fråga om hennes idéer var populära eller 
inte. Westermarck utmärktes sålunda av sitt ”klara förstånd” och ”sin intellektualitet”.906

903 Om romanserien I fru Ulrikas hem, se t.ex. Toftegaard Pedersen 2016 och 2007; Mazzarella 1984; Hagner 2005; Välimäki 
1996.

904 Olika aspekter på Westermarcks förhållande till realismen och naturalismen, se t.ex. Konttinen 1989, 1991, 2008, 2010 
och 2014; Weckman 2009 a och b; Toftegaard Pedersen 2016; Korhonen 1999; Nylund 2013; Hindsberg 2003.

905 Om Westermarck som biografiskribent, se t.ex. Hagner 2005; Claesson Pipping 2007.
906 Furuhjelm 1939, 27 samt Annie Furuhjelm, ”Helena Westermarck”, Astra 1–2:1924, Brages Pressarkiv.
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Avslutning

Men trots att de äro elitmänniskor, bilda de inte någon elit. 
Varför inte? De ha ingen atmosfär, som förenar dem. 

De ha fått sitt elitskap på olika vägar och från skilda håll, och 
om deras karaktärsbetoning också stammar från samma urkälla, 

så har dock envar inmängt den med sitt väsen på sitt eget sätt 
– de äro med andra ord individualister. I ett land där man 
tvungits stå som soldater i ledet, är det ganska underligt.907

Ett år efter Helena Westermarcks bortgång år 1938 beskrev historikern Alma Söderhjelm 
sina vänner bland Finlands konstnärer, författare och forskare i verket Åbo tur och retur. 
Enligt Söderhjelm saknade den konstnärliga och kulturella eliten i Finland en gemensam 
identitet just som elit och detta förvånade henne. Själv tycks hon ändå inte, såsom citatet 
ovan låter antyda, ha saknat en sådan identitet. Söderhjelm föreställde sig uppenbarligen 
att det fanns en särskild intellektuell persona som utmärkte en liten elit inom den bredare 
kunskapseliten.
 I den här avhandlingen har jag diskuterat olika ideal om konst och konstnärskap un-
der perioden 1880–1910. Med utgångspunkt i konstnären, författaren, kvinnosakskvin-
nan och redaktören Helena Westermarcks liv och verksamhet har jag analyserat den finska 
bildningskulturens förhållande till 1880- och 1890-talens liberala och kulturradikala idé-
strömningar samt det moderna genombrottets konstnärsideal. Samtidigt har jag studerat 
hur Westermarck gick till väga för att som kvinna iscensätta sig själv som konstnär med ett 

907 Söderhjelm 1939, 3.
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brett fokus, inte bara på hennes måleri och författarskap utan även på den samhällsaktiva 
sidan av hennes verksamhet som rösträttsaktivist, kvinnosakskvinna och samhällsdebattör. 
I dessa slutord sammanfattar jag mina resultat samt argumenterar avslutningsvis för att 
Westermarck i sin konstnärsidentitet uppvisade en intellektuell persona. 

Resultat

Även om det ofta anmärkts att Helena Westermarck härstammade från förhållandevis pri-
vilegierade hemförhållanden så har det inom den tidigare forskningen om Westermarck 
ändå tills vidare saknats en utförligare analys av vad detta egentligen innebar för Wester-
marck i praktiken. I avhandlingens första kapitel inledde jag därför min diskussion med att 
placera in Helena Westermarck i ett socialt sammanhang inom den finska kunskapseliten. 
Genom att introducera begreppet ”kunskapselit” har jag velat skapa en term som betecknar 
den sociala grupp som bestod av högutbildade professionella såsom jurister, läkare, lärare 
och professorer, präster, ingenjörer, vetenskapsmän och akademiskt utbildade tjänstemän 
samt deras familjer, oavsett ståndstillhörighet. Jag menar att den här gruppens självförstå-
else i Finland kretsade kring begreppet ”bildning” från och med 1820-talet och ännu långt 
in på 1900-talet. Kunskapselitens medlemmar definierade därför sig själva utgående från 
ett antal praktiska färdigheter, personliga egenskaper och epistemiska dygder som associe-
rades med bildning. Några av de viktigaste epistemiska dygderna var fosterländskhet, in-
tresse för allmännyttiga strävanden, pliktmedvetenhet och offervilja samt viljan att arbeta 
för det finska språket, den finska kulturen och den finska nationen. En praktisk färdighet 
som blev allt viktigare under slutet av 1800-talet var kunskaper i finska språket. 
 I avhandlingens första avsnitt visade jag med hjälp av Zacharias Topelius läseböcker 
Naturens bok och Boken om vårt land hur den finska bildningskulturen mötte Helena Wes-
termarck och andra barn ur kunskapseliten i deras vardag under 1870-talet. Jag inledde 
därför min analys med att diskutera Westermarck och hennes familj i relation till den fin-
ska kunskapseliten som en social gemenskap. Samtidigt analyserade jag även hur den syn 
på bildning, kunskaper och utbildning som rådde inom familjen Blomqvist-Westermarcks 
nätverk avspeglade sig i Helena Westermarcks och hennes bror Edvard Westermarcks tex-
ter. På så vis kunde jag påvisa att Helena Westermarck i sin ungdom använde begreppet 
bildning på två olika sätt. ”Bildning” representerade för henne summan av de kunskaper 
och erfarenheter som en människa inhämtar genom utbildning, studier, läsning och olika 
former av kulturella upplevelser, men hon kunde också använda uttrycket för att beskriva 
ett uppträdande och utseende som hon förväntade sig av personer som tillhörde kunskaps- 
eliten. 
 Med ledning av det sätt på vilket Helena och Edvard Westermarck använde begrep-
pet bildning för att beskriva olika personer i sin närkrets kan man konstatera att begreppet 
bildning i första hand användes för att beskriva personer som besatt en bestämd nivå av 
vad vi idag skulle kalla för ”allmänbildning” men saknade en akademisk titel. Äldre damer 
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och kvinnor utan officiell utbildning liksom personer med ett mer praktiskt inriktat yrke, 
såsom officer eller forstmästare, kunde därför beskrivas som bildade. Personer med en aka-
demisk position beskrevs däremot hellre som ”lärda” eller ”upplysta”. På så sätt kan man 
hävda att kunskapseliten i syskonen Westermarcks tolkning i första hand utmärktes av en 
altruistisk längtan efter lärdom. Denna ”längtan” kunde antingen manifesteras genom en 
officiell utbildning eller genom ett intresse för lärdom som uttrycktes genom ett bestämt 
mönster för beteende, tal och smak. I den iscensatta epistemiska gemenskap som Wes-
termarck presenterade i sina memoarer framhävdes ofta personer med officiella meriter, 
medan familjemedlemmar och släktkontakter som saknade sådana tonades ner. Faderns 
släktbakgrund inom det östnyländska hantverkar- och småborgerskapet framhävdes såle-
des inte, medan moderns familj med kontakter till universitet och skolor däremot lyftes 
fram. 
 När ståndssamhället långsamt upplöstes under 1800-talets lopp blev det, såsom 
tidigare forskning har kunnat konstatera, allt svårare att upprätthålla en social hierarki 
baserad på börd, stånd och social härkomst. I sina memoarer framställde Westermarck 
kunskapselitens kretsar i huvudstaden som en förhållandevis jämlik gemenskap där sociala 
skillnader och ståndstillhörighet saknade betydelse. Genom en mer ingående analys av fa-
miljen Blomqvist-Westermarcks umgänge kunde jag ändå påvisa att de sociala skillnaderna 
mellan olika grupper inom kunskapseliten var långt ifrån så oväsentliga som Westermarck 
framställde dem. För familjerna Blomqvist och Westermarck, som båda två sökte sitt ur-
sprung utanför den gamla ståndseliten, var det emellertid en passande strategi att presen-
tera kunskapseliten som en socialt jämlik gemenskap som definierades utgående från en 
gemensam altruistisk kunskapstörst. Helena Westermarcks sätt att iscensätta en skenbar 
jämlikhet inom kunskapseliten kan uppfattas som en strategi för att motarbeta hierarkier 
baserade på social härkomst och ståndstillhörighet, vilka kunde användas på ett exklude-
rande sätt. 
 För att upprätthålla en social hierarki mellan olika samhällsgrupper förekom emel-
lertid också andra strategier: den växande kunskapseliten definierades därför utgående från 
ett antal allt mer specifika krav på vilka färdigheter, egenskaper och epistemiska dygder 
som förutsattes för att manifestera ”sann bildning”. Den finska kunskapseliten samlades 
på så vis omkring begreppet bildning och en nationellt fokuserad bildningsetik. I den här 
avhandlingen har jag kallat detta för den ”finska bildningskulturen.” Den finska bildnings-
kulturen tillkom redan under den första halvan av 1800-talet och kan därför betraktas som 
väl etablerad under Helena Westermarcks livstid. Trots detta saknas i Westermarcks texter 
hänvisningar till flera av de epistemiska dygder som i allmänhet associerades med bild-
ning. Westermarck ville exempelvis inte göra praktiska färdigheter i finska språket till ett 
inträdeskrav till kunskapseliten. Familjen Westermarck hörde under 1860- och 1870-talen 
till de liberala kretsarna där språket inte uppfattades som viktigt. Till en början försökte 
Helena Westermarck därför iscensätta en kulturell fennofili och patriotism som inte förut-
satte att hon talade finska. När detta på grund av den tilltagande språkstriden inte längre 
föreföll möjligt övergick Westermarck i stället till att framställa sig själv som ”svensk” och 
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”kosmopolit”. I sina memoarer framställde Westermarck sig själv som delaktig i en iscen-
satt epistemisk gemenskap som utgjorde ett alternativ till den finska bildningskulturen.
 För Helena Westermarck utgjorde liberalismen, 1880-talets kulturradikalism och 
det så kallade moderna genombrottet i den nordiska litteraturen alternativ till den finska 
bildningskulturen. I efterhand identifierade hon sig därför starkt med 1880-talet och upp-
levelsen av att ha varit ”ung” under den här tiden. I sina senare texter ville Westermarck 
gärna göra gällande att hennes möte med 1880-talets nya idéer hade skett snabbt som ett 
genombrytande vårflöde. I min analys av hennes reception av de nya intrycken har jag 
ändå kunnat konstatera att den verkliga processen skedde mer stegvis. Tvärtemot vad Wes-
termarck sedermera i sina memoarer ville göra gällande så hade hon inte alltid beundrat sin 
samtids mer radikala idéströmningar. Hennes förhållande till såväl naturalismen som till 
impressionismen gick tvärtom från ett kategoriskt avståndstagande till en mer beundrande 
inställning i memoarerna flera årtionden senare. När hon i samband med mottagandet av 
verket Strykerskor år 1883, utpekades som radikal ville Westermarck därför inte alls kännas 
vid en sådan beteckning. Det var först långt senare under 1900-talet som hon i olika sam-
manhang kunde finna en viss stolthet i att framstå som ”röd” och radikal.
 Men trots att Helena Westermarck alltså gärna senare i livet associerade sig med den 
unga 1880-talsgenerationen och dess värden, så var det i praktiken ändå svårt att helt lös-
göra sig från den finska bildningskulturen och dess kontext. Trots att Westermarck sålunda 
under 1880-talet tillägnade sig en konstsyn som utgick från den mer moderata realismens 
uppmaning att iaktta och dokumentera naturen så vidhöll hon därför även ett förhåll-
ningssätt till konsten som för tankarna till den estetiska idealismen. Konstnären måste 
enligt Westermarck närma sig sitt motiv med en känsla av empati som strävade till att 
känna igen det goda och peka mot det utvecklingsbara. Den här tanken överensstämde i 
själva verket förhållandevis väl med den syn på konstnärens debatterande samhällsroll som 
återfinns hos ett flertal av det moderna genombrottets nordiska författare, inklusive Georg 
Brandes och Henrik Ibsen som Helena Westermarck beundrade. Genom dessa influenser 
förstärktes Westermarcks uppfattning om att konstnären hade ett etiskt ansvar att visa på 
framtida utvecklingsmöjligheter som kunde vara såväl individen som samhället till nytta. 
 Konstnärens ansvar mot samhället hänförde sig enligt Helena Westermarck till en 
exceptionell kombination av en medfödd rationell (intellektuell) och empatisk förmåga 
som möjliggjorde en unik skapande förmåga (genialitet). Eftersom det handlade om med-
födda och biologiska egenskaper som av naturen inte hade fördelats jämt till alla människor 
så utgjorde konstnärerna en utvald och relativt fåtalig elit. På grund av sin förmåga att bruka 
sitt intellekt hade konstnärerna således en gemensam beröringspunkt med exempelvis fors-
kare och vetenskapsmän som även de brukade sitt förnuft för att komma fram till allmän-
nyttiga upptäckter och uppfinningar. Av den här orsaken upplevde Westermarck att hon 
och brodern Edvard Westermarck förenades av det gemensamma intellektuella ”arbete” 
som de utförde. Liksom konstnärerna hade nämligen även vetenskapsmännen begåvats 
med de naturgivna egenskaper som gjorde dem lämpade att agera som ett intellektuellt 
avantgarde med ansvar för att genomdriva nödvändiga reformer. 
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 Då jag således tog itu med att ringa in några av de epistemiska dygder som Helena 
Westermarck förknippade med en konstnär kunde jag konstatera att ”vetenskaplighet” och 
”förnuft” stod högt i kurs hos Westermarck. Samtidigt betonade hon emellertid också att 
det i tillvaron fanns sådana aspekter som det nyktra förnuftet inte kunde förklara. För att 
komma åt livets mystik och de förhållanden i tillvaron som sträckte sig utom det mänskliga 
förnuftets fattningsförmåga krävdes därför en konstnärs känsliga sinne som en förmed-
lande mellanhand. ”Öppenhet och ”tolerans” gentemot andra människors tolkningar var 
därför minst lika viktigt enligt Westermarck. Dessa egenskaper utmärkte en konstnär och 
innebar för Westermarck ett särskilt ansvar mot samhället. Till skillnad från många andra i 
sin samtid var Helena Westermarck övertygad om att kvinnor kunde besitta samma intel-
lektuella och kreativa förmåga som män. Med anledning av dessa iakttagelser gick jag där-
för slutligen över till att diskutera hur Helena Westermarck själv axlade det samhällsansvar 
som hon ansåg att en konstnär genom sin exceptionella förmåga var kallad till. 
 Det enda som enligt Helena Westermarck hindrade kvinnor från att axla rollen som 
ett samhälleligt avantgarde var de traditioner och inskränkta konventioner som begränsade 
deras möjligheter att utveckla sin personlighet och sina inneboende talanger. Lagar och 
förordningar begränsade kvinnors politiska rättigheter och hindrade dem från att ta del 
av en institutionell medborgerlighet inom ramen för statsapparaten, politiska partier och 
andra officiella institutioner. Kvinnors civila medborgerlighet inom ramen för medborgar-
samhället inskränktes därtill av olika konventioner och traditioner som dikterade vad som 
ansågs passande när kvinnor ville yttra sig offentligt genom tidningar, föreläsningar, tal och 
andra politiska handlingar. Enligt Helena Westermarck var det i både mäns och kvinnors 
gemensamma intresse att dessa hinder avlägsnades. Hon ansåg ändå att det huvudsakliga 
ansvaret för att genomföra detta låg på kvinnorna själva och hon arbetade därför målmed-
vetet för saken. 
 Kvinnors rätt att ta del i det samhälleliga och politiska livet utgjorde för Wester-
marck den viktigaste samhällsfrågan under åren mellan kvinnosaksföreningen Unionens 
uppkomst 1892 och den tidpunkt då rösträtt för kvinnor slutligen drevs igenom år 1906. 
I romanserien I fru Ulrikas hem utvecklade Westermarck tanken om att det goda hemmet, 
där män och kvinnor arbetade sida vid sida, var en parallell till det goda samhället. I samma 
anda som Ibsens Ett dockhem argumenterade hon för att samhället endast kunde bli lyck-
ligt om kvinnan fick möjlighet att utvecklas till en självständig och likställd medborgare. 
Till skillnad från Ibsen ansåg Westermarck emellertid inte att kvinnans rättigheter befriade 
henne från ansvaret mot andra. Det måste därför bli samhällets uppgift att garantera kvin-
nan en miljö där hon kunde utvecklas på ett sätt som i slutändan skulle bli hela samhället 
och mänskligheten till nytta. Påverkad av den politiska situationen efter februarimanifestet 
1899, ansåg Westermarck att kvinnan även måste inse sitt ansvar mot den gemensamma 
nationen. Av den här anledningen engagerade Westermarck sig själv i det politiska mot-
ståndsarbetet efter februarimanifestet. I ett flertal texter publicerade efter att den kvinnliga 
rösträtten hade uppnåtts gjorde hon även gällande att de hemliga aktiviteterna hade gett 
kvinnorna viktiga erfarenheter av att agera i politiska frågor. Dessa erfarenheter hade enligt 



254   Konstnär, kvinna, medborgare

Westermarck även jämnat vägen för förverkligandet av rösträtten för kvinnor år 1906. 
 I Helena Westermarcks fiktiva texter finns på flera ställen starka uttryck för hennes 
tro på konstnärens intellektuella ansvar i samhället. Detta ansvar motiverades av en roll 
som intellektuell och kreativ elit samt en därmed förknippad känsla av privilegium: den 
som hade fått mycket hade enligt Westermarck ett ansvar mot all de som var mindre lyck-
ligt lottade. Därför borde enligt Westermarck kunskapselitens utbildade och privilegierade 
kvinnor gå i spetsen för kvinnorörelsen för att kräva rätt för dem som inte själva kunde 
eller orkade, och därför borde de intellektuellt begåvade leda vägen för samhällsreformer 
och förändringar genom sina individuella handlingar. Den enighet som kollektiva företag 
krävde var enligt Westermarck svår – kanske rentav omöjlig – att uppnå och solidaritet 
mot kollektivet kunde lätt utvecklas till en obehaglig plikt som riskerade att kväva vär-
defulla individuella handlingar. Även om Westermarck således outtröttligt offrade av sin 
tid och sina krafter för det kollektiva arbetet inom ramen för föreningslivet och kollektiva 
samhällsföretag av olika slag så skedde detta ofta med en viss frustration över att hennes 
eget konstnärliga arbete blev lidande. Konstnären var för Helena Westermarck samhällets 
verkliga ledare och intellektuella avantgarde.

Slutdiskussion

Hur ska man definiera ”de intellektuella”? I inledningen till min avhandling presenterade 
jag två olika förslag till möjliga tolkningar. Den första definitionen, formulerad av Risto 
Alapuro, tar fasta på aktörskap och handling: en person som deltar i den offentliga debatten 
för att formulera åsikter och idéer kan betecknas som intellektuell. Den andra definitio-
nen, formulerad av Toril Moi, utgår från individens självuppfattning: varje människa som 
tar sig själv på allvar som tänkare kan betecknas som intellektuell.908 Skillnaderna mellan 
dessa två definitioner är flera. Makten att bestämma vem som betecknas som intellektuell 
ligger om vi följer Alapuros modell hos en yttre bedömare: den samtida omgivningen eller 
den efterkommande historikern. Följer vi däremot Toril Mois definition, lägger vi en större 
betydelse vid individens egen tolkning och självuppfattning. 
 Med den här avhandlingen har jag argumenterat för att nyckeln till en djupare för-
ståelse av Helena Westermarck ligger i den enkla handlingen att inte kategorisera henne 
alltför snävt som antingen författare eller bildkonstnär eller aktivist eftersom Westermarck 
inte heller själv gjorde en sådan avgränsning. Westermarck var ända från tidigt 1880-tal 
inriktad på att etablera sig själv som konstnär. Bakom hennes strävan låg en god portion av 
ambition men också förhoppningar. Som en följd av de begränsningar som präglade kvin-
nors möjligheter att verka i det offentliga samhället, splittrades Westermarcks verksamhet 
emellertid med tiden över flera olika fält. I likhet med många andra kvinnor på hennes tid 

908 Se även avsnittet ”De intellektuella”.
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var det, såsom Donald Broady påpekat, svårt för henne att följa en enhetlig strategi för att 
maximera ett fältspecifikt symboliskt kapital.909 
 Lösningen blev för Helena Westermarck att i stället söka inkorporera praktiker från 
flera olika fält i det iscensatta offentliga konstnärsjag som hon omgav sig med. I sin iscen-
sättning lyfte hon därför fram somliga idéer, händelser och upplevelser, men valde också 
i enlighet med ett råd som hon inhämtat hos sin förebild, den franske författaren Ernest 
Renan, att glömma eller utesluta sådant som inte passade in i den berättelse som hon ville 
skapa. Genom hela den här avhandlingen har jag följaktligen framhållit vikten av att be-
trakta i synnerhet Helena Westermarcks memoarer, men också hennes övriga texter, som 
just iscensättningar. Såsom jag framhållit löper man annars risken att låta sig ledas av den 
berättelse som Westermarck konstruerat. I ett senare skede av sitt liv tillägnade sig Wes-
termarck på ett kraftfullt en identitet som kretsade kring bilden av 1880-talet som ”det 
moderna genombrottets” årtionde och hennes roll som en av ”de unga”. Så som jag visat 
var det här åtminstone delvis, en efterhandskonstruktion: på 1880-talet ville Westermarck 
nämligen inte alls associera sig med de radikala. Hon undvek därför såväl impressionismen 
som den mer radikala franska naturalismen. Genom bilden av det banbrytande och radikala 
åttiotalet försökte hon emellertid i efterhand förklara sina egna upplevelser från samma 
årtionde. 
 Detta kan i själva verket ses som en strategi med vilken Westermarck sökte hävda sin 
egen position i förhållande till den finska kunskapseliten och bildningskulturen. Christophe 
Charle menar att ibruktagandet av beteckningen ”de intellektuella” i första hand berodde 
på sociala orsaker. Charle anser att det gamla ståndssystemets upphävande lämnade efter 
sig ett maktvakuum i det franska samhället. En av de samhällsgrupper som tävlade om att 
uppfylla detta maktvakuum var de så kallade liberala professionerna – alltså högutbildade 
professionella såsom läkare, jurister, lärare och andra. Eftersom denna kategori av högut-
bildade samtidigt hela tiden växte i antal uppstod en tilltagande konkurrenssituation bland 
den bildade samhällseliten, vilket medförde att man exempelvis började göra större skill-
nad på amatörer och professionella. Den skärpta konkurrensen om politiskt och kulturellt 
inflytande innebar i synnerhet att sådana personer som saknade en formell kompetens eller 
profession riskerade att förlora inflytande. Detta problem gällde särskilt, menar Christophe 
Charle, sådana personer som rörde sig inom det fria konstnärliga fältet – alltså författare, 
litteratörer och konstnärer av olika slag. För att höja sin egen profil och skapa sig ett vapen 
mot konkurrensen började dessa personer alltså framhäva sig själva som ett intellektuellt 
avantgarde. De lyckades skickligt skapa ett nästan mytologiskt skimmer omkring sin egen 
verksamhet, vilket tjänade till att höja deras status i samhället.910

 Spår av samma utveckling kan man också skönja i Finland. Även här gav ståndssam-
hället långsamt vika under loppet av 1800-talet och lämnade efter sig ett makttomrum 
som började fyllas av en gradvis professionaliserad och institutionaliserad statsmakt som 

909 Broady 1999, 6–7. Se även avsnittet ”Det intellektuella fältets realiteter”.
910 Charle 1990. Se även avsnittet ”De intellektuella”.
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hela tiden behövde allt mer utbildad personal. 1800-talet kännetecknades följaktligen av 
att utbildningsmöjligheterna hela tiden förbättrades, något som medförde att den så kallade 
”bildade klassen” hela tiden växte. Även i Finland uppstod alltså en skärpt konkurrens- 
situation bland den utbildade samhällseliten. Det blev allt viktigare att på olika sätt hävda 
sin position. På grund av det politiska läget i storfurstendömet Finland antog de olika sätten 
att hävda positioner emellertid delvis annorlunda former än i Frankrike. I Finland började 
begreppet ”bildning” i tilltagande grad förknippas med en rad nationellt definierade fär-
digheter, egenskaper och epistemiska dygder som ansågs känneteckna eliten. En orsak till 
att det dröjde så länge innan en del av eliten började beskriva sig själva som ”intellek- 
tuella” var sannolikt att begreppet ”bildning” var så centralt för den finska kunskapselitens 
självförstående. Med tiden fick emellertid en del av den finska eliten – i synnerhet den 
svenskspråkiga – svårt att iscensätta bildningskulturens epistemiska dygder på ett fram-
gångsrikt sätt. Ett sätt att försöka bemöta anklagelser om ofinskhet och bristande intresse 
för det nationella, blev därmed att hävda ett upplyst kosmopolitiskt frisinne till förmån för 
allmänmänskliga värden, politisk liberalism och vetenskapligt fritänkande. Av motståndare 
och kritiker inom det fennomanska lägret utmålades emellertid sådana värderingar lätt 
som den privilegierades egoistiska strävanden. Risken att utpekas för högfärd och ”falsk” 
bildning var ständigt reell i ett av språkstriden allt mer polariserat debattklimat.
 Helena Westermarck agerade i själva verket, såsom denna avhandling har visat, ofta 
utgående från en känsla av privilegium. Hon ansåg att hon hade haft turen att växa upp i 
en miljö där varken materiella eller andliga förutsättningar saknades. Hon hade haft för-
månen att själv kunna välja sin verksamhetsbana och att utveckla sina förmågor. På grund 
av detta var hon bättre rustad att tala, skriva, debattera och påverka än många andra kvin-
nor i hennes samtid. Trots detta påverkades även Westermarck av de många begräsningar 
som fortfarande inskränkte på kvinnors möjligheter att utöva ett yrke och delta i det of-
fentliga medborgarsamhället. Resultatet blev att Westermarcks verksamhet splittrades över 
flera olika verksamhetsfält. Såsom jag har visat uppfattade Westermarck trots allt sig själv 
som konstnär oavsett om hon målade eller skrev. Därtill betraktade hon också sig själv som 
konstnär när hon agerade som aktivist inom ramen för kvinnorörelsen, rösträttsfrågan eller 
någon annan av sin tids samhällsfrågor, till exempel inom motståndet mot antisemitismen 
eller inom pacifismen. För att argumentera med Pierre Bourdieus termer kan man hävda 
att hon förstod betydelsen av det kulturella och sociala kapital som ackumuleras när en in-
divid uppnår en etablerad position inom sitt fält. Ett uttalande som fälls av en ”konstnär” 
väger i regel tyngre än ett uttalande av en privatperson. 
 För Helena Westermarck var det inte heller någon främmande tanke att utnyttja sin 
egen position på det här sättet. En gång när hennes konstnärskollega Sigrid af Forselles 
blivit föremål för en bitsk konstkritik i Nya Pressen skrev hon därför från en utlandsresa 
i Schweiz till den gemensamma konstnärsvännen Ada Thilén och beklagade att hon på 
grund av avståndet inte kunde rycka in med ett offentligt försvar av Forselles. Citatet visar 
hur tydligt Westermarck var medveten om betydelsen av att verka övertygande:
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Gärna skulle jag hjälpt till vid en pennfäktning, men det går 
naturligtvis icke på detta afstånd, glad är jag dock att ha skrifvit 
att verket är ett af de största någon finsk konstnär gjort. Om 
det ock, så som du skref, framkallade opposition, så har det 
i en tidning skrifna ordet en viss hypnotisk makt öfver den 
stora allmänheten och kan sålunda alltid hafva en viss verkan, 
om också det i och för sig betyder föga.911

 Som konstnär upplevde Helena Westermarck att hon tillhörde en liten utvald elit 
med ett stort intellektuellt ansvar. Känslan av att tillhöra ett utvalt avantgarde av föregång-
are tillät henne även att ta sig själv på tillräckligt stort allvar för att ställa förväntningar på 
sin omgivning. Här är det därför läge att på nytt återvända till Toril Mois definition av 
de intellektuella som en grupp personer som tar sig själva på allvar. För detta krävs i själva 
verket en relativt lång process. För Westermarcks del började den här processen någon gång 
i ungdomen när hon började drömma om att bli konstnär. Den tog fart genom studierna i 
Paris och de första erfarenheterna av att ställa ut och publicera under 1880-talet. Ett viktigt 
ögonblick inträffade när Westermarck som 22-åring i Paris för första gången såg en kvinna 
ställa sig på en scen för att föreläsa med den bestämda förväntningen att publiken hade 
kommit dit för att lyssna. Den här kvinnan, vars namn vi inte längre känner till, tog också 
sig själv på allvar. 
 Samtidigt måste man givetvis komma ihåg att det inte räcker med att ta sig själv på 
allvar. Så som Erving Goffman redan framhöll på 1950-talet är rollen som ”konstnär” el-
ler ”intellektuell” ett slags kontrakt mellan individen och omgivningen, där omgivningen 
bekräftar iscensättningen genom att tilldela individen olika rättigheter och skyldigheter.912 
Som konstnär fick Helena Westermarck därför ibland uppleva att omgivningen hade svårt 
för att ta en kvinna på allvar som konstnär. Ett sätt för Westermarck att bemöta omgiv-
ningens svårigheter med att ta det konstnärsjag som hon iscensatte på allvar blev sålunda 
att låna praktiker av andra personer som hade en bättre och mer underbyggd social posi-
tion inom sitt fält. Det är inte för inte som många av hennes ställningstaganden, exempel-
vis i fråga om den kvinnliga rösträtten, i själva verket har maskerats som referat av andra, 
mer inflytelserika personer. När brittiska parlamentsledamöter eller svenska riksdagsmän 
uttalade sig i kvinnofrågan genom Helena Westermarcks penna skedde det följaktligen all-
tid genom ett noggrant urval där den allmänna linjen motsvarade hennes egna åsikter. På 
samma sätt tenderade hon ofta i sina många biografier över andra kända och respekterade 
kvinnor, såsom George Eliot, Fredrika Runeberg och Elisabeth Blomqvist, att presentera 
en noggrant utvald helhet av idéer som stödde hennes egna åsikter. Genom att ge sina tex-
ter en objektiv inramning i fackbokens format kunde hon utnyttja något av det symboliska 

911 Brev från HW till Ada Thilén, Vevey 28.3.1908, HWBS:XXI, ÅAB.
912 Goffman 1988, 21, 23, 25. Se avsnittet ”De intellektuella”.
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kapital som förknippades med vetenskaplighet och forskarens persona.913 I sina texter beto-
nade hon också ofta att konstnärer och vetenskapsmän delade en exceptionell förmåga till 
rationell tanke (intellekt) och ett gemensamt intellektuellt arbete. ”Förnuft”, ”vetenskap” 
och ”vetenskaplighet” framstår i Westermarcks framställning därför som viktiga epistemis-
ka dygder för en konstnär. 
 Sammanfattningsvis har jag alltså med denna avhandling visat att Helena Wester-
marck i sin iscensättning av sitt konstnärsjag ofta ägnade sig åt en form av bricolage där 
praktiker från olika typer av persona sammanfogades. På så vis iscensatte hon i prakti-
ken en typ av konstnärsjag som var ny för finska förhållanden. I den här iscensättningen 
ingick ideal som hämtades från liberalismen, från 1880-talets kulturradikalism och från 
den nordiska samtidslitteraturen och de utformades i dialog med den finska bildnings-
kulturen. Hennes iscensättning framhävde bildkonstnärer, författare, forskare och andra 
samhällsaktiva personer som en liten och utvald elit i förhållande till den kontinuerligt 
växande kunskapseliten. På så vis iscensattes Westermarcks offentliga jag enligt former som 
kan beskrivas som en intellektuell persona.

913 Se Hagner 2005; Claesson Pipping 2007.
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Bilaga 1. 
Litteratur som 

Helena Westermarck 
läst eller ägt

Förteckningen är en sammanställning av de titlar som omnämns i ett antal centrala källor. 
De viktigaste källorna utgörs således av den förteckning över litteratur som funnits i Wes-
termarcks bibliotek, samt böcker som omnämns i hennes dagböcker och i ett antal listor 
över böcker som hon läst eller önskade läsa. Vidare anförs även de böcker som Helena 
Westermarck recenserade i Finskt Tidskrift, samt ett mindre antal böcker som omnämns i 
brev eller andra källor såsom hennes memoarer. Titlar anges såsom Westermarck själv har 
noterat dem. I mån av möjlighet har jag emellertid försökt fylla på med uppgifter om för-
fattare för att kunna göra en alfabetisk förteckning. Förteckningen gör inga anspråk på att 
vara en fullständig genomgång av alla de verk som Helena Westermarck hänvisar till i sina 
övriga artiklar och texter. I mån av möjlighet anges det årtal då man på sannolika skäl kan 
anta att Westermarck hade läst ifrågavarande verk. Verkens titlar anges på det språk och i 
den form som Westermarck antecknat dem. 

Förkortningar i förteckningen:

BF = Förteckningen över böcker i Helena Westermarcks bibliotek, 
HWA:8, ÅAB.
DB = Helena Westermarcks dagbok, HWA:10a, ÅAB.
Levnadsminnen, sidor = Omnämns i H. Westermarck 1941.
P1907 = Förteckning: "Läst eller genomögnat i Paris våren 1907", HWA:8, ÅAB.
BL = "Förteckning över böcker som bör läsas", HWA:8, ÅAB.
FT= Recenserad i Finsk Tidskrift
HGA = Hilma Granqvists arkiv, ÅAB.
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Aars, Sophus I Skoven BF

Adlersparre, Sophie Ibsens Gengangere ur 
etisk synpunkt

BF

Adlersparre, Sophie & 
Sigrid Leijonhufvud

Fredrika Bremer I-II BF

Agrell, Alfhild Från land och stad BF

Agrell, Alfhild Under tallar och pinier 1890 BF, DB, FT

Agrell, Alfhild På landsbygden BF

Agrell, Alfhild Hvad ingen ser BF

Agrell, Alfhild Nordanfrån BF

Aho, Juhani Panu BF

Ahrenberg, Jac. Österut BF

Ahrenberg, Jac. Stockjunkaren BF

Ahrenberg, Jac. Anor och Ungdom 1891 BF, DB

Ahrenberg, Jac. Hihuliter BF

Ahrenberg, Jac. På studieresor BF

Aischylos Den fjättrade 
Prometheus m.fl. 
dramer

BF

Alford, Marian Needlework as art BF

Appleton, Paul La traite des blanches 1907 P1907

Aristofanes Comédies BF

Augustinus Bekännelser 1906 DB

Bachofen, Johann 
Jakob

Le droit de la mère 
dans l'antiquité

1907 P1907

Bader, Clarisse Un precurseur du 
féminisme à Athène. 
Les advocates dans 
l'antiquité

1907 P1907

Barrett Browning, 
Elizabeth

Poetry BF

Barrett Browning, 
Elizabeth

Aurora Leigh BF

Benedictsson, Victoria 
(Ernst Ahlgren)

Pengar BF

Benedictsson, Victoria 
(Ernst Ahlgren)

Efterskörd 1891 BF, DB, FT

Benedictsson, Victoria 
(Ernst Ahlgren)

Berättelser och utkast BF

Benedictsson, Victoria 
(Ernst Ahlgren)

Fru Marianne BF
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Benedictsson, Victoria 
(Ernst Ahlgren)

Bergtagna 1890 DB

Benedictsson, Victoria 
(Ernst Ahlgren)

Brev 1890 DB

Benedictsson, Victoria 
(Ernst Ahlgren) & Axel 
Lundegård

Modern BF

Benoist, Charles Les ouvrières de 
l'aiguille à Paris. 

1907 P1907

Bergman, Carl Johan Skaldeförsök BF

Bergroth, Kersti Sixtus 1920 Brev till Hilma 
Granqvist 27.6.1920, 
HGA:5, ÅAB

Bergstrand, Wilhelm Den svenska kvinnans 
rättsliga ställning

BF

Bernardin-de Saint 
Pierre, Jacques Henri

Paul et Virginie 1880 Brev till EW, Bern 
1880, HWBS:VIII, ÅAB

Besant, Annie Utkast till en 
själfbiografi

BF

Bjørnson, Bjørnstjerne Leonarda BF

Bjørnson, Bjørnstjerne Det flager 1891 BF

Blackburn, Helen A handbook for 
women engaged in 
social and political 
work

1907 P1907

Bondeson, August I Glimminge och 
Kröplinge

1892 BF, FT

Bourget, Paul Un crime d'amour BF

Bourget, Paul Etudes et portraits BF

Bourget, Paul Physiologie de l'amour 
moderne

BF

Bourget, Paul Sensations d'Italie BF

Bourget, Paul Det förlofvade landet 1894 BF, DB, FT

Bourget, Paul Noveller BF

Bourget, Paul André Cornelis 1892 DB, FT

Bourget, Paul Études sur le 
dixneuvième siècle

1891 DB

Brandes, Georg William Shakespeare 
häfte 1-18

BF

Brandes, Georg Polen 1891 DB

Brandes, Georg Huvudströmningar. 
Reaktionen i Frankrike

1891 DB
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Brandes, Georg Den romantiska skolan 
i Frankrike

1892 DB

Brandes, Georg Sören Kirkegaard 1892 DB

Braun, Lily Die Bürgerplicht der 
Frau (broschyr)

1907 P1907

Braun, Lily Die Frauenfrage. 
Ihre geschichtliche 
Entwicklung und ihre 
wirtschaftliche Seite

1907 P1907

Brausewetter, Ernst Finnland BF

Bremer, Fredrika "I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Bridel, Louis Le mouvement 
féministe et les droits 
des femmes

1907 P1907

Bridel, Louis La femme et le droit. 
Étude historique sur la 
condition des femmes

1907 P1907

Bridel, Louis Question féministes. 1. 
Les deux morales 2. 
Les droits de la femme 
et la famille

1907 P1907

Brunetière, Ferdinand Le roman naturaliste BF

Buch, Max Aus dem Lande der 
tausend Seen I-II

BF

Bucher, Bruno Kunstgeschichte 
[Katechismus der 
Kunstgeschichte]

BF

Bucher, Bruno Slöjden som konst BF

Burnett, Frances H. På djupet BF

Byron, lord Kain "I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Byron, lord Hebreiska melodier 
(övers. Th. Lind)

BF

Bååth-Holmberg, 
Cecilia

Giuseppe Garibaldi BF

Bååth-Holmberg, 
Cecilia

En Kvindeskœbne og 
andre Fortallinger

BF

Carducci, Giosuè Valda dikter 
(övers. A. Pipping)

BF

Carmen Sylva Fra Carmen Sylva's 
Kongerige

BF

Carmen Sylva Les pensées d'une 
reine

BF
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Carmen Sylva Qui frappe? BF

Caro, Elme-Marie George Sand BF

Cervantes Don Quijote af 
la Mancha I-II 
(övers. Lindforss)

1891 BF, DB

Chauvin, Jeanne Étude historique 
sur les professions 
accessibles aux 
femmes

1907 P1907

Claretie, Jules Alphonse Daudet BF

Collett, Camilla Fra de stummes leir BF

Conway, Hugh Töcken och ljus BF

Cougny, Gaston L'enseignement 
professionnel des 
beaux-arts dans les 
écoles de la ville de 
Paris

1891 DB

Crepaz, Adele The emancipation 
of Women and 
its probable 
consequences

1907 P1907

Cross, John Walter George Eliots life as 
related in her lettres 
and journals

BF

Dalin, Anders Fredrik Fransk-svensk ordbok BF

Dante Alighieri La divine comédie et 
La vie nouvelle

1890 BF, DB

Dante Alighieri Den gudomliga 
komedi: I Helvetet, 
II Skärselden 
(övers. Nils Lovén)

BF

Daubié, Julie-Victoire La femme pauvre au 
XIX siècle

1907 P1907

Daudet, Alphonse Jack 1890 BF

Daudet, Alphonse Les débuts d'un 
homme de lettre

BF

Daudet, Alphonse Les femmes d'artistes BF

Daudet, Alphonse Port Tarascon BF

Daudet, Alphonse Rose et Ninette BF

Daudet, Alphonse Tartarin de Tarascon 1891 DB, FT

Daudet, Alphonse Numa Roumestan BF

Deraismes, Maria Nos principes et nos 
moeurs

BF
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Deraismes, Maria L'ancien devant le 
nouveau

BF

Dickens, Charles Lysande utsikter BF

Dickens, Charles Julhistorier BF

Dickens, Charles David Copperfield "I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Dickens, Charles En berättelse om två 
städer

1890 BF, DB, FT

Dietrichson,  Lorentz 
Henrik Segelcke

Camilla Collet og 
hendes inlaeg i 
Kvindesagen

BF

Dostojevskij, Fjodor 
Michajlovitj 

Raskolnikov I-II BF

Drachman, Holger Melodramer BF

Drachman, Holger Ungdom i dikt och 
sång

BF

Du Camp, Maxime Théophile Gautier BF

Dumas, Alexandre d.y. Les femmes qui tuent 
et les femmes qui 
votent

BF

Ehrnrooth, Adelaïde Skuggor och dagrar BF

Eichhorn, Christoffer De bildade konsternas 
historia

BF

Eliot, George Kvarnen vid Floss 1890 BF, DB, FT

Eliot, George Ur landsortslifvet BF

Eliot, George Adam Bede BF

Eliot, George Jubal and other poems BF

Eliot, George The Spanish Gypsy 1894 BF, DB

Elkan, Sophie Drömmar om 
Österlandet

BF

Estlander, Carl Gustaf Hippolyte Flandrin BF

Estlander, Carl Gustaf Zola 1891 DB

Estlander, Carl Gustaf Vitterhetens utveckling 
hos de nyare folken i 
medeltiden

BF

Ewald, Carl Min lille dreng BF

Falcke, Jacob Konsten i hemmet BF

Falcke, Jacob Konststilar och 
konstslöjd

BF

Floreng, Karl Dichtergrüsse 
aus dem Osten. 
Japanische 
Dichtungen

BF
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

France, Anatole Sylvestre Bonnards 
brott

1892 DB

Frank, Louis L'assurance 
maternelle

BF

Franzén, Frans M. Skaldestycken I-VI BF

Friberg, Maikki Entstehung und 
Entwickelung der 
Volkshochschulen 
in den nordischen 
Ländern I-III

BF

Fries, Ellen Märkvärdiga kvinnor 
I-II

BF

Furø, J. Fra Ishafvets kyster BF

Gammal, Edmund Kvinnofrågan BF

Garborg, Arne Jonas Lie BF

Gautier, Théophile L'art moderne BF

Geijer, Erik Gustaf "I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Geijerstam, Gustaf af Gråkallt BF

Ghiotti, Candido Vocabolario scolastico BF

Giglioli Casella, 
Costanza

Studio intorna alle 
Scuole professionali e 
industriali femminili

BF

Giglioli Casella, 
Costanza

La questione delle 
scuole professionali

BF

Goethe, Johann 
Wolfgang

Sämmtliche Werke in 
sechs Bänder

BF

Goldsmith, Oliver The Vicar of Wakefield BF

Greenwood, Thomas Public Libraries BF

Gregersen, Nils Jørgen Fortællinger og skisser BF

Gripenberg, Alexandra Strån BF

Grundtvig, Sven Danska folksagor utg. 
av Sven Grundtvig, 
övers. G. Geijerstam

BF

Guillaume, Edmond L'Histoire de l'Art et de 
l'Ornement

1891 BF, DB

Guillot, Paul Les droits civiles de la 
femme, ceux qu'elle a 
et ceux qu'elle devrait 
avoir. De la protection 
de la femme par les 
femmes

1907 P1907

Gunter, Archibald 
Clavering

Mr Barnes från New 
York

BF
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Hagman, Lucina Uppfostran till kärlek BF

Hallström, Per Briljantsmycket BF

Hamilton, C. J. Women writers I-II BF

Harte, Bret Herskapet Harkutt 
(övers. H. Indebetou)

1890 BF, DB, FT

Hausen, Reinhold Die Wappen und 
Namensgeichungen 
aaf den Felsen bei 
Hangö Tullude

BF

Haussonville, Paul-
Gabriel, comte d'

Salaires et misères 
des femmes

1907 P1907

Haussonville, Paul-
Gabriel, comte d'

Mme Ackermann 1892 BF, DB

Havard, Henry Histoire de la peinture 
hollandaise

BF

Hearn, Lafcadio Exotica BF

Hedberg, Frans Arbetslif 1892 DB, FT

Hedberg, Tor Ett eldprof BF

Heyse, Paul Noveller häft. 1-35 
(övers. Engberg)

BF

Holberg, Ludvig Comedier BF

Holberg, Ludvig 1891 DB

Horatius Sånger (övers. Ludvig 
Laurén)

BF

Horatius Oden 1891 BF

Huch, Richarda 1910 Brev till Rolf Pipping 
3.2.1910, RPBS:114, 
ÅAB.

Ibsen, Henrik Ibsen i västficksformat BF

Ibsen, Henrik Catilina 1906 DB

Ibsen, Henrik Brand 1906, även tidigare DB

Ibsen, Henrik Byggmæster Solness BF

Ibsen, Henrik Per Gynt 1891, 1906 DB

Ibsen, Henrik En folkefiende 1906, även tidigare DB

Ibsen, Henrik De unges förbund 1906 DB

Ibsen, Henrik Kjærlighetens komedie 1906, även tidigare DB

Ibsen, Henrik Et dukkehjem 1880, 1906 DB, Brev till CW, Paris 
29.3.1880, HWBS:XI, 
ÅAB.

Ibsen, Henrik Rosmersholm 1906, även tidigare DB

Ibsen, Henrik Hedda Gabler 1891 DB
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Ibsen, Henrik Lille Eyolf 1906, även tidigare DB

Ibsen, Henrik Kejser och Galilaer 1906, även tidigare DB

Ibsen, Henrik John Gabriel Borkman 1906, även tidigare DB

Ibsen, Henrik Når vi døde vågner 1906, även tidigare DB

Ibsen, Henrik Kongs-emnerne DB

Ingemann, Bernhardt 
Severin

"I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Jacobs, Aletta Het doel der 
vrouwenbeweging

DB

Jacobs, Joseph George Eliot DB

Jacobsen, Jens Peter Digte og udkast 1890 DB, DB

Jacobsen, Jens Peter Fru Marianne Grubbe DB

Jahnson, Evald 
Ferdinand

Korpens berättelser BF

Johansson, Gustaf Frälsningsarmén DB

Järnefelt, Arvid Fäderneslandet 1894 DB

Järnefelt, Arvid Maria BF

Kanity Ornamentik (af serien 
Webers illustrierte 
katechismen)

BF

Kaufmann, Richard Pariserlif på 80-talet BF

Kaufmann, Richard Från det moderna 
Frankrike

BF

Key, Ellen Ernst Ahlgren. 
Några biografiska 
meddelanden

BF

Kierkegaard, Sören Enten - eller 1892 DB

Koch, Ebba von Eva Nordenhjelm 1892 DB, FT

Kovalevsky, Sonja Vera Worontzoff 1892 BF, DB, FT

Kovalevsky, Sonja Efterskörd ur S. K.s 
papper

BF

Kræmer, Lotten von Nya dikter BF

Kræmer, Lotten von Sånger och bilder BF

Kræmer, Lotten von Hermes och Diotina 1892 BF, FT

La Bruyère, Jean de Les Caractères 1891 BF, DB

Lafenestre, Georges La peinture italienne BF

Lagerlöf, Selma Drottningar i 
Kungshälla

BF

Lagerlöf, Selma Antikrists mirakler BF

Lagerlöf, Selma Ett barns memoarer 1931 Vykort till EW, 
Helsingfors 24.1.1931, 
HWBS:VIII, ÅAB.
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Lamartine, Alphonse de Méditations poétiques BF

Lamartine, Alphonse de Jocelyn 1880 Brev till EW, Bern 
1880, HWBS:VIII, 
ÅAB.

Laveley, Emile de Elements d'économie 
politique

1907 P1907

Laveley, Emile de Den moderna 
socialismen

BF

Layrac, Louis La traite des blanches 
et l'excitation de la 
débauche (Loi du 3 
avril 1903)

1907 P1907

Lefébure, Ernest Broderie et dentelles BF, DB

Leffler, Anne Charlotte Sonja Kovalevsky 1892 BF, DB, FT

Leffler, Anne Charlotte Efterlämnade skrifter 
I-II

BF

Leffler, Anne Charlotte Tre komedier 1891 BF, DB

Leffler, Anne Charlotte Ur lifvet III BF

Lenngren, Anna Maria "I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Lenngren, Anna Maria Samlade skaldeförsök 1887 BF, DB, Brev till CW, 
Enköping, 26.12.1887, 
HWBS:XI, ÅAB

Leroy-Beaulieu, Paul La question ouvrière 
au XIXe siècle

1907 P1907

Levertin, Oscar Magistrarne i Österås BF

Lie, Jonas Niobe BF

Lie, Jonas Livsslaven BF

Lie, Jonas Faste Forland BF

Lie, Jonas Noveller 7.2.1880 Brev till CW 7.2.1880, 
HWBS: XI, ÅAB.

Lieblein, Jens Det gamla Egypten 
(serien Ur vår tids 
forskning)

BF

Loti, Pierre Madame 
Chrysanthème

1894 DB

Lundegård, Axel Victoria Benedictson BF

Lundegård, Axel En själfbiografi BF

Lundegård, Axel Röde prinsen 1891 DB

Lundegård, Axel Sturtz BF

Lundquist, Ernst En lifsgåta BF

Lundquist, Ernst & 
Nordensvan, Georg

Stjernfall BF
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Lybeck, Mikael Unge Hemming 1891 DB

Lübke, Wilhelm De bildade konsternas 
historia

BF

Malmström, Karl Robert Dikter BF

Malot, Hector Äntligen hemma 1894 DB, FT

Marconi, Guiseppe Sancta Birgittas 
lefverne

BF

Marcus Aurelius Pensées BF

Marie (Marie Sophie 
Schwartz)

Ungdomsminnen BF

Marryat, Florence Det finns ingen död 1892 BF, DB, FT

Maupassant, Gui de Fort comme la mort BF

Maupassant, Gui de Émile Zola BF

Maurion Petite grammaire 
anglaise

BF

Mayeux, Henri La composition 
décorative

1891 DB

Meyer, Konrad 
Ferdinand

Angela Borgia 1892 BF, FT

Meyer, Richard Deutsche Literatur 
des Neunzehnten 
Jahrhunderts

1910 Brev till Rolf Pipping 
3.2.1910, RPBS:114, 
ÅAB.

Michel, Emile Rembrandt. Sa vie et 
ses œuvres

1894 BF, DB

Mickwitz, Gerda Ett giftermål 1890 DB

Mill, John Stuart De l'assujettissement 
des femmes

1891 BF, DB

Mill, John Stuart Om friheten 1891 DB

Molière Œuvres I-VIII BF

Molière L'avare 1891 DB

Molière Les précieuses 
ridicules

1891 DB

Molière George Daudin 1891 DB

Molière L'école des femmes 1891 DB

Molière Amphitryon 1891 DB

Monad, A. Lucile BF

Musset, Alfred de La confession d'un 
enfant du siècle

1891 DB

Münty, Eug. La tapisserie BF

Nervander, Emil Fredrik Cygnæus 1891 BL

Nordling, Johan Vera  BF
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Nyström, Anton Allmän kulturhistoria 
I-IV

1891 DB

Ostrogorsky, Moisey La femme au point de 
vue du droit public. 
Etude h'histoire et de 
législation comparée

1907 P1907

Petersen, Anna Avner BF

Pipping, Aline Gabriele d'Annunzio 
(särtryck ur Finsk 
Tidskrift)

BF

Pipping, Hugo Om runskrifterna på 
de nyfunna Ardre-
stenarna

BF

Pipping, Hugo Gotländska studier BF

Platon Staten (övers. Dalsjö) BF

Pontoppidan, Erik Hudens och hårets 
vård

BF

Pontoppidan, Henrik Från landsbygden BF

Pontoppidan, Henrik Lille Rödhætte BF

Prydz, Alvhilde Gunvor Thorsdotter till 
Hærö

BF

Prydz, Alvhilde Sylvia BF

Puck-Munthe (Axel 
Munthe)

Från Napoli. Resebref BF

Puck-Munthe (Axel 
Munthe)

Små skisser BF

Päivärinta, Pietari Bilder ur lifvet BF

Qvanten, Emil von Sveriges skönaste 
folkvisor

BF

Ratcliffe, John BF

Rebière, Alphonse Les femmes dans la 
science

BF

Rein, Thiodolf "Snellmanbiografi" 
[Johan Vilhelm 
Snellman]

1891 BL

Rein, Thiodolf Försök till en 
framställning af 
psykologin eller 
vetenskapen om 
själen

1891 DB

Reuter, O. M. Dikter BF

Réveillant, E. Les droits de la femme 
dans l'ancienne 
Chaldée. Extrait de la 
Revue Egyptienne

1907 P1907
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Rod, Edouard La sacrifiée 1891 BF, FT

Rod, Edouard "Bok om engelska 
prerafaeliterna"

1891 DB

Rousseau, Jean-
Jacques

Confessions 1892 DB

Rousseau, Jean-
Jacques

La nouvelle Héloïse 
(Julie)

1880 Brev till EW, Bern 
1880, HWBS:VIII, 
ÅAB.

Runeberg, Carolina Små diktförsök BF

Runeberg, Fredrika Teckningar och 
drömmar

BF

Runeberg, J. L. Elgskyttarne BF

Runeberg, J. L. Efterlämnade skrifter 
I-II

BF

Runeberg, J. L. Fänrik Stål "I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Ruskin, John Sesame and lilies BF

Rydberg, Viktor Vapensmeden 1891 BF, DB

Rydberg, Viktor Bibelns lära om 
Kristus

BF

Rönnberg, Hanna Från Ålands skär BF

Saint Beuve, Charles-
Augustin

Portraits des femmes 1892 DB

Sauer Italienische 
konversationsgram-
matik

BF

Schauman, August Sex årtionden i 
Finland

BF

Scherer, Edmond Essays on English 
Literature

BF

Schiller, Friedrich Sämtliche Werke (4 av 
12 volymer)

BF

Schmahl, Jeanne Deux petits discours BF

Schreiner, Olive Trooper Peter Hacket 
of Maschonaland

BF

Schröder, Ludvig N. F. S. Grundtvig BF

Schybergson, Magnus 
Gottfrid

Ur Finlands 
konstitutionella historia

BF

Schybergson, Magnus 
Gottfrid

Finlands historia I-II 1892 BF, DB

Schück, Henrik Svenska litteraturens 
historia

1894 DB
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Schück, Henrik William Shakespeare. 
Hans lif och 
värksamhet. En 
historisk framställning

1891 DB

Scott, Walter "I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Scott, Walter Romaner I-XII 
(illustrerad upplaga 
utg. av M. A. 
Goldschmidt)

BF

Sederholm, Johan "Genealogisk art. 
rörande släkten 
Sederholm"

BF

Seneca den yngre Œuvres complètes I BF

Shakespeare, William Historiska dramer 1890 DB

Shakespeare, William Dramatiska arbeten 
I-XII

BF

Sievers, R. Årsberättelse från 
Maria Sjukhuset i 
Helsingfors 1898

BF

Skram, Amelie Julhelg BF

Skram, Amelie Kjærlighed i nord och 
syd

BF

Skram, Amelie Forraadt BF

Skram, Erik Agnes Wittrup BF

Snoilsky, Carl Dikter, tredje 
samlingen

BF

Snorre Sturlason Edda (övers P. Aug. 
Gödecke)

BF

Sofokles Oidipus af Kolonos BF

Starbäck, Carl Georg "I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Stockton, Frank Styrgård BF

Strange Winter, John I lust och nöd 1892 BF, FT

Strindberg, August Gustaf Wasa BF

Strindberg, August Öden och äventyr II 1890 DB

Strindberg, August Tryckt och otryckt III 1891 DB

Strindberg, August I vårbrytningen BF

Supino, Igino 
Benvenuto

Beato Angelico BF

Swan, Christer Dikter BF

Taine, Hippolyte De l'ideal dans l'art BF
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Taine, Hippolyte Philosophie de l'art en 
Italie

BF

Taine, Hippolyte Philosphie de l'art BF

Taine, Hippolyte Le positivisme anglais BF

Tauchnitz, Karl Nytt engelskt och 
svenskt lexikon

BF

Tauchnitz, Karl Tyskt och svenskt 
lexikon

BF

Tauchnitz, Karl Franskt och svenskt 
lexikon

BF

Tavaststjerna, Karl 
August

Judith och Holofernes 1884 FT

Tavaststjerna, Karl 
August

Laureatus BF

Tavaststjerna, Karl 
August

En inföding BF

Tavaststjerna, Karl 
August

En patriot utan 
fosterland I-II

BF

Tavaststjerna, Karl 
August

Kvinnoregemente I-II BF

Tavaststjerna, Karl 
August

I förbund med döden BF

Tavaststjerna, Karl 
August

Hårda tider 1891 DB

Tegnér, Elof Svenska bilder från 
XVI-hundratalet

BF

Tegnér, Esaias "I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Tegnér, Esaias Samlade skrifter I-IV BF

Tolstoj, Lev Hvari min tro består BF

Tolstoj, Lev Från Kaukasus 1891 BF, DB

Tolstoj, Lev Anna Karenina BF

Tolstoj, Lev 1891 DB

Topelius, Zacharias Ljung BF

Topelius, Zacharias Ljungblommor BF

Topelius, Zacharias Fältskärns berättelser "I ungdomen" Levnadsminnen, 
90–91

Topelius, Zacharias Blad ur min tänkebok BF

Tremiati, D. Frate Angelico BF

Turgenieff, Ivan Les reliques vivantes BF

Turgenieff, Ivan Dimitri Roudine BF
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Författare Titel
Antecknad som läst 
(datum) Källa

Turgenieff, Ivan Etranges histoires BF

Turgenieff, Ivan Les eaux printanières BF

Twain, Mark Tom Sawyer på resa 1894 BF, DB, FT

Ward, Maria Augusta David Grieves historia 1894 BF, DB, FT

Webb, Beatrice Women and the 
factory acts

1907 P1907

Wecksell, Josef Julius Samlade dikter BF

Westermarck, Edvard Det mänskliga 
äktenskapets historia

BF

Westermarck, Edvard The history of human 
marriage, part I

BF

Westkirch, Louise Han skall vara din 
Herre

1892 BF, FT

Wettergrund, Josephina 
(Lea) 

Tant Ullas 
höstblommor I

BF

Wollstonecraft, Mary A vindication of the 
rights of woman

BF

Wood-Allen, Mary Från barn till yngling BF

Wrangel, Karl Gustaf Från civilisationens 
utkanter

BF

Zola, Émile Konstnärslif I-II BF

Zola, Émile I grus och spillror I-II BF

Zola, Émile Lourdes 1894 BF, FT

Zola, Émile Penningen 1891 BF, DB, FT

Zola, Émile Doktor Pascal 1894 BF, DB, FT

Zola, Émile La Débacle 1892 DB, FT
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Ströskrifter och 
verk utan angiven 
författare Titel

Antecknad som läst 
(datum) Källa

Album utgivet af 
Lärarinneklassen och 
Fortbildningsläroverket 
1868-1893

BF

Anna A: Släktingar BF

Annali Dell'industria e 
del commercio

BF

April-Album BF

Beretning om festen för 
Camilla Collet 1893

BF

Bibliothèque Universelle 
et Revue Suisse 
(aprilhäftet 1896)

BF

Brokiga blad (utg. 
af Konstnärsgillets 
skriftställarloge) I, II, III

BF

Contemporary Review, 
maj 1899

BF

Eminent Women 
Series, edited by John 
H. Ingram

George Eliot (by 
Mathilde Blind)

BF

Eminent Women 
Series, edited by John 
H. Ingram

Emily Brontë (by Mary 
F. Robinson)

BF

Eminent Women 
Series, edited by John 
H. Ingram

Harriet Martineau (by 
Mrs Fenwich Miller)

1894 BF, DB

Eminent Women 
Series, edited by John 
H. Ingram

Susanna Wesley (by 
Mrs E. Clarke)

1894 BF, DB

Eminent Women 
Series, edited by John 
H. Ingram

Elisabeth Barrett 
Browning (by John H. 
Ingram)

BF

Eminent Women 
Series, edited by John 
H. Ingram

Mary Wollstonecraft 
Godwin (by Elisabeth 
Robins Pennell)

1894 BF, DB

Eminent Women 
Series, edited by John 
H. Ingram

Margaret of 
Angouléme Queen 
of Navarre (by Mary 
Robinson)

BF

Exelsior 1887, 1889, 
Kalender utgiven af 
Finsk kvinnoförening

BF

Finska novellister, I 
samlingen

BF
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Ströskrifter och 
verk utan angiven 
författare Titel

Antecknad som läst 
(datum) Källa

Fredrika Bremer 
1801-1901, utgiven 
af Kvinnoförbundet 
Unionen

BF

Förhandlingar 
vid Studenternas 
folkbildningsmöte i 
Uppsala och Stholm 
1901

BF

Kansanvalistus-seuran 
kalenteri 1902

BF

Kvinnan och 
kvinnoarbetet i Finland 
(utg. Unionen)

BF

Kvinnokongressen i 
Stockholm 1897

BF

Le musée sociale 
1903 Annales. Sur la 
protection de l'enfance 
en Angleterre

1907 P1907

Ljus åt vårt folk. Litterärt 
album utg 1892 af 
Uno Stadius o. Guido 
Hornborg

BF

Minnesblad. Zachris 
Topelius och Svenska 
fruntimmersskolan i 
Helsingfors

BF

Nyland I-VI BF

Société d'aquarellistes 
français 1884

BF

Svensk ordlista för 
rättstafning IV upplagan

BF
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Register

Aars, Sophus 311
Ackté, Aino 235
Adler, Helmer 26
Adlersparre, Sophie 311
Agrell, Alfhild 119
Ahlgren, Ernst. Se Benedictsson, Victoria.
Ahlqvist, August 80
Ahlstedt, Fredrik 122
Ahlström, Gunnar 139, 142, 146, 186
Ahmajärvi, Jouni 7, 112
Aho, Juhani 110
Ahrenberg, Jac. 36, 106, 119, 184, 311
Aischylos 311
Alapuro, Risto 20–22, 33, 35, 42–43, 64, 

110, 201, 236–237, 240, 254   
Alexander II 80, 112
Alford, Marian 311
Alfthan, Märta von 47
Almqvist, Carl Jonas Love 223
Ancher, Anna 37, 224
Ancher, Michael 37, 224
Ancker, Annie 127
Angelico, Beato. Se Fra Angelico. 
Appleton, Paul 311
Archer, Colin 188–189
Aristofanes 311
Aristoteles 62, 149, 153
Arwidsson, Adolf Ivar 33–34, 93, 230
Asp, Hilda 119
Augustinus 189, 311
Austin, John Langshaw 22
Bachofen, Johann Jakob 311
Bader, Clarisse 311
Barrett Browning, Elizabeth 311, 326
Bastien-Lepage, Jules 99, 125–126
Beauvoir, Simone de 21, 24
Becker, Adolf von 99, 104, 122, 135
Becker, Reinhold von 34, 72
Benedictsson, Victoria 119, 145, 224, 

311–312, 319
Benoist, Charles 312
Berg, Ruben G:son 233
Bergbom, Kaarlo 110
Bergman, Carl Johan 312
Bergroth, Kersti 312
Bergstrand, Wilhelm 312
Bernardin-de Saint Pierre, 

Jacques Henri 312
Berndtson, Gunnar 82
Besant, Annie 187, 312
Björkstén, Bror Ulrik af 72–74 
Björni, Frans Fredrik 213

Bjørnson, Bjørnstjerne 38, 119, 166, 312
Blackburn, Helen 312
Blomqvist, Alexander 60–71, 73–74, 76, 78, 

80, 185, 238
Blomqvist, Alexandra (Sanny) 69–72, 108
Blomqvist, Alfhild (f. Ilmoni) 71
Blomqvist, Anna 69–72, 108, 137–138, 

202, 217
Blomqvist, Anton 71, 78, 85
Blomqvist, Constance. 

Se Westermarck, Constance.
Blomqvist, Elisabeth 49, 56, 69–70, 72, 78, 

91–92, 107–108, 121, 175, 202, 230, 257
Blomqvist, Elisabeth (f. Nyberg) 76
Blomqvist, Sofie. Se Sederholm, Sofie.
Bobrikov, Nikolaj 214
Bolin, Wilhelm 141
Bondeson, August 312
Bonnat, Léon 99, 113, 124–125 
Bonsdorff, Adolf von 213
Born, Viktor Magnus von 154
Borzello, Frances 44, 112
Bosch, Mineke 25
Bouguereau, William-Adolphe 126, 129
Bourdieu, Pierre 23, 40–41, 67, 113, 256
Bourget, Paul 120, 312
Bouterwek, Friedrich Ludewig 90
Bradlaugh, Charles 187
Brandes, Georg 36, 38, 119–120, 142, 144, 

159, 164, 166, 169, 180, 206, 226–227, 
231, 246, 252, 312–313 

Branting, Hjalmar 221
Braun, Lily 243, 313
Brausewetter, Ernst 313
Bremer, Fredrika 172, 313, 327
Breton, Jules 126
Bridel, Louis 243, 313
Broady, Donald 113, 255
Brunetières, Ferdinand 130, 313
Buch, Max 313
Bucher, Bruno 313
Buckle, Henry Thomas 38, 178
Burke, Peter 22, 24, 27, 176
Burnett, Frances H. 313
Butler, Judith 44
Butler, Samuel 176
Byron, Georg Gordon, lord 313
Bååth-Holmberg, Cecilia 313
Bøgh Jensen, Mette 37, 244
Bøgh, Erik 138
Cabanis, Pierre 150
Caine, Barbara 50
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Calonius, Mathias 93
Canth, Minna 110, 119, 145, 203, 218
Carducci, Giosuè 313
Carlberg, Frigga 214
Carmen Sylva (Elisabeth av Wied) 313–314 
Caro, Elme-Marie 314
Castrén, Gunnar 233
Castrén, Matthias Alexander 93
Cederberg, Arne 210
Charle, Christophe 25–26, 42–43, 110, 

163, 255
Chauvin, Jeanne 314
Churberg, Fanny 92
Chydenius, Anders 87
Claesson Pipping, Git 46, 92, 116, 161, 171, 

183, 188
Claretie, Jules 314
Coit, Stanton 187
Colarossi, Filippo 76
Collett, Camilla 314–315, 326
Comte, Auguste 38, 111–112, 132, 178, 181
Conway, Hugh 314
Cougny, Gaston 314
Courbet, Gustave 122, 165
Couture, Thomas 122
Crepaz, Adele 314
Cross, John Walter 314
Cygnaeus, Fredrik 93, 123, 137, 320
Cygnaeus, Uno 34
Dahlerup, Pil 164, 170
Dalin, Anders Fredrik 314
Danielson-Gambogi, Elin 37
Danielson, Johan Richard. 

Se Danielson-Kalmari, Johan Richard.
Danielson, Jenni 89
Danielson-Kalmari, Jenny 203
Danielson-Kalmari, Johan Richard 83, 88, 

89, 212
Dante Alighieri 120, 176, 180–181, 314
Darwin, Charles 38, 47, 89, 151, 178–179 
Daston, Lorraine 22–23 
Daubié, Julie-Victoire 314
Daubigny, Charles-François 126
Daudet, Alphonse 120, 314
Daun, Åke 33
Deraismes, Maria 314–315 
Dickens, Charles 315
Diesterweg, Adolph 91
Dietrichson,  Lorentz Henrik Segelcke 315
Donner, Minette 203
Donner, Otto 207
Dostojevskij, Fjodor Michajlovitj 315
Drachman, Holger 315
Dreyfus, Alfred 42, 190
Du Camp, Maxime 315
Dumas, Alexandre d.y. 193, 315
Edelfelt, Albert 97, 101, 125
Edgren, Anne Charlotte. 

Se Leffler, Anne Charlotte.
Ehrnrooth, Adelaïde 315

Ehrström, Eric Gustaf 59–60, 63, 80
Eichhorn, Christoffer 315
Eliot, George 49, 131–132, 150, 154–155, 

159–162, 164, 175, 178, 181, 187, 
247–248, 257, 314–315, 318, 326

Elkan, Sophie 315
Ellis, Havelock 156
Elomaa, Hanna 45
Englund, Boel 113
Engman, Max 80
Estlander, Carl Gustaf 46, 82–83, 100, 102, 

104–105, 109, 123, 130, 135–136, 174, 
212, 315

Ewald, Carl 315
Eyck, Jan van 123
Fahlgren, Margareta 67, 135
Falcke, Jacob 315
Federley, Alex. 82
Ferrero, Guglielmo 156
Flammarion, Camille 156
Flaubert, Gustave 130–133, 224
Floreng, Karl 315
Forselles, Jenny af 216
Forselles, Sigrid af 159, 182, 256
Forselles-Schybergson, Annie af 82
Forsman, Jaakko 80
Forsman, August Valdemar. 

Se Koskimies, Aukusti Valdemar
Forsman, Georg Zacharias. 

Se Koskinen, Yrjö Sakari.
Forssell, Pia 51, 185
Fra Angelico 182, 323–324 
Frampton, George 174
France, Anatole 316
Francis, Marcus 132
Frank, Louis 316
Franzén, Frans Mikael 93, 316
Freudenthal, Axel Olof 81
Friberg, Maikki 47, 92, 203–204, 207, 220, 316
Fries, Ellen 316
Frängsmyr, Tore 39, 41
Fulsås, Narve 196, 227
Furuhjelm, Annie 110, 201, 216, 218–220, 

222, 248
Furø, J. 316
Gadolin, Gustaf Wilhelm af 61
Gall, Frans Josef 151
Gallen-Kallela, Akseli 95, 125, 206
Galton, Francis 151, 155–156 
Gammal, Edmund 316
Garborg, Arne 316
Gautier, Théophile 315–316 
Gebhard, Hedvig 203
Gedin, David 37, 39, 42–43, 109, 120–121, 

139, 166, 235, 244
Geer, Louis de 150
Geijer, Erik Gustaf 34, 316 
Geijerstam, Gustaf af 207, 316
Gérôme, Jean-Léon 99, 124–126, 128
Ghiotti, Candido 316
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Giglioli Casella, Costanza 316
Gladstone, William Ewart 176
Godenhjelm, Berndt Abraham 70
Goethe, Johann Wolfgang von 34, 40, 66, 

240, 316
Goffman, Erving 21–22, 135, 257
Goldsmith, Oliver 316
Gottlund, Carl Axel 34
Granqvist, Hilma 111
Greene, Mott T. 316
Greenwood, Thomas 316
Gregersen, Nils Jørgen 316
Gripenberg, Alexandra 37, 47, 110, 

199–204, 221
Grotenfelt, Arvid (Arvi) 83–84
Guillaume, Edmond 316
Guillot, Paul 316
Gummerus, Herman 211
Gunter, Archibald Clavering 316
Habermas, Jürgen 32, 194
Hagman, Lucina 45, 47, 110, 202, 204, 

220, 317
Hallberg, Margareta 24, 26
Hallström, Per 317
Hamilton, C. J. 317
Hammarsköld, Lorenzo 34
Hansson, Per Albin 229
Hardy, Thomas 176
Harring, Kristina Charlotta 69
Harte, Bret 317
Hasselblatt, Emil 235
Hausen, Reinhold 317
Haussonville, Paul Gabriel, comte d’ 317
Havard, Henry 317
Hearn, Lafcadio 317
Heckscher, Eli F. 120
Hedberg, Frans 317
Hedberg, Tor 317
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 33, 63, 153, 

159–160, 194
Heikel, Hanna 199
Heikel, Rosina 202
Heikel, Viktor 200
Herbart, Johann Friedrich 91, 162
Herckman, August 218
Herder, Johann Gottfried von 33, 167
Heyse, Paul 217
Hoberman, Ruth 177, 194
Hoeven, Adriaan van der 206
Holbein, Hans d.y. 100, 123
Holberg, Ludvig 317
Homeros 157
Horatius 317
Huch, Richarda 317
Hult, Fanny 220
Hultin, Tekla 90, 211, 213, 220
Humboldt, Wilhelm von 34
Häggman, Kai 45
Hällström, Emilia 45

Ibsen, Henrik 38, 66, 199, 139–145, 166, 172, 
186, 196–197, 206, 223–227, 230–231, 
252, 253, 311, 317–318

Ignatius, Karl Ferdinand 207
Ilmoni, Alfhild. Se Blomqvist, Alfhild.
Ilmoni, Immanuel 71–74
Ingemann, Bernhardt Severin 318
Ingman, Naemi 45
Jacobs, Aletta 318
Jacobs, Joseph 318
Jacobsen, Jens Peter 318
Jahnson, Evald Ferdinand 318
Jalava, Marja 19, 35
Jallinoja, Riitta 199–200
Japy, Louis Aimé 126
Johansen, Viggo 37
Johansson, Gustaf 213, 318
Johnsson, Mikael 213
Joyeux-Prunel, Béatrice 165
Juntti, Eira 164, 171
Järnefelt, Arvid 318
Järnefelt, Eero 125
Kalela, Jorma 38
Kallas, Aino 110
Kant, Immanuel 90, 158
Karkama, Pertti 43, 119
Karttunen, Liisi 90
Kaufmann, Richard 318
Kemppinen, Lauri 35
Kete, Kathleen 77
Key, Ellen 229–230, 235, 318
Kielland, Alexander 38, 159
Killinen, Kustavi 218
Kirkegaard, Søren 119, 313
Kivi, Aleksis 94–95, 110
Kjellén, Rudolf 229–230
Klinge, Matti 35, 63–64, 110
Koch, Ebba von 318
Kocka, Jürgen 18, 32, 76
Koivisto, Hanne 26, 119
Konttinen, Riitta 36–37, 44–45, 58, 100, 102, 

112–113, 122, 125, 127, 131, 134, 136, 
152, 182, 190, 247

Koskimies, Aukusti Valdemar 141
Koskinen, Taava 40
Koskinen, Yrjö Sakari 34, 43, 60, 65, 80, 174
Kovalevsky, Sonja 318–319
Kræmer, Lotten von 318
Krohn, Helmi, Se Setälä, Helmi.
Kruskopf, Pehr Adolf 70
Krøyer, Peder Severin 37, 244
Kurtén, Ella 199–200
Kurtén, Uno Alexander 200
Kyander, Ivar 218
Kåreland, Lena 66, 113
La Bruyère, Jean de 318
Lafenestre, Georges 318
Lagerborg, Rolf 35, 48
Lagerborg, Signe 220
Lagerlöf, Selma 66, 159, 185, 232–233, 318
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Lagerspetz, Olli 48, 84
Lamartine, Alphonse de 319
Landtman, Gunnar 112, 176–178, 211
Lange, Ina 37, 145
Laveley, Emile de 319
Layrac, Louis 319
Lefébure, Ernest 319
Lefebvre, Jules 126
Leffler, Anne Charlotte 38, 119–120, 145, 319
Leino, Eino 110
Leino, Kasimir 110
Lenngren, Anna Maria 319
Leroy-Beaulieu, Anatole 167
Leroy-Beaulieu, Paul 243, 319
Leskelä-Kärki, Maarit 45
Levertin, Oscar 319
Lewes, Georg Henry 132, 159, 164
Lévi-Strauss, Claude 25–26
Lie, Jonas 38, 119, 316, 319
Lieblein, Jens 319
Liedman, Sven-Eric 149
Lille, Axel 218
Lindberg, Hanna 234
Lindhagen, Carl 221
Lindqvist, Agda 127
Ljunggren, Gustaf 141
Lloyd, Genevieve 164
Lombroso, Cesare 151, 155–156, 160–161
Lombroso, Paola 161
Loti, Pierre 319
Lundahl, Amélie 37
Lundahl, Carl 112
Lundegård, Axel 120, 312, 319
Lundevall, Karl-Erik 185, 205
Lundquist, Ernst 319
Luukkanen, Tarja-Liisa 35
Lybeck, Mikael 320
Lübke, Wilhelm 320
Löfgren, Elisabeth 199–200
Lönnrot, Elias 34, 43, 64, 77, 93–95, 149
MacIntyre, Alasdair 153
Malmström, Karl Robert 320
Malot, Hector 320
Marconi, Guiseppe 320
Marcus Aurelius, romersk kejsare 320
Marie. Se Schwartz, Marie Sophie.
Marryat, Florence 320
Martin-Fugier, Anne 165
Marx, Eleanor 177
Maupassant, Gui de 320
Mayeux, Henri 320
Mazzarella, Merete 45, 50–51, 66, 96, 143, 

184, 224
McMahon, Darrin M. 40–41, 155
Mechelin, Cely 211
Mechelin, Leo 207, 212–213
Meinander, Henrik 60
Meissonnier, Jean-Louis-Ernest 124
Mekarska, Paulina 196
Mendelssohn, Fanny 30

Mendelssohn, Felix 30–31
Meurman, Agaton 88 
Meyer, Konrad Ferdinand 320
Meyer, Richard 320
Michel, Emile 320
Michel, Louise 196
Mickwitz, Gerda 140
Mill, John Stuart 77, 89, 111, 178–179, 

228, 320
Mink, Pauline. Se Mekarska, Paulina.
Mitchell, Allen 18, 32
Moi, Toril 21–22, 24, 144, 254, 257
Molière 120, 145, 320
Monad, A. 320
Morazé, Charles 32
Munsterhjelm, Hjalmar 122
Munsterhjelm, John 175
Munthe, Axel 321
Murén, Emil 213
Murillo, Bartolomé Esteban 100, 123
Murray, Penelope 41
Musset, Alfred de 320
Münty, Eug. 320
Møller Kristensen, Sven 169
Mörne, Arvid 82
Neiglick, Hjalmar 82
Neovius, Arvid 211, 214
Neovius, Dagmar 211, 213–216, 222
Nervander, Emil 320
Nervander, Johan Jakob 93
Nicklin, Hugo 94
Nietzsche, Friedrich 206
Nittis, Giuseppe de 124
Nochlin, Linda 44, 114, 127
Nordling, Johan 320
Nordström, Johan Jakob 72–74
Numberg, F., verkmästare 213
Nyberg, Anders 76
Nygaard, Jon 231
Nygård, Stefan 91, 110, 137, 219
Nylund, Lotta 37, 130
Nyström, Anton 321
Nyström, Gustaf 109
Nyström, Martin Filip 221
Ollila, Anne 44, 171
Ostrogorsky, Moisey 321
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I november 1879 inledde Helena Westermarck (1857–1938) sina konststudier 
i Paris. Trots att hon senare skapade sig en mångsidig bana som bildkonstnär, 
författare, kvinnosakskämpe, medborgaraktivist och redaktör fortsatte 
hon ändå livet igenom att i första hand uppfatta sig själv som konstnär. I 
sina texter dryftade Westermarck ofta frågor som gällde konstens betydelse 
och konstnärens roll i samhället. I dessa texter tog hon ställning inte bara 
till den bildningskultur som präglade det finska kulturfältet utan också till 
1880- och 1890-talens liberala och kulturradikala idéströmningar samt det 
moderna genombrottets konstnärsideal. Men hur gick Helena Westermarck 
till väga för att iscensätta sig själv som konstnär inför en omgivning som inte 
var van vid att se kvinnor i den här rollen och vilka personliga egenskaper, 
praktiska färdigheter och moraliska kvaliteter förknippade Westermarck med 
en konstnär? 

Den här boken visar att Helena Westermarcks syn på konsten och konstnärens 
samhällsroll balanserade mellan den finska bildningskulturens idealistiskt 
och nationellt färgade förväntningar på den bildade elitens samhällsansvar 
samt en nyare syn på konstnärer, författare och andra offentliga personer 
som ett intellektuellt avantgarde med uppgift att gå i spetsen för samhällelig 
förändring. I praktiken iscensatte hon genom sin personliga tolkning av en 
konstnärspersona inte bara sig själv som konstnär utan även som en offentlig 
intellektuell.

Konstnär, kvinna, medborgare. Helena Westermarck och den finska 
bildningskulturen i det moderna genombrottets tid 1880–1910 är 
Julia Dahlbergs doktorsavhandling i historia.
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