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Abstract  
 
This essay examines possible subject positions offered to a female in relations to the 

decadence genre in the novel Berta Funcke (1885) by Stella Kleve, pseudonym for Mathilda 

Malling. The aim is to study how a female can be decadent. I analyze subject positions and 

examine how they enable decadent expressions of the female character.  

    To understand subject positions in relations to the historical context I use Chris Weedon’s 

approach to feminist poststructuralism. I define decadence as a relative concept and 

understand it as a wider experience of decadence and dissolution in society. The 

methodological framework is based on hermeneutic reading.  

    The result shows that the female protagonist is under the influence of many subjectivities 

simultaneously. Her decadence can be seen as both a source of emancipation and of 

constraint. From the analysis, I’ve been able to distinguish four characteristic subject 

positions: The Erotic, The Hermaphrodite, The Actress and The Hothouse Plant. The subject 

positions are bound to stereotypes of the time but also permits the female protagonist to 

transcend gender definitions. The result shows that the decadent aesthetics, expressions and 

vocabulary open up new ways of being for the female character.  
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En qvinna, som har nått det yttersta af sin tids onaturliga kultur – en drifhusväxt – en 
civilisationens abnormitet 

– ur Berta Funcke, Stella Kleve1 
 

Den dekadente mannen är den överreflekterande Hamlet-typen. Han har i sin själv- 

upptagenhet och introspektion vänt sig från världen. Ena stunden är han intellektuellt klarsynt 

för att i nästa uppgå i en känslans extas, där han låter sig sugas in i ett virrvarr av fatalistiska 

tankar. Hans skönhetssinne och intelligens höjer honom över de vanliga dödliga. Hans 

dekadens är en reaktion mot den urbana stadens kakafoni. Omgivningen avfärdar honom som 

ett degenerationsfenomen; han ser sin abnormitet som förfining. Därför besjunger han det 

artificiella, det perversa, det excentriska. I sin erotiska lust föraktar han kvinnan, den morbida 

och groteska manslukerskan. Hon blir den yta varpå han projicerar sina rädslor. Men snart 

övergår excessen i likgiltighet, med en pessimistisk suck konstaterar han att världen bara är 

vilja. Ren, pulserande vilja. Han går i kloster.  

 Många studier har gjorts om den dekadente mannen.2 Konstnären som kring förra 

sekelskiftet bejakade förfallet i revolt mot en allt mer brutal modernitetsupplevelse och ett 

borgerligt samhälles hyckleri. Men vem är kvinnan, om vi bortser från den manligt 

konstruerade femme fatale-typen? Hur kunde en kvinnlig dekadensupplevelse se ut? Hur 

förhåller sig den dekadenta kvinnan till den dekadente mannen? Här finns mer för 

forskningen att undersöka. 

Kvinnlig dekadens står därför i fokus för den här uppsatsen. Men stöd av Chris 

Weedons feministiska poststrukturalism undersöker jag kvinnliga subjektspositioner i 

anslutning till dekadensgenren. Källmaterialet består av pseudonymen Stella Kleves 

(egentligen Mathilda Malling) dekadensroman Berta Funcke från 1885. Skönlitteraturen kan 

sägas ge tillgång till en mer ocensurerad och existentiell kvinnlig dekadensupplevelse. 

Kunskap om kvinnlig dekadens kan i sin tur bidra med en djupare förståelse av dekadensen i 

sin helhet. Vi får en mer nyanserad bild av dekadensdiskursens olika subjektiva perspektiv.  

  

                                                
 
1 Malling, Mathilda, Berta Funcke: berättelse, Seligmann, Stockholm, 1885, E-bok, 
https://litteraturbanken.se/forfattare/MallingM/titlar/BertaFuncke/sida/I/etext, s.94. 
2 Bland annat i Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet, 5., ombrutna, översedda och utök. uppl., (Arkiv, 
Lund, 2012); Călinescu, Matei, Modernitetens fem ansikten: modernism, avantgarde, dekadens, kitsch, postmodernism, (Dualis, Ludvika, 
2000); Andersen, Per Thomas, Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900, (Aschehoug, Diss. Tromsø: Univ., 1990, Oslo, 1992). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka möjliga uttryck för kvinnlig dekadens i Stella Kleves 

Berta Funcke (1885). Hur kan en kvinna vara dekadent? Syftet ska försöka besvaras med 

hjälp av följande underfrågor:   

• Vilka subjektspositioner går att urskilja för Berta att vara dekadent på?       

• Hur kan positionerna beskrivas och hur möjliggör/begränsar de ett dekadent uttryck?   

● Hur kan subjektspositionerna förstås i relation till manlig dekadens och i en 

idéhistorisk kontext?  

Teoretiska utgångspunkter  
 
Feministisk poststrukturalism 
Analysen utgår från Chris Weedons feministiska perspektiv på poststrukturalism. Feministisk 

poststrukturalism har som syfte att förstå de subjektspositioner som erbjuds kvinnor vid givna 

historiska tidpunkter, och maktförhållandena kring dem. Till skillnad från andra 

poststrukturalistiska teorier förankras analysen i en idéhistorisk kontext.3 Perspektivet är 

användbart i studien av kvinnliga subjektspositioner inom en given historisk diskurs.  

 Poststrukturalismen tar sin utgångspunkt i Saussures lingvistik och har använts i en rad 

teoretiska sammanhang, till exempel av teoretiker som Derrida, Lacan och Kristeva. 

Teorikomplexet är pluralistiskt. Men all poststrukturalism ponerar att språket skapar mening, 

inte reflekterar det. Inte heller det talande subjektet skapar mening med sina ord. Språket är 

den plats varifrån sociala organisationer och deras implikationer definieras och utmanas. I 

Weedons förståelse av poststrukturalismen är språk ett system som alltid existerar i historiskt 

specifika diskurser, med konkurrerande världsbilder. 4  

Den poststrukturalistiska termen subjektivitet markerar en brytning med den 

humanistiska västerländska traditionen, i vilken individen står i centrum för 

kunskapsproducerande. Humanistiska diskurser föreställer sig en unik essens i varje individ, 

som är fixerad, enhetlig och gör henne till den hon är. Inom poststrukturalismen är 

subjektivitet istället en plats för spänning och diskontinuitet, inte ett inneboende väsen. 

Språket konstituerar vår subjektivitet och bestäms av samhälleliga faktorer. Subjektiviteter 

förändras i samband med att vi diskursivt talar eller tänker. Weedon skriver att feministisk 

poststrukturalism går ett steg längre och antar att individen ständigt befinner sig i konflikt 

                                                
 
3 Weedon, Chris, Feminist practice and poststructuralist theory, 2. ed., (Blackwell Publishers, Cambridge, MA, 1996), s.18.  
4 Weedon 1996, s.21–25.   
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med olika subjektiviteter. När vi går in i språket lär vi oss att ge mening åt våra erfarenheter i 

enlighet med vissa tankesätt och diskurser. Dessa tankesätt och diskursiva subjektspositioner 

utgör vårt medvetande och ligger till grund för vår självuppfattning och identitet. Vi blir 

begripliga för oss själva, vilket förklarar varför vi kan motstå positioner i andra värdesystem.5  

Med diskurs menas en slags mentalitet eller social kodex som bestämmer vad som går 

att tänka, känna och göra inom specifika sociala sammanhang. Begreppet myntades av 

filosofen Michel Foucault som liknar diskurser vid utestängningssystem som fastställer vad 

som är ”sant” och ”verkligt” och därmed avgränsar sig mot det som finns ”utanför”.6 

Diskurser handlar om kunskapsproducerande och kopplas till sociala praktiker, subjektiviteter 

och maktrelationer. Kropp, tanke och känslor har inte någon mening utanför den diskursiva 

artikulationen.7 Inom feministisk poststrukturalism förstås diskursiva fält som konkurrerande 

sätt att ge mening åt världen och organisera sociala institutioner och processer. Diskurser 

erbjuder olika subjektspositioner. I varje samhälle finns dominerande diskurser som 

bestämmer och reflekterar värderingar, klassystem, köns- och rasordningar.8 Diskurs-

begreppet i analysen syftar på de meningsskapande processer som var aktiva vid tillkomsten 

av Berta Funcke, som simultant möjliggjorde eller begränsade ett dekadent kvinnligt uttryck. 

Dels går det att tala om en dekadensdiskurs, dels en könsdiskurs.  

 

Poststrukturalistisk läsning  
Uppsatsens syfte är inte att kartlägga hur kvinnlig dekadens ser ut vilket skulle medföra 

essentialitiska anspråk, utan att närma mig olika subjektspositioner så som de kommer till 

uttryck i Berta Funcke (1885).  

 Weedon vänder sig emot litteraturvetenskapliga teoribildningar i vilka man sökt finna 

en unik kvinnlig röst i kvinnors texter. En kvinnlig röst som är väsensskild från den manliga. 

Hon menar att det projektet riskerar att skapa och cementera en kontinuitet inom den 

patriarkala diskursen där kvinnan framstår som det onda patriarkatets offer. Feministisk 

poststrukturalism motsäger sig istället sanningsanspråk och menar att kvinnors texter är öppna 

för flera läsningar.9 Texter både skapar och är produkter av specifika historiska diskurser och 

de subjektspositioner som erbjuds. Weedon skriver att:  

                                                
 
5 Weedon 1996, s.32    
6 Lindberg, Bo, 'Smak, diskurs och paradigm: om termer och modeord i idéernas historia', i Kungl. Vitterhets historie och 
antikvitetsakademiens årsbok., 2002, s. 82. 
7 Weedon 1996, s.105. 
8 Ibid, s. 34–35.  
9 Ibid, s.149–151.  
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The socially and historically produced concerns of women writers as depicted in fiction help to 
form a map of the possible subject positions open to women, what they could or could not sat from 
within the discursive field of femininity in which they were located.10 

 
Alltså bestäms kvinnors verk av den historiska tidens möjligheter och begränsningar. 

För att belysa hur texterna kan motstå och transcendera genusdefinitioner behöver de 

studeras ur ett vidare samhällsperspektiv. Weedon framhåller att poststrukturalismen 

inte förnekar eventuella skillnader mellan män och kvinnors erfarenheter, men dessa 

förklaras med att män och kvinnor har tillgång till olika subjektspositioner. Feministisk 

poststrukturalism betonar att kvinnors subjektiviteter är del i många olika 

meningsskapande processer.11 Jag har i min läsning undvikit att ta författarens intention 

i beaktande. I linje med poststrukturalistiska antaganden menar jag att författaren kan 

vara relevant att studera, men som en konstruktion och inte en nyckel till textens 

mening.12 Utifrån Weedon, så som jag tolkar hennes poststrukturalism, kommer jag att 

fokusera på samhällskontexten och texten i sig i min analys.   

 

Metod 
 
Hermeneutik 
Hermeneutik kan beskrivas som tolkningslära: hur vi tolkar och vad det innebär. Inom 

humanvetenskaperna gäller att forskaren förstår sitt tolkningsobjekt och i stor utsträckning 

kan tillägna sig dess mening. Hermeneutik innebär både ett fysiskt möte med texten och en 

kunskapsteoretisk reflexion kring tolkningsaktiviteten. Proceduren bör inte förstås som en 

enhetlig metod utan som en tradition med olika kunskapsteoretiska och existentiella 

grunder.13 Nedan redogör jag för mina hermeneutiska förhållningssätt och metodologiska 

tillvägagångssätt. Jag har använt mig av Anders Olssons essä Den okända texten (1987), i 

vilken han tecknar hermeneutikens utveckling från bibelexegetiken till Jaques Derridas 

dekonstruktion. För mer handfasta tolkningsverktyg har jag konsulterat Tolkning, förståelse & 

vetande: hermeneutik i teori och praktik (2007). En metodologisk diskussion förs löpande. 

 

                                                
 
10 Weedon 1996, s.153.  
11 Ibid, s.149–155.  
12 Ibid, s.157–158. 
13 Engdahl, Horace (red.), Hermeneutik: en antologi, (Rabén & Sjögren, Stockholm, 1977), s.7.  
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Förhållningssätt  
Hermeneutiken uppmanar tolkaren att undersöka textens tillkomstvillkor, men samtidigt vara 

öppen för det möte av förståelsehorisonter som tolkningen innebär. Tolkaren är del av en 

annan historiskt betingad förståelsevärld. Textens mening skapas både i produktionen och 

mottagandet, utan att den kan fixeras eller fångas in.14 Olsson lyfter fram en hermeneutik med 

rötter i filosoferna Fredrich Schleiermachers och Jaques Derridas hermeneutik respektive 

dekonstruktion. I tolkningslärorna överskrids språkets ”fasta” gränser och det individuella 

lyfts fram. Derridas dekonstruktion grundar sig i poststrukturalismen och söker sprickor och 

motsägelser, istället för objektiva avbilder av verkligheten.15  

Derrida kritiserade strukturalismen för att förutsätta både en kärna innanför och utanför 

den struktur som skulle analyseras. Han menade att det inte går att frikoppla en enhetsprincip 

från en struktur utan att den blir obegriplig. Den får mening när den placeras i ett system av 

andra tecken.16 Textens vara blir för Derrida en ”vävnad av ympningar”, eftersom helhet 

kräver en term utanför sig själv vilket berövar textens centrum. I praktiken handlar 

dekonstruktionen och poststrukturalismen inte om att bryta ner en helhet i sina beståndsdelar 

utan om att synliggöra dolda dimensioner som befinner sig utanför strukturens gränser. Det är 

enligt Derrida en bejakande aktivitet, som inte närmar sig en mångfald att fånga in, utan en 

text som sprider och alstrar mening, vad Derrida kallar dissémination.17 Det kan framstå som 

att dekonstruktionen helt lämnar de begrepp som utgör vårt språk, men Derrida ansåg att det 

inte går att göra sig av med metafysikens begrepp i syfte att angripa metafysiken. Vi har inget 

språk som ligger utanför historien.18  

Jag finner dekonstruktionens tankar om meningens alstring och förnekandet av den 

slutna helheten fruktbara. Dessa dimensioner i textanalysen återkastar ett nytt sken på det som 

faktiskt sägs. Givetvis måste analysen förankras i texten och verkligheten på ett logiskt sätt 

för att göras begriplig, men jag vidhåller att tolkningsprocessen är en oavslutad aktivitet. 

Kritiken av dekonstruktionen har handlat om att den inte kan säga något slutgiltigt om 

texten.19 Jag tror snarare att dekonstruktiva och poststrukturalistiska ansatser kan säga mer om 

en text än analyser med objektiva anspråk. Poststrukturalism gör det möjligt att närma sig det 

oöversättbara, det som gör till exempel poesi till poesi.20 I sin läsning av Paul Celans poesi 

                                                
 
14 Olsson, Anders, Den okända texten: en essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida, (Bonnier, Stockholm), 1987, s.124–25.  
15 Olsson 1987, s.59.  
16 Ibid, s.71. 
17 Ibid, s.89-90. 
18 Ibid, s. 65-66. 
19 Ibid, s.121. 
20 Ibid, s.120.  
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poängterar Olsson klokt att all litteratur på någon nivå alltid förblir okänd för oss: ”Ju mer vi 

vänjer oss vid tanken att något alltid undflyr oss – för att eventuellt senare uppdagas – desto 

mindre ansträngda och dogmatiska blir vi som läsare. Det okända stärker det kända. Och vår 

uppmärksamhet skärps.”21  

 

Tolkningsprocessen  
Per-Johan Ödman urskiljer tre dimensioner i tolkningsarbetet. Tolkningsprocessen pendlar 

dialektiskt mellan dåtid och framtid, vad Jean-Paul Sartre beskrev som en progressiv-

regressiv rörelse. Det innebär att tolkningen både är ett friläggande av mening (det 

givna/faktiska i texten) och ett tilldelande av mening (som har att göra med tolkningens 

framåtriktning, en företeelses möjligheter).22 I analysen är det negativa av vikt: vad 

förverkligas inte? Vad säger författaren/karaktären inte? Vi kan förstå det sagda genom att 

ställa det mot det osagda.23 Det sker även en pendling, vad som kallas den hermeneutiska 

cirkeln, mellan del och helhet. Den strukturella tolkningen har en förklarande funktion i 

förhållande till det underordnade, samtidigt som helheten behöver förankras i det specifika för 

att inte bli intetsägande.24 Synsättet riskerar att bli deterministiskt. Jag rör mig i min analys 

mellan del och helhet, liksom mellan det allmänna och det specifika, men ser inte dessa som 

ömsesidigt betingade. Den tredje dimensionen handlar om fokusering. I fråga om en text kan 

vi tolka de yttre händelserna bakom en företeelse, eller tolka den som ett uttryck för en 

existentiell värld. Både aspekterna kompletterar ofta varandra i tolkningen.25  

Tolkningens inre logik kan kontrolleras: motsäger tolkningarna i materialet varandra 

eller den övergripande tolkningen? Stämmer tolkningarna mot förekommande teorier? I en 

yttre kontroll ställs tolkningen mot romanens övergripande struktur.26 Öhman skriver att det 

är svårt att fastställa regler för hur sammanhang i tolkningen ska etableras, forskaren får vid 

varje enskilt fall välja den logiska strategin som problemet fordrar med de medel som finns 

tillgängliga.27 I fråga om tolkning av den yttre verkligheten gäller förutom del/helhetskriteriet 

att tolkningen ska kunna förklara väsentliga data. Problemet blir att avgöra vilka data det 

gäller. Men huvudpoängen är att tolkningen ska ställas mot faktiska händelser i den yttre 

                                                
 
21 Olsson 1987, s.136. 
22 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2., [omarb.] uppl., (Norstedts akademiska förlag, 
Stockholm, 2007), s.71.  
23 Ödman 2007, s.61–62.  
24 Ödman 2007, s.65–67. 
25 Ibid, s.72.  
26 Ibid, s.110-111. 
27 Ibid, s.112. 
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verkligheten, för att tolkaren ska kunna ompröva hypoteser och avslöja brister i information.28 

Jag kommer i min analys att söka förklara företeelser med hjälp av teorier och genom att 

relatera dem till samtidskontexten.  

Material och avgränsning  
 
Undersökningens källmaterial består av Stella Kleves roman Berta Funcke från 1885. Den 

anses vara Sveriges första dekadensroman och som idéhistorikern Tobias Dahlkvist skriver är 

den uppenbart avsedd att vara en sådan.29 Den innehåller många dekadensmarkörer. Romanen 

skildrar även den unga kvinnan Berta på ett psykologiskt djuplodande sätt. Därav kan Berta 

Funcke ge många nycklar till hur en kvinnlig dekadens kunde upplevas vid tiden för det 

moderna genombrottet, ur en kvinnas perspektiv. Tyvärr finns det inte många sådana källor 

och som Jacob Hirdwall skriver kan en kvinnlig dekadensförfattare närmast betraktas som en 

”litteraturhistorisk anomali.”30 För att få en mer heltäckande bild av kvinnlig dekadens hade 

det varit önskvärt med ett större källmaterial, med fler texter skrivna av både män och 

kvinnor. Men för att hålla mig inom ramarna för en C-uppsats har jag behövt avgränsa mig.  

 Det går att hävda att skönlitteratur är ett vanskligt källmaterial. Innehållet är fiktivt och 

författaren kan ha diverse intressen med sin skildring. Men med avstamp i poststrukturalistisk 

teori ser jag inte skönlitteratur som enbart fiktion, utan som en funktion i samtiden. Den bär 

på tidsbundna föreställningar och subjektiva erfarenheter. Således tillgängliggör den 

föreställningar och idéer som inte går att komma åt på annat vis.  

 Valet av tidsperiod motiveras av den utbredda föreställningen om dekadens under andra 

halvan av 1800-talet. Det är även en intressant tid för att studera genusdiskurser. Som Kristina 

Sjögren skriver i sin avhandling Trangressive femininity (2010) gjorde dåtidens könsdebatter 

avtryck i litteraturen. Det var en tid då samhället förändrades på ånga sätt. Vilket gör det extra 

motiverat att undersöka just den här perioden i fråga om dekadens och kön. 

  

                                                
 
28 Ödman 2007, s.121. 
29 Dahlkvist, Tobias, ”Berta Funcke och ’den moderna pessimismen’: om pessimismen som dekadens-topos”, Lynchos, (2007), s.63–64.  
30 Hirdwall 1995, s.154.  
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Forskningsläge 
Forskningen om Stella Kleve är relativt begränsad. Det har skrivits en omfattande avhandling 

av litteraturvetaren Birgitta Ney. I Bortom berättelserna: Stella Kleve – Mathilda Malling 

(1993) söker hon grundlig litteraturhistorisk förståelse av Mathilda Mallings/Stella Kleves 

författarskap. Hon undersöker Mallings kvinnoporträtt, hennes plats i moderniteten, 

reaktioner på verk och hennes författarmässiga strategier liksom hennes sena författarskap. 

Kapitlet om Kleve i moderniteten är mest relevant för mig, där hon ägnar ett underavsnitt åt 

hennes dekadens. Ney menar att dekadensens förhöjda stämningsläge används som en 

perspektivförskjutning i gestaltningen av hindren för kvinnlig växt. Dekadensen erbjuder ett 

konstnärligt uttryck för kvinnlig sexualitet. Kapitlet fokuserar dock främst på Kleves noveller 

”Vid Beau-Rivage” och ”Höstdagar”. Här kan min undersökning komma att komplettera och 

fördjupa förståelsen av kvinnlig dekadens i Stella Kleves författarskap.  

 Claes Ahlunds Medusas huvud (1994) innehåller ett specifikt kapitel om Stella Kleves 

Berta Funcke. Ahlunds syfte med studien överlag är att ge ”en bred men någorlunda 

detaljskarp bild av dekadensföreställningar och reaktioner på upplevelsen av samtidens 

urartning i den svenska sekelslutsprosan.”31 Han menar att Berta Funcke hör till 

dekadensgenren på grund av ”den subtila psykologiska skildringen av huvudpersonens 

reaktioner på könskrisen i 1800-talets borgerlighet och den intensiva framställningen av en 

distanserad iscensatt dekadens i Bertas egen och ännu tydligare i den ’den danske diktaren’ 

Nils Max’ gestalt.”32 Ahlunds studie är relevant då den närmar sig upplevelsen av 

dekadensen, vilket jag också gör. Han identifierar en blickens erotik i Berta Funcke och 

undersöker romanens föreställningar om farlig kvinnlig sexualitet, liksom Bertas relation till 

karaktären Nils Max. Dock saknar den en djupare analys av vad kvinnlig dekadens innebär. 

Litteraturvetaren Maria Andersson undersöker i sin avhandling Att bli människa: Barn, 

sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 

1880–1910 (2010) hur diskurserna om barn, sedlighet och kön påverkade hur kvinnor skrev 

och hur deras verk mottogs vid tiden för det moderna genombrottet. Andersson tolkar 

könskategorierna i Berta Funcke som destabiliserande och menar att män och kvinnor ingick i 

ett spel om att se och synas som sammantvinnas med både makt och njutning. De hade olika 

villkor, men kvinnorna var inte passiva i erotiken. Kvinnan kunde uttrycka sin sexualitet 

genom barnslig omedvetenhet, sedlig återhållsamhet och sjukdomssymptom. Jag anser att det 

                                                
 
31 Ahlund 1994, s.23.  
32 Ahlund 1994, s.25.  
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finns anakronistiska risker med att läsa romanen som könkonstruktivistisk. Andersson 

beskriver även en jämlik maktdynamik mellan män och kvinnor, vilket jag menar är en 

försköning. Avhandlingen berör inte dekadens men är relevant i min förståelse av kön i Berta 

Funcke.  

 Ebba Witt-Brattström nämner kort Stella Kleve i Dekadensens kön (2007), men 

fokuserar i sin parbiografi främst på Ola Hansson och Laura Marholms relation och 

författarskap. Hon ser Kleve som en central föregångare till ”dekadent-esteten Ola Hansson”33 

och tolkar hans novell Gallblomma som ett försök att skriva sig fri från sitt beroende av Stella 

Kleve. Främst behandlar Witt-Brattström alltså Kleves inflytande på Hansson. Biografin är 

dock behjälplig för att förstå den dekadente mannen. Hon menar att sekelslutets nye, 

dekadente man genom ”könsparasitism” approprierar kvinnligt kodade egenskaper för att 

skapa ett intellektuellt och sensibelt elitgeni i kontrast till den borgerliga mannen.34 

 Idéhistorikern Tobias Dahlkvist undersöker i artikeln ”Berta Funcke och ’den moderna 

pessimismen’ den pessimistiska filosofin i Berta Funcke. När den används som topos i 

dekadenslitteraturen är det i association till melankolin, den utbredda föreställningen om 

degeneration och i relation till sexualiteten. Med pessimismen kan hon göra sig intressant, 

signalera sin högre utvecklade intelligens, få en bildningsgång i samklang med hennes 

melankoliska natur och även hävda att människans och världens drivkraft är sexualiteten, utan 

att bryta mot konventionerna. Dahlkvist artikel tangerar min studie, dock är jag mer 

intresserad av Bertas dekadensupplevelse i relation till kön, inte hennes dekadens förankrad i 

filosofin.  

 Ann Lingebrandt har skrivit det litterära porträttet ”Stella Kleve – Det moderna 

genombrottets enfant terrible”, i vilken hon främst skissar upp Mathilda Mallings liv. Kapitlet 

om Berta Funcke fungerar som referenslitteratur. I artikeln ”Livsleda och kärleksångest” 

placeras Kleve i moderniteten. Lingebrandt konstaterar bland annat att ”de synpunkter hon 

framförde rörande sexualiteten och kvinnlig åtrå var i sig själva, och utgjorde, med 

författarens ålder och könstillhörighet i åtanke, en oacceptabel provokation”35 Maria 

Anderssons artikel ”Tystnadens erotik” bidrar med förståelse av den ”outtalade erotik” som 

pulserar i Stella Kleves texter.  

Med avstamp i tidigare forskning vill jag alltså fokusera på just en kvinnas dekadens-

upplevelse. Hur kan en kvinna vara dekadent? Här finns det mer för forskningen att göra.  

                                                
 
33 Witt-Brattström, Ebba, Dekadensens kön: Ola Hansson och Laura Marholm, (Norstedt, Stockholm, 2007), s.154.  
34 Witt-Brattström 2009, s.150–164.   
35 Lingebrandt, Ann, ”Livsleda och kärlekslängtan: Stella Kleves porträtt av kvinnor i moderniteten”, i Ariel (Tollarp)., 80:3 (1998), s.11. 
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Bakgrund  
 
Dekadens 
Ordet dekadens kommer från det latinska substantivet decadentia. Även om uttrycket inte 

användes innan medeltiden, går idén om det annalkande förfallet tillbaka till det antika 

Grekland då man nostalgiskt vurmade för en tidigare guldålder. Platons idélära kan sägas 

utgöra en ontologisk grund till begreppet. Hans arketypiska modeller i idévärlden återkastar 

skuggor i sinnevärlden. I modern tid kan ett liknande förhållande sägas existera mellan 

dekadens och modernitet. I en symbiotisk cirkel åtföljs växtlighet av förruttnelse och omvänt. 

När samhället utvecklades, vetenskapligt och teknologiskt, abstraherades förståelsen av 

dekadensbegreppet. Under 1800-talet associerades dekadens/modernitet snarare med mekanik 

än växtlighet. Dåtidens européer förnekade inte modernitetens landvinningar, men hos många 

kunde det nya samhället inge en känsla av förlust och alienation.36 

I den kontexten växer, under seklets andra hälft, en kulturell strömning fram i 

Frankrike, i vilken dekadensen medvetandegörs, nytolkas och omvärderas.37 Landets färska 

minne av revolutioner och misslyckade krig öppnade för ett kollektivt erkännande av 

samhällets dekadenta tillstånd. Konstnärer anammade en ny estetisk modernitet som ställdes i 

kontrast till den borgerliga modernitetens löften om demokrati, framsteg och allas åtnjutande 

av civilisationens skördar. För dekadenterna var borgarnas utfästelser bara tomma ord i en 

verklighet av själslig alienation och avhumanisering. Istället omfamnade de sitt eget 

utanförskap och fram växte en kritisk avantgarde-rörelse med revolutionära trossatser.38 

 Den franske kritikern Désiré Nisard introducerade begreppet ”dekadent stil” i Etudes de 

moeurs et de critique sur les poètes latins de la décadence (1834). Bakom en behandling av 

det sentida Romarrikets poesi döljer han en kritik av vad han såg som den romantiska epokens 

överdrifter. Enligt honom utmärks dekadent stil av uppskruvade detaljer som löser upp 

syntesen mellan del och helhet. Fantasin släpps fri, men utan förankring i förnuftet blir den 

enligt Nisard en förvillande förförelse.39 Hans tankar blev betydelsefulla för dekadensrörelsen 

och särskilt för författaren Paul Bourgets dekadensteori. Nisards tankar om konstens 

estetisering tog sig uttryck i konstinriktningen L’art pour l’art (Konsten för konstens egen 

                                                
 
36 Călinescu, Matei. Modernitetens fem ansikten: modernism, avantgarde, dekadens, kitsch, postmodernism / översättning av Dan Shafran 
och Åke Nylinder, (Dualis, Ludvika, 2000), s.139–144.  
37 Călinescu 2000, s.139-144.  
38 Ibid, s.148-49.  
39 Ibid, S.144-145. 
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skull) som grundades av Theophile Gautier i hans förord till författaren Charles Baudelaires 

De ondas blommor (1968). Baudelaire själv förespråkade en upplösning mellan konstarter, 

men inte en godtycklig eklektisk sådan utan en totaliserande, syntetisk konst.40 

 I den ursprungliga dekadensrörelsen finns en bejakande inställning. I sin artikel om 

Baudelaire, först publicerad 1881, formulerade Paul Bourget en filosofisk och estetisk 

dekadensteori i Nisards efterföljd. Han delade in samhället i organiska och dekadenta typer. I 

organiska överordnas det kollektiva, medan dekadenta samhällen upplöser hierarkiska 

förbindelser och förfallet övergår i en individualism. Även språket manifesterar sig 

individualistiskt. Dekadenta perioder leder till en estetisering av livet självt.41 

 Den pessimistiska filosofin var en utbredd metafysisk doktrin under 1870- och 80-

talet.42 Dit räknas filosofer som Arthur Schopenhauer och Fredrich Nietzsche. Hos Nietsche 

framträder en brännande sida av förfallet. Han ser dekadens som en ofrånkomlig sida av livet 

som bör bejakas. Vi behöver se på livets illusion från en utommoralisk position, då vi kan 

omvärdera alla värden. Men fiktion kan också feltolkas för verklighet, vilket gör oss till slavar 

under en farlig sanningsmoral. Dekadens blir då förlorad livsvilja som yttrar sig i 

hämndlystnad och ressentiment. I Nietzsches filosofi blir dekadensen värdeupplösande och 

relativistisk.43   

 

Begreppsdefinition och olika aspekter av dekadens 
Dekadens kan förstås på många sätt. Gemensamt för forskningen är att begreppet uppfattas 

som relativt. En företeelse är inte dekadent i sig, utan alltid i relation till något annat.44 Claes 

Ahlund uppfattar dekadens som ett samlingsbegrepp för föreställningar om samtidens och 

människans förfall som tematiseras i litteraturen. Den var vid sekelslutet inte begränsad till en 

liten grupp konstnärer, utan präglade alltifrån individen, kulturen, politiken, samhället, 

ekonomin, könsrelationer och så vidare. ”Den är den vitt spridda upplevelsen av hela den 

västerländska civilisationens tillstånd av förfall och upplösning”45. Jag väljer att göra en 

liknande definition som Ahlund, då jag är intresserad av en bredare upplevelse av dekadens 

hos en kvinnlig huvudperson. Ney och Ahlund med flera har redan identifierat dekadensmotiv 

i Berta Funcke. Det kommer inte att vara föremål för min undersökning. Men för att förstå 

kvinnan i dekadensen behöver centrala dekadensteman lyftas fram. Dessa kan sägas vara:  

                                                
 
40 Călinescu 2000, 152.  
41 Ibid, s.155-156. 
42 Dahlkvist 2007, s.66.  
43 Ibid, s.163-169.  
44 Ahlund 1994, s.11; Călinescu 2000, s.143.  
45 Ahlund 1994, s.13  



 
 

15 

Civilisationskritik, kulturpessimism och Guds död – Hit hör nietzscheansk 

religionskritik och värderelativism, liksom kritik av det borgerliga moralsamhället. Tidens 

pessimism speglar en insikt om att man lever i en ”döende kultur”.46 Den apokalyptiska 

stämningen öppnade för fatalism som tydligt kommer till uttryck i dekadenslitteraturen.47 

Dekadens som sjukdomstillstånd – I kulturen var skildringar av biologiskt och 

fysiologiskt förfall vanligt förekommande. Även på samhällsnivå var idén om arvsmässig 

degeneration allmänt utbredd inom fält som biomedicin, filosofi och psykiatri. Abnormiteter 

ansågs vara symptom på tillbakagång eller avstannande i utvecklingen. Degenerationsteorin 

bör förstås mot bakgrund av modernitetens kris och Darwins evolutionsteori. Liberalismens 

tro på samhällets rationalitet och människans möjlighet till förbättring var starkt ifrågasatt.48 

Bröderna Goncourt talade 1864 om modern melankoli som en konsekvens av ett kravfyllt 

produktionsmaximerande samhälle.49 Den vanliga sinnesstämningen byggdes under1800-talet 

upp kring en konstnärsidentitet och kunde yttra sig som förlamning, brist på vara-i-världen-

förmåga, ångest, rastlöshet, stegrad sensibilitet, svårmod, leda och tungsinne. Det 

gemensamma är förlust och idéhistorikern Karin Johannisson definierar melankoli, i likhet 

med Freud, som känslan av att något gått förlorat som man inte vet vad det är.50 Dekadens 

förknippades ofta med nya moderna kultursjukdomar som neurasteni, hysteri och bleksot.51  

Social dekadens och isolering – Strukturomvandlingar och urbaniseringen bidrog till en 

förvirrad modernitetsupplevelse och en känsla av desorientering.52 

Intellektuell överlägsenhet och känslomässig sensibilitet – Som dramatikern och 

översättaren Jakob Hirdwall skriver genomsyrades dekadensrörelsen av en 

”övermänniskoattityd där föraktet för det folkliga, masskulturella spelade en central roll.”53 

Dekadenten är passiv i förhållande till sin omgivning och bygger istället en inre cerebral 

fantasivärld. En del av förfallet är att förnuft och känsla förstärks och balansen mellan dem 

rubbas.54 Per Thomas Andersen beskriver det på följande vis:  
Dekadenten kan være både sentimentalist og intellektualist, men han går til grunne som begge 
deler fordi syntesen mangler. I og med dekadansen forfaller syntesen mellom følelse og fornuft, og 
forbindelsen mellom indre og ytre verden. Mennesket kommer i ukontrollert drift både i 

                                                
 
46 Sjöblad 1975, s.34  
47 Ahlund 1994, s.15–17, Ahlund skriver om Ola Hanssons fatalism s. 21.  
48 Oosterhuis, Harry, Stepchildren of nature: Krafft-Ebing, psychiatry and the making of sexual identity, (University of Chicago Press, 
Chicago, 2000), s.106-112.  
49 Călinescu 2000, s.153.  
50 Johannisson, Karin, Melankoliska rum: om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid, (Bonnier, Stockholm, 2009), s.29, 30, 47.  
51 Ahlund 1994, s.17.  
52 Andersen, Per Thomas, Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900, doktorsavhandling, (Aschehoug, Diss. Tromsø: Univ., 1990, Oslo, 
1992), s.219–222. 
53 Hirdwall, Jacob, 'Hennes andra jag: Stella Kleve och dekadenslitteraturen', i Berta Funcke., s. 143–160, 1995, s. 158.  
54 Andersen 1992, 223–224. 
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sentimentet og intellektet, både i sin egen, indre verden og i den ytre, virkelige verden. Det 
dekadente menneskets psykologi slår derfor ofte over i psykopatologi.55 

 
Dekadenten är både den förfinade intellektuelle och det psykotiska nervvraket. Det kan dock 

anses motsägelsefullt att tala om dekadens i termer av ”verklighet”. Snarare handlar dekadens 

om värdeupplösning och individualisering, vilket gör varje form av dekadens unik.  

Estetisering och det artificiella – Utmärkande för dekadensen är förkärleken för det 

artificiella och onaturliga, en esteticism med inslag av perversitet eller excentricitet. Delvis 

ingår även storstadsmotivet.56 Skönhetsvurmen kan exemplifieras med vad som sägs vara den 

dekadente diktaren Paul Verlaine sista ord på dödsbädden:   
Jag älskar ordet dekadens som glittrar av purpur och guld. Naturligtvis, utesluter jag varje 
kränkande tillvitelse och varje tanke på förfall. Detta ord förutsätter i stället den yttersta 
civilisationens raffinerade tankar, en hög litterär utbildning, en själ som är kapabel till intensiva 
njutningar. Den kastar sken från eldsvådor och glitter av ädelstenar. […] Det är konsten att dö i 
skönhet.57  
 
Provocerande erotik – Erotiken var en viktig komponent i dekadenslitteraturen. Sjöblad 

skriver att ”[m]otiven får här sin färg av ett mer eller mindre uttalat kvinnoförakt, ofta med en 

slagsida åt det sjukliga, morbida”.58 

 
Den dekadente mannen, androgynen och den fatala kvinnan  
 

Ur led är tiden; ve! att jag är den, 
Som föddes att den vrida rätt igen. 
– ur Hamlet, William Shakespeare. 

 
Dekadensen var en manligt dominerad kulturströmning. Den dekadente mannen kan förstås 

som den handlingskraftige och rationelle borgarens motsats. Han liknar istället den Hamlet-

typ som var vanligt förekommande i 1880-talets realistiska och naturalistiska litteratur. Sven 

Linder definierar typen på följande vis i sin avhandling:  
Den nyktra självkritik, varmed realisterna hos sig sökte utrota all romantisk begeistring, växte 
inom kort ut till en Hamlet-artad, förlamande och pessimistisk självreflexion. I stället för 
romantikens naive Taugenichts fick man så i stället blott en desillusionerad och blaserad 
skeptiker, ännu mera kraftlös än denne. Denna överreflekterade Hamlet-typ med sin 
självupptagenhet och skepsis blir fullkomligt förhärskande i sekelslutets litteratur som en 
direkt frukt av själva den naturalistiska litteraturteorin; dennas deterministiska åskådning, för 
vilken människorna blevo till viljelösa automater, verkade direkt förlamande på viljelivet, 
liksom dess principiella psykologiska självdissektion och fruktan för sentimentaliteten ledde 
till känslolivets utarmande. Den naturalistiska romanens hjälte kom med naturnödvändighet 

                                                
 
55 Andersen 1992, s.224.  
56 Sjöblad 1975, s.32.  
57 Ernest Raynaud berättar om händelsen i La mêlée symboliste (1918), citerad i Sjöblad 1975, s.37.  
58 Sjöblad 1975, s.34.  
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att lida av vilje- och känsloparalysi. Icke minst i den nordiska litteraturen blev den svage 
mannen en stående romantyp [kursiveringarna är mina]59 

 
Likt Andersen, lyfter Linder fram en handlings- och viljeparalys förorsakad av en 

splittring mellan psyke och kropp. Det leder till en oförmåga att älska fullt ut, samtidigt 

som intelligens, fantasi och estetiskt sinne är högt utvecklade. Hamlet-typen tillhör den 

kulturpessimistiska samhällsanda som benämnts ”fin de siècle”.60 Linders beskrivning 

av Hamlet-typen är litteraturhistorisk, men Ahlund påpekar att denne inte är någon 

uteslutande naturalistisk gestalt, utan förekommer i idéhistorien i vidare mening.61  

 
Dandyn bör eftersträva att oavbrutet vara sublim 

Han bör leva och sova framför en spegel62 
– Charles Baudelaire. 

 

Andra dekadenta manstyper är flanören och dandyn. Johannisson menar att båda i grunden är 

melankoliska. Flanören döljer sin leda genom distans och dandyn genom överdåd. Flanören 

rör sig i massan men är aldrig själv en del av den. Blicken som riktas mot andra eller det egna 

jaget i skyltfönstret är ett sätt att kompensera för sin ensamhet. Han kan beskrivas som 

elitistisk men exemplifierar också en oförmåga att vara i världen. Dandyn är en tvetydig 

melankoliker. Hans grundstämning är ledan, men han väljer istället att hantera den genom 

iscensättning. Elegansen har inget värde i sig, utan symboliserar hans förfining.63 

 
I am, at heart, a gentleman. 

– Marlene Dietrich. 
 

Androgynen är en annan vanligt förekommande figur i dekadenslitteraturen. Ahlund beskriver 

denne som ”en representant för det moderna storstadssamhällets onaturliga sterilitet, 

analyserad eller åtminstone frammanad av så många författare vid denna tid.” Bilder av 

androgynen konkretiseras i den feminine mannen och den maskulina kvinnan. Ahlund tolkar 

androgynen som en representant för könens upplösning och urartning i moderniteten. Typen 

sågs som ett tecken på degenerering.64 
 
 
 
 

                                                
 
59 Linder, Sten, Ernst Ahlgren i hennes romaner: ett bidrag till det litterära åttitalets karakteristik, (Bonnier, Diss. Uppsala: Univ., 
Stockholm, 1930), s.327–328. 
60 Linder 1930, s.326–327. 
61 Ahlund 1994, s. 202–203.  
62 Baudelaire, Intimate journals, 66, se Johannisson 2009, s.147.  
63 Johannisson 2009, s.139-146.  
64 Ahlund 1994, s.33, 45, 68.  
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Jag slöt mitt ögonlock, skakad av skräck och yr 
och när jag uppslog det på nytt mot soldränkt dag 

låg vid min sida ej den mäktiga vampyr 
som druckit allt mitt blod i njutningsrika drag. 
– ur Det ondas blommor, Charles Baudelaire.  

 
Den kvinnliga femme fatale-typen, på svenska ”fatal kvinna”, förekommer ofta i de manliga 

dekadenternas verk. När kvinnans sexualitet upptäcktes under 1860-talet förändrades myten 

om henne som dygdig Moder Jord. Hon var fortsatt en symbol för naturen, självuppoffrande 

och passiv, men kom även att förstås som sexuellt omättlig. Mytologiska associationer av 

kvinnlig fertilitet återupptäcktes av konstnärer och i en tid av ökad konsumtion blev hon en 

symbol för överflöd.65 I dekadenta skildringar tar den fatala kvinnan form som till exempel 

sfinx, Medusa, Salôme eller vampyr. Hon förför mannen med sin farliga sexualitet och med 

sin blick, likt Medusa, förstenar och förintar hon honom. Hennes attityd växlar mellan invit 

och iskyla.66 Hon misstros ofta av andra kvinnor. Hirdwall lyfter att sekelslutets misogyni bör 

förstås mot bakgrund av en manlig oro till följd av samhällsomvandlingar, liksom en 

tilltagande kvinnlig frigörelse.67 

 

Dekadensen i Sverige  
Dekadensgenren fick aldrig något större genomslag i Sverige, men Ahlund konstaterar ändå 

att den västeuropeiska dekadensen möttes av allt större intresse, trots motstånd från 

konservativa kritiker. Strömningen nådde sin topp i Sverige kring början av förra seklet. 

Ahlund förklarar det svala mottagandet med att 1880-talet var en tid av svårmod för många 

radikala författare. Deras samhällskritiska litteratur hade inte lett till politiska och sociala 

förbättringar.68 Ahlund betonar att de franska och danska dekadenskaraktärerna bejakar och 

iscensätter sin upplevelse, medan de svenska författarna är mer sparsamma och svårmodiga i 

sina dekadensskildringar. Han nämner dock att författare som Ola Hansson, Stella Kleve och 

Hjalmar Söderberg skildrar karaktärer som ”avslöjar” dekadensdrag.69 Jag skulle säga att 

Stella Kleve snarare skriver i samma tradition som de kontinentala dekadensförfattarna. I 

hennes verk framkommer en tydligt iscensatt dekadens, något Ahlund lite väl vagt 

uppmärksammar som en ”distanserad [min kursivering] iscensatt dekadens”.70 

  

                                                
 
65 Dijkstra, Bram, Idols of perversity: fantasies of feminine evil in fin-de-siècle culture, (Oxford University Press, New York, 1986), s.83-84.   
66 Ahlund 1994, s.38–39, 51–52, 69. 
67 Hirdwall 1995, s.160.  
68 Ahlund 1994, s.18–19.   
69 Ibid, s.13–14. 
70 Ibid, s.25.  
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1880-talets samhällsklimat  
 
Könsroller och sexualitet 
I enlighet med den borgerliga föreställningen om könens skilda och komplementära roller 

skulle kvinnan stå för känslor, skönhet och omsorg medan mannen representerade rationalitet 

och handling. Kvinnans plats hade fram tills nu varit i hemmet och mannens i det offentliga. 

När industrialiseringen tog fart skapades nya arbetsmöjligheter för kvinnorna, liksom 

sjunkande äktenskapsfrekvensen drev på utträdet på arbetsmarknaden. Det kunde bli 

problematiskt för den ogifta medelklasskvinnan som inte utbildats till arbete utanför hemmet. 

Hon splittrades mellan den traditionella privata sfären och den offentliga miljön. Tidens 

moderna krav påbjöd att hon även skulle vara livsduglig och verksam i offentligheten 

samtidigt som hon skulle fungera som dockliknande prydnad i hemmet.71 

 Enligt pedagogiska förebud skulle kvinnan bevara sin oskuld fram tills att hon gifte sig. 

Bruden var ofta yngre än brudgummen eftersom männen behövde tid till att jobba ihop ett 

försörjningskapital till sin framtida familj. Det var allmänt accepterat för män att gå till 

prostituerade under ungkarlsåren. Många män fortsatte med sina bordellbesök efter 

giftermålet vilket i många fall gjorde att könssjukdomar spreds i hemmen. För kvinnan var det 

däremot en oerhörd skam att ha sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Därför bevakades 

kvinnor extra hårt och fick inte umgås med unga män utan ”förkläde”. De undanhölls 

information om könslivet för att bevaras rena, något som resulterade i utbredd frigiditet. 

Kritiken mot dessa förhållanden hördes i den så kallade sedlighetsdebatten där lika 

sexualmoral för båda könen diskuterades.72   

Under andra hälften av 1800-talet förbättrades kvinnans juridiska situation. 1872 togs 

giftomannaskapet bort och 1884 sänktes kvinnans myndighetsålder till 21 år. Tidigare hade en 

ogift kvinna varit omyndig fram till 25-års-dagen, samtidigt som hennes giftasålder var 16 år. 

Den manliga giftas- och myndighetsåldern sammanföll vid 21 år. I och med giftermålet blev 

mannen kvinnans förmyndare. Giftomannaskapet hade inneburit att mannen hade oinskränkt 

makt över sin hustru. Han disponerade över hennes tillgångar och bestämde över hennes 

arbetskraft. Föreningen för gift kvinnas äganderätt bidrog till reformer som medgav att 

                                                
 
71 Leffler, Yvonne (red.), Bakom maskerna: det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare, (Centrum för språk och litteratur, Högsk., 
Karlstad, 1997), s.9. 
72 Westman Berg, Karin, ”Efterord”, s.201–211, i Benedictsson, Victoria, (Pengar, 1. pocketutg., Natur och kultur, Stockholm, 1997), s.204–
205.  
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kvinnor fick råda över sin arbetsinkomst 1874 och förvalta sin egendom 1884.73 Det var i 

denna brytningstid som Berta Funcke gavs ut.  

Under andra hälften av 1800-talet ifrågasattes traditionella könsroller allt mer. Den 

framväxande kvinnorörelsen propagerade för rösträtt, preventivmedel och abort. Från 

konservativt håll motarbetades kvinnorörelsens krav på ökad jämställdhet med vetenskapliga 

argument. Biologiska skillnader betonades för att motivera könens olika roller och 

förutsättningar i samhället. Kvinnans biologi, liksom hennes biologiska kön, gjorde henne till 

en fysiskt och psykiskt klenare varelse. Vid tiden kopplades många medicinska sjukdomar, 

som bland annat hysteri, till kvinnans kön.74 Den manliga sexualiteten förstods i enlighet med 

energimodellen, som förutsatte att mannen behövde få utlopp för sin sexualitet.75 

När det kvinnliga ägget upptäcktes 1827 ruckades den sedan Aristoteles förhärskande 

föreställningen om kvinnan som passiv i fortplantningsprocessen. Den engelska läkaren 

Charles Robert Drysdales Samhällslärans grunddrag, eller fysisk, sexuell och naturlig 

religion kom på svenska 1878 och blev mycket läst och omdiskuterad. Drysdale hävdade att 

sexuell avhållsamhet och överspända sexuella fantasier var orsak till många av samtidens 

sjukdomar. Kvinnor skulle på hans inrådan undvika kraftig fysisk och psykisk aktivitet, 

eftersom det kunde påverka fortplantningsförmågan negativt. Medelklasskvinnors bristande 

användning av könsorganet kunde leda till åkommor som bleksot och neurasteni.76  

Jag vill förtydliga att jag inte ser manligt och kvinnligt som statiska kategorier, utan 

som olika attribut, egenskaper och verkningsfält som erbjöds och förväntades i relation till 

kön. Som Andersson skriver har forskningen kunnat urskilja en ambivalens i 1800-talets syn 

på könen. Dock grundar sig den samtida borgerlighetens köndiskurs i föreställningar om 

könskomplementaritet; idéer om män och kvinnor formulerades i relation till varandra.77  

 

Moderna genombrottslitteraturen 
I Norden pågick under 1880-talet den så kallade sedlighetsdebatten. I litteraturen diskuterades 

dubbelmoralen kring föräktenskapliga sexuella förbindelser. Något som var accepterat för 

män innan giftermålet, men inte för kvinnor. De flesta förespråkade att männen skulle följa 

kvinnornas exempel. Några radikala däribland Stella Kleve och Edvard Brandes menade att 

kvinnorna också var sexuella varelser och skulle ges samma friheter. Stella Kleves novell 

                                                
 
73 Westman Berg 1997, s.202–203.  
74 Leffler 1997, s.10.  
75 Herzog, Dagmar, Sexuality in Europe: a twentieth-century history, (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2011), s.15.  
76 Leffler 1997., s.10–11.  
77 Andersson, Maria, Att bli människa: barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 
1880–1910, (Makadam, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2010, Göteborg, 2010), s.17–18.  
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Pyrrhussegrar (1886) kan ses som ett inlägg i sedlighetsdebatten liksom en illustration av 

Drysdales teorier om avhållsamhetens skadliga konsekvenser. Debatten avslutades med 

rättegången mot Strindbergs Giftas 1884. Den ansågs osedlig, men då litterär osedlighet inte 

var ett brott friades han på den punkten.78 

Tre möjliga livsval tog form för kvinnan under det sena 1800-talet: hemmet, yrkeslivet 

och konstnärskapet. Kvinnans villkor hörs under den här perioden allt mer i litteraturen, 

liksom kvinnliga författare explosionsartat tar plats på det litterära fältet. I den så kallade 

indignationslitteraturen kritiserades bland annat äktenskapslagstiftningen.79 Mellan 1879 och 

1889 debuterade 148 svenska och finlandssvenska kvinnliga författare. Bland de mer kända 

fanns Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler och Alfhild Agrell. Flera av kvinnorna 

var typiska åttitalister. De var politiskt aktiva och etablerade inom kulturetablissemanget. De 

kombinerade ofta journalistisk verksamhet med skönlitterärt skrivande.80  

De kvinnliga författarna skildrar i första hand inte ett yttre socialt förtryck, utan en 

konflikt mellan traditionella romantiska kvinnoideal och den nya tidens uppfattning om 

kvinnan som biologisk könsvarelse som väckte debatt. Konflikten mellan familjeliv och 

konstnärskap, liksom äktenskap och emancipation skildras ofta, liksom den sjuka kvinnan 

men då som offer för rådande könsförtryck.81 

Många av de kvinnliga författarna har blivit marginaliserade i litteraturhistorien. Det 

kan enligt litteraturvetaren Yvonne Leffler bero på flera faktorer. Dels hamnade många i 

skuggan av Strindberg, dels klassades de kvinnliga författarna uteslutande som typiska 

genombrottsförfattare och deras verk som osedlig indignationslitteratur.82 Här går Mathilda 

Kruse att finna i skuggan av Ola Hansson. De kvinnliga författarna blev hårt kritiserade av 

samtidens kritiker. För att undvika att anklagas för osedlighet sökte många tona ner sig i 

senare verk. Malling tog avstånd från sitt tidiga författarskap när hon blev äldre. Hon 

bortförklarade sitt alter-egos verk som ungdomligt oförstånd. Många skrev även under 

pseudonym. Leffler och andra litteraturvetare menar att det går att urskilja dolda strukturer 

och implicita antydningar i texterna. Enligt Leffler använde Malling och Benedictsson sig av 

tekniker som synvinkelskiften för att föra fram sitt budskap. 83 Skildringar görs till exempel 

med både en manlig och kvinnlig blick för att ge en mer ”objektiv” och mindre kontroversiell 

                                                
 
78 Nationalencyklopedin, sedlighetsdebatten, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sedlighetsdebatten [hämtad 2019-05-10] 
79 Westman Berg 1997, s.202–203.  
80 Leffler 1997, s.11–12.  
81 Ibid, s.10. S.10, 47.  
82 Ibid, s.15. 
83 Ibid, s.14–17. 
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bild av situationen. Det kan dock vara vanskligt att förutsätta en hemlig kod i kvinnors verk. 

Läsaren söker då en unik kvinnlig röst, och som Weedon skriver riskerar det att reducera 

kvinnors erfarenheter till ensidiga narrativ. Läsningen blir blind för andra textkvaliteter.  

 

Stella Kleve/Mathilda Malling  

Bakom pseudonymen Stella Kleve döljer sig en ung kvinna vid namn Mathilda Kruse (1864–

1942). Hon tog sin makes namn Malling när hon gifte sig 1890. Kruse växte upp på den 

skånska landsbygden i ett borgerligt hem. Som liten läste hon mycket och svärmade för 

historia. Vid 16-års ålder fick hon chansen att studera vid det nyöppnade flicklyceet i 

Stockholm, en utbildning som öppnade porten mot universitetet. Året efter sin examen 1883 

skrev Kruse in sig som tredje kvinna vid universitetet i Lund. Hon tyckte dock att 

utbildningen var för konventionell och hoppade av.84  

Kruse var starkt inspirerad av författare som Herman Bang, J.P. Jacobsen, Baudelaire, 

Flaubert och bröderna Goncourt och skrev själv i samma anda. Efter en sommar i Schweiz 

1883 stannade hon i Danmark där hon sökte hon upp Bang. Hon visade honom sin nyskrivna 

novell ”Flirtations” som han blev imponerad av och gav ut på danska. Den blev väl mottagen 

i Danmark och omarbetades till roman i Sverige 1885, med titeln Berta Funcke. Mellan 1884 

och 1888 är Kruses författarskap tydligt präglat av dekadenslitteraturens tematik.  

Berta Funcke kan sägas vara Sveriges första dekadensroman.85 Den fick hård kritik när 

den kom ut och förkastades som ”osedlig”. En skribent i Ny svensk tidskrift finner författaren 

likt hjältinnan ”fysiskt och moraliskt sjuk”.86 Kritikerna kunde dock inte helt ignorera 

författarens talang; ett beröm kan skönjas bakom anmärkningar. Kruse själv befann sig i 

Tyskland vid utgivningen och skrev i ett brev att: ”Hängd blef jag förstås – men 

’obscurement’ skedde det i alla fall inte!”87 Författaren Ola Hanssons recension i Aftonbladet 

var den enda som lyfte fram sinnligheten som romanens styrka.88 

Förutom Berta Funcke, publicerade Kleve romanen Alice Brandt (1888), samt flertalet 

artiklar och noveller. Hon fann en förbundsförvant i Ola Hansson. Båda arbetade för att den 

svenska litteraturen skulle röra sig bort från naturalismen och den rådande tendens-

litteraturen.89 Kleve var en energisk samhällsdebattör med inlägg i ”Kvinnofrågan”, men hon 
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ville inte bli en ”otrevligt emanciperad kvinna” 90, utan bara vara stark, fri och självständig. 

När hon publicerade novellen Pyrrhussegrar i tidskriften Framåt 1886 väckte den så stor 

uppståndelse att tidningen var nära att lägga ned. Novellen skildrar den unga kvinnan Märtha 

Ulfklos som ständigt kuvar sina uppblossande erotiska begär vilket leder till att hon blir sjuk. 

På slutet ligger hon på en bädd vid Genèvesjön och önskar att hon trots allt levt ut sina lustar. 

Novellen utlöste en debatt om kvinnans sedlighet och könsdrift. Vissa påstod att kvinnor som 

Märtha Ulfklo överhuvudtaget inte existerade, medan andra skrev under på Kleves skildring. 

Signaturen ”Jacob C—r.” hävdar i en replik att Märtha Ulfklo är undantaget från regeln: 

”[J]ag känner ganska nära unga kvinnor, på hvilka en klättrande matros eller ett par 

muskulösa ben i tricotbyxor icke verka mera frestande än svagdricka på mig.”91 Signaturen 

F.L. tackar istället Kleve för skisserna av ”det erotiska elementet hos kvinna[n]”.92 

 Under sitt senare författarskap skrev hon främst herrgårdsromaner; om familjeliv, 

släktrelationer och historiska händelser. Verken lockade en större läsekrets men var inte lika 

avantgardistiska som det yngre jagets.93 

 Malling har blivit marginellt behandlad i den litteraturhistoriska forskningen. Ahlund 

menar att det kan bero på hennes anknytning till den danska och franska sennaturalismen och 

dekadensen, samma koppling påverkade Ola Hanssons eftermäle. Orsaken kan också vara 

kombinationen osedlig litteratur och ett kvinnligt författarnamn. Litteraturhistoriker har ansett 

hennes verk vara manierade, imiterande, överspända, omogna och glättiga. 94 På senare år har 

hon börjat få upprättelse och både Ney och Ahlund betonar det inflytande hon haft på 

författare som Ola Hansson.95 

  

 

  

                                                
 
90 Citerad i Lingebrandt 2011, s.25.  
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Kvinnan i dekadensen  
 
Nedan följer en kort beskrivningen av handlingen i Berta Funcke. Därefter presenteras en 
löpande analys som undersöker möjliga subjektspositioner för en kvinna i relation till 
dekadensgenren, hur de möjliggör eller begränsar ett dekadent uttryck inom textens ramar. 
Jag relaterar de kvinnliga subjektspositionerna till manlig dekadens samt förankrar analysen 
i en idéhistorisk kontext.  
 
För att förtydliga, med subjektivitet menar jag ett ”mindset”, en position varifrån ett visst 

seende på världen blir möjligt. I dekadensdiskursen handlar det om möjliga subjektspositioner 

från vilka Berta kan reagera på förfall eller uttrycka olika förfallssymptom. Följande 

subjektspositioner har jag kunnat urskilja som mest framträdande, jag kallar dem: Erotikern, 

Androgynen, Skådespelerskan och Drifhusväxten.  

 
Om Berta Funcke  
Ann Lingebrandt beskriver Berta Funcke som ”ett pärlband av impressionistiska scener”96. 

Det handlar om pärlor med en erotisk glans. Som i en klassisk bildningsroman får läsaren 

följa den unga Berta på hennes olika kärleksäventyr från barndom till äktenskap. I Bertas 

första barndomsminne sitter hon i en sandhög, alldeles smutsig, med fötterna djupt 

nedborrade i den varma sanden. Det är en sinnlig upplevelse, Berta säger att hon vill ”tänna 

sanden”. Mamman upprörs av hennes beteende, men pappan säger att man ”ska aldrig tvinga 

barn.” I nästa skede är Berta 10 år och umgås helst med sin äldre kusin Erik. Han behandlar 

henne som en slavinna, en roll som hon gladeligen intar. Här framträder en begynnande 

sexualitet hos den unga kvinnan. Hon blir upphetsad av att Erik vid ett tillfälle nyper henne, 

men hon kan inte riktigt förstå varför. Därefter går Berta in i ”slynåldern”. Nu är det hennes 

matematiklärare i Elementarskolan som får upp ögonen för henne. Först när Berta är 17 år 

börjar hon på riktigt bli medveten om sin sexuella attraktionskraft, som hon lär sig använda i 

sällskapslivet. Hon är som Lingebrandt skriver: ”Chic, kokett och övermodigt självsäker 

avundas av damerna och beundras av herrarna”.97 Hon har intellekt, skönhetssinne och älskar 

att diskutera vågade ämnen som realistisk litteratur eller den moderna pessimismen. Berta är 

utmanande och befinner sig hela tiden vid gränsen för vad som är socialt acceptabelt att säga. 

Berta är skicklig på att klippa av när det hettar till och meningarna lämnas hängandes i luften. 

Egentligen omsätts inget sexuellt i praktiken utan åtrån pulserar under ytan. Efter att Berta 

ordinerats miljöombyte av läkare åker hon med sin far till en tysk badort där hon träffar Nils 
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Max, en karaktär inspirerad av den danske författaren Herman Bang. Deras relation är 

platonsk. Nils Max liknas vid Narcissos; allt han säger handlar om honom själv. Men Berta är 

djupt imponerad och suger in vartenda ord han säger. Hos honom finner hon en själsfrände 

och en överman. När de skiljs åt fortsätter Berta sitt kringflackande nöjesliv, om än mer 

behärskat. Hon fortsätter sitt tvångsmässiga vågspel mellan passionerad hängivelse och kylig 

tillbakadragenhet. Uttråkad och orkeslös längtar hon efter en kärlek som ”skall döda henne”98. 

Men i dekadent anda både äcklas hon och dras till det fysiska. När hennes bleksot tilltar 

skickas hon till Schweiz. Där blir det dock inte så mycket vila. Istället träffar hon den ryska 

officeren Octroysky liksom den rationelle norske läkaren Leif Thordsen. Norrmannen tar sig 

an Berta i vetenskapligt syfte, men dras samtidigt till henne mot sin vilja. Efter kurvistelsen 

reser Berta tillbaka till Sverige. När hon ser en äldre adelsman prygla sin häst tål inte hennes 

sadomasochistiska personlighet mer. Han friar och hon tackar ja.  

 
Erotikern 
Erotikern associerar till den fatala kvinnan, men erbjuder även uttrycksmöjligheter för en 
annan slags autonom kvinnlig sexualitet. Det handlar om en sexualitet som delvis är stympad. 
Från positionen kan även en objektifierande blick riktas mot mannen.  
 

Berta tangerar i tidig ålder den dekadenta typen femme fatale. Som barn lekte hon med 

pojkarna, ”sprang i kapp med dem, slogs, brottades, och ansträngde sig till det yttersta för att  

icke synas »våpig» eller »flickaktig».”99 Hon inlemmas i ett samhällssystem där hon erbjuds 

vara antingen oskyldig eller utmanande, trots att hon har fått växa upp ”i största frihet” 100 hos 

sina föräldrar. Hennes infriande av rollen som våp yttrar sig i hur omgivningen ser på henne. 

Kvinnorna beskriver henne som ”vådligt kokett” och männen som ”aptitlig”.101 Att Berta 

möts av misstro från andra kvinnor, pekar Ahlund ut som utmärkande för den fatala 

kvinnan.102 Ahlund drar slutsatsen att Berta liknar de demoniska kvinnorna i den samtida 

danske författaren Herman Bangs verk, men att hon ”inte bara [är] en ’dekadent’ frestelse och 

en prövning att genomgå för ännu en manlig hjälte; hon är själv ett tänkande och handlande 

subjekt, som fullt ut upplever kulturens och könets dekadens.”103 Även Andersson särskiljer 

Berta från den konventionella demimonden. Hon urskiljer en överlappning av oskuld och 

erotik i det borgerliga samhället. Det innebar att sedliga beteenden kunde användas som 
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erotiskt lockbete. Berta kan därmed liknas vid en ”oskuldsfull kokett”, medan femme fatalen 

öppet exponerar sitt erotiska spel.104 Även Ahlund uppmärksammar att Berta använder sig av 

en ”blickens erotik” snarare än explicita inviter.105 Då femme fatale-motiv redan analyserats i 

romanen, kommer jag inte att göra det i någon större utsträckning. Jag menar istället att det 

går att göra en annan tolkning av Bertas erotiska subjektivitet. Subjektspositionen möjliggör 

även att en djupare sexuell dimension kan kanaliseras. Det handlar om ett mekaniskt och 

inifrån påträngande begär som antyds bakom stympade och osammanhängande meningar. 

Bertas erotiska förnimmelser börjar i tidig ålder. När hon går i femte klass blir hon 

betagen av de romantiska romaner hon läser.  
Hon förstod egentligen icke alla de glödande kärleksscener hon läste, men hon njöt af dem –  
fantasien anar allt. Och då hon kom till en rigtig godbit, kunde hon läsa den om och om igen –  
hviskande, med en omedveten, trånande passion i stämman. Sedan kunde det hända att hon  
kastade boken och blef liggande i soffan, alldeles stilla – tills hon med ens borrade hufvudet ned i 
soffkudden – djupt, djupt ned i det mjuka, rasslande sidenet.106 

 
Bertas upplevelse av en ”omedveten” passion signalerar något undermedvetet och ännu 

otillgängligt för henne. Här antyds att Berta redan som liten är en sexuell varelse. När hon 

kastar boken, ligger stilla och borrar ner huvudet i den djupa kudden förstår vi att det är ett 

begär som måste kvävas. Andersson menar att Bertas sinnlighet inte behöver förstås som 

kulturellt kuvad (som tidigare forskning ofta gjort gällande) utan som en konsekvens av en 

bristfällig uppfostran. Då hennes föräldrar låtit henne vara löst hållen.107 Jag håller inte med 

om att Bertas sensualism skulle vara en konsekvens av övercivilisation, att hon fått utveckla 

sig som hon vill. För redan som treåring ger Berta uttryck för en sinnlig karakteristika, hon 

protesterar till exempel när pigan vill sätta på henne en strumpa, eftersom hon vill ”tänna  

sanden.”108  

Vid 10-års ålder har hon en annan erotisk upplevelse. Hennes kusin Erik får ett 

sadistiskt infall och nyper den masochistiskt lagda Berta. På kvällen står hon framför spegeln.  
Dä [sic!] hon stod framför spegeln om qvällen och klädde af sig, såg hon det. Det var som ett  
aftryck efter hans röda fingrar. 

Hon rodnade ända upp till hårfästet – hon blygdes, hon visste egentligen icke hvarför. Och på  
samma gång letade hon i sitt minne för att påminna sig huru det hade känts, och förde så  
omedvetet fingrarne upp till halsen. 

Så stod hon länge – med handen glidande utefter hela sidan af halsen ända ned till skuldran. 
Tanklöst stirrande på ljuset med halfslutna, dunkla ögon. 

Så spratt hon till – mötte sin egen blick i spegeln och skyndade sig att komma i säng.109  
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I en hermeneutisk friläggning av det faktiska i citatet kan vi urskilja en yttre blick, som 

signaleras av ordet ”dä” (troligen ett tryckfel) framför ”hon”. Varför står det så? Det fyller 

ingen direkt funktion. Ordet kan sägas etablera en yttre blick som iakttar Berta. I scenen 

förekommer även ett brott mellan det att Berta står tanklös till det att hon spritter till och 

möter sin egen blick. Precis innan står det också att hon stod ”länge”. Vi kan ana att Berta gör 

något mer. Liknande brott förekommer på flera ställen i texten, vilket stärker tolkningen, som 

när Berta minns tillbaka på en het kyss (det enda fysiska som faktiskt sker i romanen): 

”Hon bet ihop läpparne, knöt händerna konvulsiviskt och kastade sig framstupa ned öfver  

hufvudgärden. Då hon ändtligen reste sig upp, var hon mycket blek – ögonen ohyggligt  

glanslösa.”110 Kodord som ”blek” och ”ohyggligt glanslösa” inbjuder återigen till tolkningen 

av att Berta gjort något mer. Det är tyst mellan det att hon ligger i sängen till att hon 

”äntligen” reser sig upp. Den sista meningen frilägger det faktiska i citatet, medan den första 

bär på en potentialitet. Jag menar att den sista meningen fungerar som ett vittnesmål, en 

indikation, på Bertas autoerotiska upplevelse. Tidens könsdiskurs begränsade en verbalisering 

av kvinnlig onani, därför kan meningen tolkas som en existentiell kod. Genom att använda en 

dekadent estetik och dekadensmarkörer som ”halfslutna”, ”dunkla”, ”blek” blir det möjligt för 

Berta att uttrycka sin sexualitet, om än förklätt.  

Litteraturvetaren Bram Dijkstra undersöker i sin ikonografiska studie Idols of Perversity 

(1986) sekelslutets misogyni. I konsten var det vanligt med voyeuristiska illustrationer av den 

”kollapsande” kvinnan som gjorde att den manlige betraktaren kunde delta i hennes erotiska 

tillfredställelse på håll. Kvinnan avbildades som slö, matt och halvt sovande, i 

överensstämmelse med hennes svaga natur. Hon var på samma gång ett erotiskt objekt och en 

självtillräcklig individ. 111 Det konstnärliga uttrycket bör förstås som ett led i 1870-talets 

skräck för onani i allmänhet och kvinnlig onani i synnerhet. Dijkstra lyfter även fram kvinnan 

framför spegeln som i 1800-talets konst och litteratur var en symbol för kvinnlig sexualitet, 

förgänglighet, narcissism, passivitet och imitation. Hon var den samhällsfarliga kvinnan som 

vägrade foga sig efter mannen. Den narcissistiska kvinnan personifieras av författaren Émile 

Zolas autoerotiska karaktär Nana.112  

Författaren kanske inte reflekterade helt medvetet kring sin skildring. Men dessa 

diskursiva estetiska mekanismer och ideologiska föreställningar cirkulerade ändå i tiden. På 

så vis kan de sägas påverka hur vi förstår vår omvärld, oss själva i den och hur vi uttrycker 
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oss. Bertas bespegling och hennes dvalliknande blick kan alltså förstås som en metonymi för 

en kvinnlig autoerotik. Att hon tittar på ljuset, och inte sin spegelbild, kan också tolkas som 

att karaktären bryter med ett yttre seende, den egna objektifieringen, och istället njuter i sin 

egen rätt. En autonom kvinnlig erotik kan urskiljas under dekadensens lager.  

 Samtidigt finns den yttre blicken där som en kontrollerande instans. Berta spritter till 

och möter den igen som för att vara lydig. Här kan en skillnad urskiljas i relation till en 

manlig dekadents subjektsposition. I Hjalmar Söderbergs novell Med strömmen (1898) 

förtvinar den före detta flanören, numera gifte, Gabriel Mortimer. Ofta sitter han med spegeln 

i handen och söker spår efter sitt yngre jag: ”Han sökte efter en enda punkt i detta förflutna, 

som kunde göras till ett centrum.”113 Medan Berta söker undfly sig själv, jagar Gabriel sin 

identitet. Jämförelsen kan sägas synliggöra att Bertas dekadens inte var lika självklar.  

 Eftersom Berta måste vända sin sexualitet inåt blir den dekadenta introversionen av 

erotiskt slag för kvinnan. Det kommer till uttryck när Berta vid ett tillfälle uppslukas av sin 

kusin Eriks mössa. Han beordrar henne att ge tillbaka den.    
På Berta gjorde emellertid befallningen intet intryck. Hon satt som förut – tanklös, och vred  
handen inne i mössan. – Hvad den kändes varm, och hvad den luktade starkt af hår!114 

 
Berta ignorerar hans befallning. Här urskiljs en potentialitet i citatet och en skiktning. 

Utropstecknen indikerar en framåtrörelse, och förstärker intrycket av att något tillbakahållet 

vill ut. Värmen och doften av hår kan tolkas som en dragning åt det kroppsliga och perversa, 

liksom hennes hand i mössan kan förstås som en fetischistisk handling. Det är som att något 

imploderar i meningen. Den sexuella kraften riktas inåt och mössan kan tolkas som en symbol 

för ett manligt sexualobjekt. Under en skridskotur får Berta en liknande impuls att ta på sitt 

manliga sällskaps ansiktsärr: 
Blicken gled – halft skygg – ned öfver den bruna, blossande kinden ned till munnen. Och der, nästan  
under mustachen – precis der – satt det lilla hvita ärret, som alltid rörde sig upp och ned, då han skrattade 
eller talade. 

Hon fick med ens en alldeles galen, vanvettig lust att på något sätt röra vid det. 
Nej, hon kunde icke låta bli – hon måste. – 

 
Här kommer det mekaniska, ostoppbara begäret till uttryck. Enligt Witt-Brattström ersätts vid 

den här tiden traditionell handling i litteraturen av en psykologisk problematik. Det dekadenta 

narrativet innehåller ett ändlöst, mekaniskt upprepande av begär som blottade en ny manlig 

psykosexuell aggressivitet.115 Samma mekaniska drift ser vi hos Berta Funcke, vilket kan 

tolkas som en markering att även kvinnan är en sexuell varelse. Hon kan sägas använda sig av 
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114 Malling 1885, s.12.  
115 Witt-Brattström 2007, s.64.  



 
 

29 

den manliga erotikerns position för att själv ge uttryck för sin sexualitet. Hennes uttrycks-

möjligheter är dock mer begränsade. Hos Baudelaire beskrivs till exempel explicit ett samlag:   
Loj och behagfullt låg kvinnan jag har kär  
Och lät sig älskas ömt; hon log från sin divan  
Förnöjd åt mitt begär likt en ocean  
Mot hennes skönhet steg, som våg mot branta skär.116   
 

Kvinnan porträtteras som slö och likgiltig, hon låter sig älskas. Hennes makt över mannen 

ligger i hennes erotiska dragningskraft. Citatet reflekterar en mannens blick. Här går det att 

tala om den erotiske mannens hegemoniska position, rätten att definiera och erövra. En 

position som kvinnan kan sägas vara utestängd från. Värt att påpeka är att det råder delade 

meningar om hur den västeuropeiska dekadensen skiljer sig från den nordeuropeiska. Ahlund 

menar att dekadenterna var mer bejakande och explicita i Västeuropa medan de skandinaviska 

var mer sparsamma och svårmodiga.117 Cecilia Carlander visar däremot att de svenska 

dekadenstexterna var influerade av samma teman och idéer som de franska.118 Hur som visar 

citatet vilken könsideologi dekadenslitteraturen vilar på.  

Ändå riktas dekadensens blick om i Berta Funcke. En objektifierande blick på mannen 

förekommer på flera ställen, som här:  
Gossen satt midt för henne – benen utsträckta och långt skilda, kavajen med de blanka knapparne 
uppknäpt och händerna på knäna. Ett par stora, röda händer med korta, hvita naglar och starkt 
tecknade [sic!], breda fingerleder.119 
 

Här framträder mannen som objekt för kvinnan, han sitter centrerad för henne och har 

kavajen uppknäppt. Det blir mer explicit i Bertas relation till baron Åke Kalm.  
Hon hörde knapt på, hvad han sade – det var ju i alla fall utan mening, bara för att säga någon-
ting. Hon kände sig så tung, däfven – nästan yr. 

– – – Detta svarta, mattglänsande hår – så tjockt – om hon blott finge röra vid det. Kinden, som
nästan snuddade vid hennes axel, – han borde verkligen icke sitta så sjelfsvåldigt – – – En sådan  
växt – – så fin och slank – Och skuldran, som sköt upp en smula – – –120 

 
Berta är arrogant gentemot Åke. Hon påstår att han inte säger något av värde och är snarare 

intresserad av hans yttre uppenbarelse. Hon beskriver honom som en frestelse. Jag tolkar den 

objektifierande blicken på ett liknande sätt som Andersson. Hon tar avstånd från tidigare 

tolkningar av bland andra Ney och Kruse som menat att Berta synliggör en kvinnlig sexualitet 

men inom en mansdominerad diskurs, som hindrar henne från att utvecklas till en hel person. 

Andersson skriver att även om den objektifierande blicken traditionellt sett har associerats 

                                                
 
116 Baudelaire, Charles, Det ondas blommor / tolkningar av Ingvar Björkeson, [Ny utg.] (Nordstedt: Moderna poeter, 1986), s.44.  
117 Ahlund 1994, s.14.  
118 Carlander, Cecilia, Les figures féminines de la décadence et leurs implications esthétiques dans quelques romans français et suédois, 
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med manligt begär, sker en betydelseförskjutning när den förbinds med båda könen. 

Gränserna mellan den manliga och den kvinnliga sexualitetens uttryck destabiliseras. Men 

Andersson drar det till sin spets när hon talar om en decentraliserad makt i Berta Funcke där 

män och kvinnor ömsesidigt övervakar varandra. Hon lyfter även fram att upplevelsen att bli 

betraktad ofta är starkt njutningsbetonad för kvinnan.121 Det synsättet menar jag reducerar 

innebörden av de mekanismer som begränsade kvinnan i samtiden. Även om Kleve var modig 

i sin provokation fördömdes boken som osedlig; Bertas beteende var inte acceptabelt. Jag 

finner även, parallellt med viss njutning, ett stort lidande hos Berta. De många gestaltningarna 

av hennes tvångsmässiga kvävningar av sina erotiska begär, hennes sjukdomssymptom och 

hennes längtan efter en kyss som ”skall förbränna henne”122 vittnar om en undertryckt 

sexualitet och en önskan att få leva ut den. Således tolkar jag hennes objektifierande blick 

som ett uttryck för verkligt kvinnligt begär, inte en simili av en manlig, men inte heller 

autonomt frikopplad och självtillräcklig. Berta kan uttrycka den inom sedlighetens ramar, 

utan att riskera att placeras i ett fack som antingen kysk eller prostituerad.   

 

Androgynen 
Den androgyna subjektspositionen kan sägas erbjuda ett sätt för kvinnan att transcendera sin 
könsroll på. Delvis påverkas hon av den dekadente mannen, men hon kan även sägas bli 
dekadent genom honom.  
 

Bertas favorit av de romantiska verken är Almqvists Drottningens juvelsmycke (1834), i 

vilken huvudkaraktären är en androgyn. Denne Tintomara beskrivs som otroligt vacker och 

drar till sig både män och kvinnor, men kan inte själv älska. Berta blir uppenbart betagen i 

karaktären: ”Den gaf henne [Berta] också mycket att fundera öfver – denna sfinxlika Azouras 

Lazuli Tintomara”.123 När hon som tonåring besöker Nationalmuseum med sin klass liknar 

hennes klasskamrater henne vid Nero:   
Det var nog icke meningen att smickra – snarare tvärtom kanske. Men, så besynnerligt det kan  
låta, det smickrade Berta [min kursivering] Hon tänkte under en tid mera på Nero än på något  
annat i verlden. Hon fantiserade om själavandring och började en novell, der Nero uppträdde som 
Dionysos, vinlöfskransad, i thyrsosstaf och kothurner – och det föreföll henne, som vore det om  
sig sjelf hon skref [min kursivering]. Sedan kom der något om Roms brand och om en kristen  
slafvinnna – men då blef hon trött af novellen och uppgaf det hela. Nero kunde hon emellertid  
icke glömma, han hade vuxit in i hennes fantasi [min kursivering].124 

 

                                                
 
121 Andersson 2010, s. 146–150.  
122 Malling 1885, s.94. 
123 Ibid, s.17. 
124 Ibid, s.18–19.   



 
 

31 

Det går att tolka scenen som att Berta både identifierar sig med och åtrår romerske 

kejsaren, som sades ha satt eld på Rom bara för att få uppleva skönheten däri.125 Här 

finns alltså en tvetydighet; Berta tycks kunna gå in i båda perspektiven. Vilket kan läsas 

som Berta transcenderar tidens könsdefinitioner. Den tolkningen gör även Dahlkvist126, 

liksom Ahlund som allmänt nämner att Berta är en androgyn. Ahlund skriver att ”[h]on 

har tillägnat sig ett manligt beteende som hon i sina flirtationer kombinerar med det 

allra mest ’kvinnliga’ […] Berta Funcke är i själva verket liksom så många kontinentala 

romankaraktärer vid denna tid en androgyn.” Därmed finner han att hon representerar 

könsrollernas ostadighet och relativa karaktär, liksom kulturen och värdenas upplösning 

i moderniteten.127  

Andersson går däremot emot Ahlunds tolkning. Hon menar att han förutsätter ett 

statiskt förhållande mellan könen i borgerlighetens könsdiskurs. Hon nämner att fysisk 

aktivitet var något som uppmuntrades för både flickor och pojkar: ”Bertas lekar som 

barn behöver alltså inte nödvändigtvis ses som speciellt pojkaktiga eller ett tecken på 

manlighet.” Inte heller Bertas konst- och litteraturintresse gick utanför ramarna för vad 

som var acceptabelt för tidens kvinna, även om man oroade sig för att kvinnligheten 

kunde gå förlorad vid studier. Andersson menar att Bertas koppling till Tintomara inte 

består i att båda skulle förena manliga och kvinnliga sidor utan i deras tendens till 

rollspel och obestämbarhet: ”Genom att Mallings och Almqvists protagonister på olika 

sätt framställs som skådespelerskor väcks frågor om deras sanna jag och det är frågor 

som texterna vägrar att besvara.”128 Jag anser det vara anakronistiskt att tala om Berta 

som att hon skulle vägra definiera sig. Visst att vi kan läsa in sådana tendenser i dag, 

men våra tidsbegrepp existerade inte på samma sätt i dåtidens kollektiva medvetande. 

Inom dåtidens framväxande psykiatri förstods homosexualitet och hermafroditism som 

inversioner, som förklarades med en ursprunglig bisexualitet i embryot; en biologisk 

och psykologisk sammanblandning av manligt och kvinnligt.129 Man såg alltså kvinnligt 

och manligt som konträra element i människans komposition, det var därför inte möjligt 

för Berta att tala om kön som icke-binärt, som vi gör idag. Därför menar jag att 

androgyn i det här fallet innebär att Berta i enlighet med tidens föreställningar antar 
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”manliga” attribut. Vilket hon gör i det att hon identifierar sig delvis med Tintomara. 

Hon har även många likheter med karaktären Nils Max.  

Berta säger vid ett tillfälle att hon längtar efter en kärlek som ska döda henne och 

att det är alla ”qvinnors idealdröm, och de få den aldrig uppfyld.”130 Hon frågar Åke om 

det beror på att ”männen icke äro nog män eller qvinnorna icke nog qvinnor?”131 Det 

ges inget svar på den frågan och liksom Ahlund tolkar jag citatet som en gliring till 

samtidens könsrollsdebatt och föreställningar om könens upplösning.132 Men även här 

förstås könens urartning i termer av manligt-kvinnligt.  

 Berta anammar som nämnt ett ”manligt beteende” i enlighet med dekadensdiskursen. 

Hon är förfinad, blaserad och intar en översittarposition. När de andra damerna besöker 

kyrkan eller skriver uppsats beskriver hon det som ”så ytterst smaklöst”.133 Berta gillar även 

att diskutera ”moderna” ämnen med män.134 Andra gånger är hon traditionellt feminin. Hon 

berusas inte av dekadensens opium, utan av blommor och parfymer som suddar ut gränsen 

mellan verklighet och dröm. Hon ger sig hän i dekadent anda: ”Fru Funcke vågade knapt  

låta en eau-de cologneflaska eller en pomadburk stå framme – Berta hälde det alltid på sig.”135 

Hennes dekadens blir på så vis både manligt och kvinnligt kodad.  

 Hennes androgyna subjektivitet kan även sägas komma till uttryck i relationen till 

karaktären Nils Max. Han är dandyn som inspirerats av Herman Bang. Nils Max har ögon 

som är ”vidunderligt stora, svarta med skygg och drömmande blick.” Han intar en trött 

ställning, är teatralisk och jämförs med ”Narkissos”.136 Nils Max är den som kommer att 

förfina Bertas smak. De liknar varandra på flera sätt. Båda var enstöringar som små, läste 

mycket, är melankoliska för att i nästa stund bli maniska. Deras förhållande är platonskt och 

de beskrivs som ”besläktade”.137 Berta upplever en metafysisk koppling till honom:    
…småningom drog han henne med sig – drog henne liksom öfver inom sin egen lifssfer – hon  
förstod icke allt hvad han sade, men hon kände det alltsammans. Hon var ju Berta Funcke; äfven  
hos henne – modernt anlagd, öfverkultiverad och melankolisk – fans en gnista af det stoff, hvaraf 
man skapar en Nils Max.138 
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Berta dras med in i Nils Max livssfär, hon förstår inte allt han säger men tycks ha ett 

övernaturligt band till honom då hon känner det hela. Nils Max har en liknande översinnlig 

upplevelse när han skriver på en bok i Palmehuset i Botanisk Have i Köpenhamn:  
Under dessa timmar, som han aldrig räknade, sökte han alltid förinta tanken, glömma hela verlden  
för att försjunka i en egendomlig känslans extas, der de olika sinnena liksom öfver gåfvo sina  
särskilda funktioner för att smälta samman till en enda. Han kände – kände med hela sin varelse.139 
 

Direkt efter börjar han hallucinera och får upp en bild av en sublim nunna i huvudet 

som får honom att tänka på Berta. Både Berta och Nils Max ger uttryck för att vara 

hypersensibla. De går att tolka som speglar av varandra; dubbelgångare. Berta är Nils 

Max och omvänt. På så vis kan hon sägas bli dekadent genom honom.  

Samtidigt bygger relationen på en hierarki. Berta dras in i hans livssfär medan 

han känner med hela sin varelse. Den dynamiken blir tydligare över tid, då Nils Max 

ska komma att bemästra Berta. Han blir läromästaren som lär henne ”konsten att 

beherska sig.”140 Han ger henne ”klarhet i sina intryck, herravälde öfver sina tankar. 

Också hennes smak blef säkrare – mera utbildad och förfinad.”141 Således blir Bertas 

dekadens betingad av Nils Max. Den kvinnliga subjektspositionen blir en avbild i 

förhållande till mannens. Här blir det tydligt att det främst var mannen som erbjöds den 

subjektsposition som den blaserade dandyn intog. När Berta söker inta den blir det 

under Nils Max översikt och vägledning. Vad Nils Max ”älskade hos Berta var hans  

eget verk i henne, hans eget naturel hos en ung, begåfvad qvinna, – nu, med sin stora  

upprigtiga smärta, vann hon honom helt.”142 Det är viktigt att påminna sig om att här 

framträder en kvinnas uppfattning av mannens syn på henne. Berta är under mannens 

inflytande, samtidigt som hon söker bryta sig fri.   

I romanen riktas även kritik mot Nils Max. När hon säger att man ”skapar” en 

Nils Max antyder hon att han är en artificiell konstruktion och inte naturgiven. Men i 

det innebär också att hon säger detsamma om sig själv, eftersom hon består av samma 

stoff. Kritiken blir tydlig i följande citat:  
Som man kunde vänta af en sådan natur som hans, var det gerna om sig sjelf han talade. Om sina 
känslor, sitt lif, sina idéer. Der var i hans samtal blott ett – det var han och han och han. […] 
var det Nils Max, som talade, och Berta Funcke, som hörde på. Ty hon förstod att höra honom.143 
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Med upprepningar och sina kursiveringar betonar författaren sitt budskap. Intressant är 

att kritiken yttras först efter att Nils Max skildrats på ett sympatiskt sätt. Vilket visar på 

att det finns en dubbelhet i relationen mellan Berta och Nils Max, vilket även kan 

förstås som en berättarteknisk strategi.  

 Jag skulle hävda att Nils Max används för att belysa och konstruera Bertas 

dekadens. Det behöver inte vara medvetet från författarens håll, men med stöd i 

poststrukturalistisk teori tolkar jag texten som bärare av för författarens omedvetna 

kulturella föreställningar. Nils Max kan därför fylla en djupare, undertextuell funktion. 

Den androgyna positionen kan alltså förstås som ett sätt för kvinnan att 

transcendera sin könsroll på och ett sätt att bli dekadent på. Positionen kan på så vis 

sägas osäkra dekadensdiskursens könsuttryck och identiteter. Berta påstår som sagt att 

de båda är konstruerade och visar hur könsidentiteter är flytande i en tid då de ansågs 

vara statiska och komplementära. Men samtidigt finns det inte ord för att tala om 

könsuttryck utanför det könskomplementära tänkandet. Att androgynen framträder som 

en tydlig subjektsposition i Berta Funcke kan ha att göra med att det fanns begränsade 

sätt för kvinnan att vara dekadent på och att den gav auktoritet. Samtidigt är den inte 

given för henne. Hennes dekadens möjliggörs och sanktioneras av den manliga 

dekadenten. Ahlund beskriver romanen som ”en manlig bild av kvinnlig psykologi och 

erotik [som] har övertagits av en kvinnlig författare, men inte utan att på väsentliga 

punkter ha transformerats.”144 Jag instämmer i Ahlunds tolkning, och androgynen 

möjliggör även för Berta att kritisera och utmana den dekadente mannen.   

 

Skådespelerskan 
Från skådespelerskans subjektsposition kan kvinnan reagera distanserat och ironiserande på 
förfallet. Hennes maskspel kan förstås som ett sätt att hantera sin dekadens på.  
 

Efter att barnet Berta följt med sina föräldrar på en teater börjar hon härma skådespelarna.  
Hon svärmade för theatern och imiterade fru Hvasser framför spegeln om qvällarne när hon klädde
af sig. Aldrig kunde hon tänka sig ett herrligare lif än en firad skådespelerskas – tänk bara, att bli  
så beundrad!145 

 
Berta börjar tidigt anpassa sig till idealet om en behagfull och beundransvärd kvinna. 

Att hon står framför spegeln och imiterar kan tolkas som att hon bygger en persona och 

hela tiden kontrollerar hur den kommer fram. Utifrån feministisk poststrukturalistisk 
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teori bör det förstås som att positionen var en av dem som erbjöds kvinnan vid det 

historiska tillfället och inom det diskursiva fältet. Modern säger ångerfyllt: ”Nu 

glömmer hon det aldrig igen”. Vidare berättas att ”sedan spelade hon [Berta] alltid 

komedi”.146 Här anas att Bertas modusoperandi blir skådespeleriet.  

 Skådespeleriet blir tydligt när läkaren Leif frågar henne varför hon alltid spelar 

komedi. Berta har precis sagt att hon tror kvinnoemancipation är omöjlig eftersom 

kvinnor aldrig kommer att sluta älska, och den som älskar befinner sig i underläge. 

Doktorn frågar försynt om hon skulle vara beredd till en sådan självuppoffrande kärlek.   
»Jag? – åh, vi behöfva ju icke tala om mig. Bara i allmänhet – –

. För resten, man kan älska på många sätt. Det fins något, som jag skulle vilja kalla själens lidelse. 
– – – » 

»Som ni skulle ha känt?» 
Det var en klang i hans ton, ett leende kring hans läppar, som nästan var förolämpande. 
Hon sträckte sig helt tillbaka i stolen – långsamt, förnämt – höjde axlarna en smula. 
»För era gissningar kan jag naturligtvis icke utstaka någon gräns, men», hon smålog stolt »ni  

känner icke mig.» 
Han brusade upp: 
»Hur länge skall ni då spela denna komedi, detta dubbelspel – –?» 
Hon ryckte på axlarna. 
»Que voulez vous, cher? – komedi? Ja, det är man ju tvungen till, annars – annars – brydde  

sig väl ingen om en. Och ni vet. – – »  
Hon smålog. 
»Ja – jag vet, att ni går till det yttersta för att få behålla er magt – att fängsla – tjusa – förderfva147 
 

Det är otänkbart för Leif att Berta skulle ha känt någon annan kärlek än den moderliga 

och självuppoffrande, hans förminskande reaktion vittnar om hur provocerande Bertas 

påstående kan ha varit i samtiden. Berta kan inte heller gå utanför sedlighetens ramar, 

varför hon talar i antydningar. Hennes uttalande om ”gissningar” har en erotisk 

underton och anspelar på en utmanande sexualitet, men hon kan inte uttala det i klartext. 

Att hon säger att han inte känner henne indikerar att hon är kapabel till mer än han tror, 

det kan även förstås som en markering mot honom. Det synliggör hennes skådespel.  

Skådespelerskan blir den manliga dekadentens motsats. I moderniteten är mannen 

flanören som har tillgång till det offentliga rummet och med sin blick betraktar omgivningen. 

Kvinnan i moderniteten blir horan.148 Konstnärinnan och skådespelerskan innebar som nämnt 

dels en ny ingång i offentligheten för kvinnan, men det innebar också att inta en annan 

objektstatus. Aktriserna och de prostituerade förenas i sina kostymerade yttre.149 
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Litteraturvetaren Lydia Wistisen skriver om idén om kvinnans naturliga fallenhet för 

imitation under 1800-talet. Kvinnan ansågs ha anlag för skådespeleri; hon kunde avspegla en 

värld men aldrig nå djupare förståelse om den. Hon var yta, mannen djup. Skådespelerskan 

fungerade även som en projektionsyta för mäns drömmar om kvinnor. Som karaktären Oscar 

Wildes karaktär Dorian Gray uttrycker det: ”Ordinary women never appeal to one’s 

imagination”.150 Skådespelerskan bör förstås som en farlig kvinna som med sin förmåga att 

imitera kunde förleda mannen. Wirtisen skriver att skådespelerskan bara blir älskad så länge 

hon förmår egga mannens fantasi, det vill säga så länge som hon stannar i en roll. 151  

Att Leif ser Berta som yta blir tydligt när hon antyder att hon känt själens lidelse och 

han förlöjligar det. Hans uppbrusning kan tolkas som att han inte förstår sig på Berta. Hon är 

inte den anständiga kvinna han är van vid och inte heller den farliga manslukerskan. Hon 

vägrar välja och är således en modern kvinna som blir provocerande för honom. Johannisson 

skriver om ennui som en aktiv leda. Den kännetecknas av att den ständigt byter skepnad, den 

kan dölja sig bakom dandyn, clownen, flanören eller salongslejonet. Karaktärernas 

existentiella leda omvandlas till cynism, ironi eller uppblåst självkänsla.152 Bertas skådespel 

kan förstås som ett sätt att hantera hennes oförmåga att vara närvarande i världen. Men medan 

dandyn spatserar på stadens gator sexualiseras skådespelerskan när hon äntrar scenen. 

Skådespelerskans subjektsposition kan dels förstås som en väg ut i offentligheten för kvinnan; 

genom konstnärskapet kunde hon bli ett subjekt. Men hon kan inte vara i offentligheten på 

sina egna villkor. Hon blir bara älskad när hon spelar sin roll. Ge akt på Dorian Grays 

avförtrollning när skådespelerskan Sybil Vane inte längre spelar sin roll.  

Berta kan alltså sägas behöva sitt skådespel för att erkännas i samhället, utan att falla in 

i ytterlighetsroller. Hon måste förhålla sig till sedlighetsideal varför hon reagerar avfärdande 

inför Leifs krav på ärlighet. Att släppa sin fasad skulle innebära att falla in i rollen som 

förförerska. Således går det att tolka in en kritisk ansats i hennes vägran; skådespelerskan blir 

en upprorsmakare. Skådespelet ger henne också makt, med dess skydd kan hon använda sitt 

erotiska kapital. Skådespelerskan blir både ett sätt att formulera sin dekadens på, likt den 

farliga kvinnan, men också ett sätt att hantera förfallssymptom, ett sätt att avskärma sig. På så 

vis tar den dekadenta paralysin andra skepnader hos kvinnan. Hon kan inte självklart bejaka 

förfallet fullt ut, eller vara dekadent i sig. Här skiljer hon sig från den dekadente mannen. Nils 
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Max visar oftast ingen hänsyn till sin omgivning, utan när han känner för det avskärmar han 

sig själv. Berta har ändå visst socialt ansvar. Jag tolkar i likhet med Andersson att Berta även 

finner nöje i sitt koketteri och att maktbalansen skiftar mellan man och kvinna. Men jag 

menar att Berta även kritiserar de rådande rollerna, inte som Andersson skriver: ”för henne 

[Berta] är spelet och den spänning det väcker huvudsaken.”153  

Bertas agens blir tydligt i romanens sista scen. Hon bestämmer sig för att gifta sig med 

en äldre, välbärgad adelsman. Hennes moder kommer upp till hennes rum en kväll för att 

försäkra sig om att Berta gifter sig av egen vilja:  
”Men när modern hade gått – tillfredsställd – då satt Berta qvar på soffan – stilla, i apatisk matt

het – en lång stund. Och då hon reste sig, hviskade hon smärtsamt: 
»Skall jag då alltid – i hela mitt lif – bara få spela komedi? – – » 
Och litet efter, i det hon gick öfver golfvet fram till spegeln, sade hon högt – med ett slags  

bitter munterhet: 
»Allons – andra akten är börjad!»”154 
 

Här kan det vara relevant att göra en existentiell tolkning av citatet mot bakgrund av det yttre 

händelseförloppet. Berta ska gifta sig och har levt ett kringflackande liv med många 

”flirtations”. Hon har varit sjuk i bleksot och uttrycker vid tillfälle att hon måste behärska 

sig.155 Att hon nu väljer att gifta sig med en adelsman bör förstås som ett konvenansparti. Ney 

tycks tolka giftermålen i Kleves romaner som ett försök från författarens sida att visa på hur 

kvinnlig växt hindras och i och med det öppna för andra utopiska alternativ.156 Men i sin 

tolkning utgår Ney ändå ifrån att kvinnorna anpassar sig till en social ordning. Jag gör en 

liknande tolkning, men skulle inte säga att det är helt passivt som Berta ingår äktenskapets 

förbund. Hennes fråga till sig själv vittnar om det faktiska: Berta har hela livet bara spelat 

komedi. Hon säger även att andra akten redan är ”börjad”, och inte att den ska börja. Hennes 

fråga innebär också en möjlighet: ska jag hela livet behöva göra det? Här står hon inför ett 

val; det kan vara på andra sätt. När hon sedan bestämmer sig med ”bitter munterhet” 

signalerar det att hon finner både njutning och bitterhet med rollen. Hon både inlemmas i och 

intar den aktivt. Att hon står framför spegeln förstärker intrycket av anpassning. Jag tolkar 

alltså Bertas skådespel både som ett sätt att avskärma sig, liksom en vägran att anpassa sig.  

I feministisk poststrukturalism är subjektivitet något som bestäms av samhälleliga 

faktorer. Vi identifierar oss med våra positioner, vilket gör att vi motstår alternativ.157 I Bertas 

fall kan rollen som skådespelerska förstås som en tillgänglig subjektsposition inom dekadens-
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diskursen. Den gör att hon blir hon begriplig och erkänd, vilket förklarar varför hon spelar 

med. Den ger henne även makt. Men i relation till dandyn innebär positionen begräsningar; 

hennes plats i dekadensdiskursen var inte helt given. Det går att urskilja en ambivalens i 

Bertas förhållande till sitt agerande. Hon både söker fly och omfamna det. Hennes olika 

subjektiviteter står i konflikt med varandra. Skådespeleriet kan också tolkas som ett sätt att 

belysa och kritisera kvinnans begränsade uttrycksmöjligheter i samtiden; att vända ut och in 

på dekadensens anatomi och kanske driva med hela genren. Maskspelet gör även att hon kan 

avskärma sig och behålla sin integritet. Ney diskuterar om vad som har kallats hennes 

manierade stil kan läsas som ett uttryck för att hon ville förmedla något som hennes samtida 

realister och naturalister inte gjorde.158 Att hennes stil har avfärdats som manierad pekar 

också på att hon inte kunde använda de manligt präglade uttrycksformerna på lika villkor.   

 
Drifhusväxten 
Drifhusväxten kan förstås som en subjektsposition varifrån kvinnan kan vara melankolisk, 
destruktiv och uttrycka sin leda. Positionen möjliggör att hon kan fly omvärlden, visa upp sin 
förfining, uttrycka erotisk tillgänglighet och kärlekslängtan. Samtidigt begränsas positionens 
handlings- och uttrycksutrymme av att kvinnans melankoliska sinnelag patologiseras och 
sexualiseras av omgivningen. Även här går en inbyggd kritik att finna.   
 

Berta beskrivs som blaserad, trött och melankolisk. Johannisson beskriver melankolikern som 

konstruerad kring ytterligheter: ”från hyperkänslighet till okänslighet, från stumhet till 

högljuddhet, från förstening till ångest, från apati till raseri.”159 På liknande sätt är Berta både 

sentimentalist och intellektualist: 
hon kunde hänge sig åt ett slags dystert tröstande fatalism – inbilla sig, att hon ända ifrån  
födseln gått och burit på hemliga och onaturliga drifter, som långsamt måste ödelägga henne. Och 
hon fruktade sig sjelf som ett farligt och otillräkneligt väsen, men ändå kände hon en viss sorglig  
njutning i den tanken, att hon var offer för ett grymt och oundvikligt öde – vaggade sig i n i  
sjukligt melankoliska drömmar.160 

 

Berta verkar ha en fatalistisk syn på tillvaron och ser sig själv som slav under sina 

biologiska drifter. Hon ger även uttryck för att hennes melankoli är ”sjuklig”. Hon 

pendlar mellan att vara hypersensibel och likgiltig:   
Nu kunde hon kallt räsonnera öfver sina känslor – studera sina förnimmelser. Ja, ibland kände hon 
nästan bara en loj, bitter nyfikenhet, hurudant hennes öde skulle utveckla sig. Det skall verkligen  
bli intressant att se – med mina anlag!161 
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Här tycks hon hamna i ett overklighetstillstånd. Berta studerar sig själv utifrån, likt Ola 

Hansson manlige hjälte i dekadensromanen Sensitiva amorosa (1887), som har höjt sig 

över sina egna könsdrifter. Intellektet frikopplas från känslolivet.  

Bertas dekadenta reaktioner kan ses som sätt att fly. Som liten sitter hon ”slapt  

hopsjunken, nästan som domnad i den starka, lumra värmen, och drog fötterna långsamt –  

halft mekaniskt – upp och ned genom gruset.”162 Hon tycker även om att gå ensam i skogen i 

flera timmar: ”gnolande med händerna på ryggen bekymmerslöst hängifvande sig åt alla de  

brokiga fantasier, som födas i ett barns oroliga hjerna.”163 Likt den dekadente mannen söker 

hon sig inåt, till sin fantasi. Den dekadenta upplevelsen ger upphov till en känsla av att 

befinna sig utanför händelserna: ”man liksom väntade af henne, att hon skulle vara rörd och  

hänförd som alla de andra, och det plågade henne, att hon icke kunde vara det”.164  

 Det går att tolka subjektspositionen som melankoliker som en öppning för Berta att 

uttrycka leda med tillvaron. Vid ett tillfälle sjunker hon ihop ”i hopplös ångest, i förakt och  

leda för sin egen svaghet.”165, en annan gång sitter hon i månskenet och tittar upp på de 

vitskimrande schweiziska bergstopparna. Hon känner då en vag längtan efter att få… 
…hvila der, uppe i all denna ljusa, rena snö, som aldrig sudlats af någon menskofot. Och så få  
sjunka allt djupare och djupare ned i denna mjuka bädd, ända till den höljde henne – och hon  
långsamt fick domna bort från lifvet, från alltsammans. Få hvila – rigtig ro och hvila. –  

Ända tills hon på nytt greps af lidelsefull, vild åtrå att känna och njuta – efter det varma,  
verkliga lifvet, som hon aldrig skulle lefva.166 

 
Även här ger Berta uttryck för en existentiell leda och en slags oförmåga att vara i världen. 

Hon närmast sjunker in mot sin egen död. Strax därefter känner hon återigen livslust, för att i 

samma stund inse att det verkliga livet är en omöjlighet för henne.  

Berta kan sägas lida av den existentiella melankoli som Johannisson benämner ennui: 

att drabbas av tillvarons meningslöshet. Ennui innebär en känsla av förlust och utmärks av ett 

tillstånd av förfrämligande, förlamning, ångest och äckel. Det kan förklaras som en omvänd 

masochism – plågan i att inte kunna njuta.167 Berta är avstängd från sina egna möjligheter, 

som Göthes Werther famlar hon efter den förlösande passionen:  
jag lefver i öfverflöd, jag förstör mycket penningar, jag ödelägger kanske utan att veta det  
andra menniskors lif – under det att andra, som kunnat njuta af lifvet, som kunnat bli till något,  
icke få tillfälle dertill – af brist. Åh, hvad den tanken plågar mig! – Det är, som om jag inkräktat en
plats, som icke är min.168 
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Liksom Werther pendlar hon mellan känslolägen. Werther går från handlingsförlamning till 

vild extas; han är inte den avdankade melankolikern utan den självdestruktive. Som 

Johannisson skriver är kärnan i hans sinnestillstånd ”klaustrofobisk olust över att vara 

inspärrad i en värld definierad av borgerliga inskränkthet.”169 Han söker det ouppnåeliga 

eftersom verkligheten i sig är värdelös, samtidigt som han vet att mättnaden förstärker 

tomheten. Hans lösning blir självmordet.170 Bertas söker en ”kärlek som ska döda henne”171 

men får den aldrig uppfylld. Hon beskriver sina förhållanden som ”bleka och blodlösa, som  

skuggor af lidelse”172. Livet upplevs genom ett alienerande membran. Känslor är konstlade 

och förgängliga. I det konvenansäktenskap hon tillslut ingår förväntar hon sig inte lycka, 

”men förströelse, sysselsättning och kanske – frid.”173 Hon säger att en ung man 

”sådan som jag ville ha honom, skulle en vacker dag döda mig.”174 Jag tolkar slutet som en 

självbevarelsehandling. Att få den ”ouppnåeliga” kärleken innebar för Werther den slutgiltiga 

avförtrollning, döden. Samma sak hade hänt Berta. Giftermålet blir ett sätt att leva kvar i 

drömmen och bibehålla melankolin. I den handlingen finns också en kritisk dimension. 

Aktionen slår fast att tillvaron och dess rollspel är en illusion.   

Melankolin blir alltså en möjlig subjektsposition som öppnar upp sig mot en 

kvinnlig erfarenhet. Men som Johannisson understryker är det inte utan att den 

transformeras. Hon tar upp Emma Bovary som exempel på en kvinnlig melankoliker. 

Hon flyr till fiktiva världar för att klara omvärldens inskränkthet. Men för henne innebär 

det en förlust av moralisk riktning. Baudelaire kallade henne ”denna bisarra 

androgyn”175. Hennes skapande, handlingskraft och vrede gör henne till en vulgär man. 

Johannisson skriver att kvinnor generellt ansetts mer känslosamma, men deras känslor 

har beskrivits som spontana delar i det kvinnliga jaget, medan känslor hos män har 

förståtts som sociala redskap. Ledan blir inte en stor och värdig känsla, som för 

Werther. Den manliga melankolikern förlorar inte sin manlighet när han iscensätter sin 

sårbarhet, istället kan han utveckla det feminina inuti det maskulina,176 vilket kan 

förklara varför självmordet inte är ett alternativ för Berta. 
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Ändå finns det många nedstämda och längtande kvinnor i historien. Leda och 

existentiell brist fanns inbyggd som tomhet i kvinnorummet, i kraven på kvinnlighet. 

För kvinnan innebar det att underkasta sig och anpassa sig: ”[D]en kvinna som inte är 

följsam, inte ’glättig och oskuldsfull’, utan nedstämd, otillfredsställd och ’galen’ 

riskerar att dömas, inte bara av mannen och av vetenskapen utan av sig själv, som 

sjuk.”177 Bertas anpassning kan tolkas som att hon går från melankoli till depression. 

Enligt Johannisson talar melankolikern medan den deprimerade är tyst.178 Melankoli-

begreppet ersätts under 1900-talet successivt av depression (av ’deprimo’ för sänka eller 

trycka ner).179 Sinnestillståndet byter då kön. Depressionens moderna inkarnation blir 

den namnlösa kvinnan. Johannisson förstår depressionen som en anpassningsstrategi. 

Det är att kasta bort sitt vilda jag och underkasta sig.180 Bertas slutgiltiga behärskning 

kan alltså förstås som en självbevarelsedrift i vilken melankoli övergår till depression.  

När Berta benämns som ”drifhusväxt” går det att förstå som att hon patologiseras. 

Läkaren Leif tycks se på henne som ett studieobjekt:  
Ja, hon fascinerade honom, berusade honom – så som en fara kan berusa en, en fara, inför  

hvilken man dröjer och icke kan undfly. 
»En qvinna, som har nått det yttersta af sin tids onaturliga kultur – en drifhusväxt – en  

civilisationens abnormitet»181  
 

Han både fruktar och dras till henne. Bertas melankoli och ”sjukdom” kopplas till hennes 

farliga sexualitet. Den dekadenta kvinnan blir överkultiverad sexuell onatur. Samtidigt är det 

en kvinnas ord, patologiseringen är internaliserad. 

Bertas leda kopplas ihop med kärlek.  
»Nåväl, ni har rätt. Jag medger det. Jag vantrifs här – öfverallt, hvar jag kommer – – – Knapt  

något nytt, och aldrig något af det, som man längtar efter – – – längtar» – hon höll upp ett  
ögonblick, så sjönk rösten: »Vet ni hvad det vill säga att jaga efter ro?» 

»Hm – saken är den», han lade starkt eftertryck på orden och såg ned, under det han gungade  
sig upp och ned på hälarne, »saken är den, att ni på en gång är fysiskt och moraliskt sjuk.» 

»Säg mig», frågade han litet efter, »har ni någonsin varit kär?»182 
 
Läkaren antyder att sjukdomsorsaken är hennes kärlekslängtan och hennes rastlösa livsföre. 

Här finns många glapp i texten. Andersson tolkar romanens stumma delar som något utanför 

den borgerliga könsdiskursen.183 Jag förstår tystnaden snarare som del i den. Jag tolkar inte 

sprickor som inneboende väsen som karaktärerna själva har tillgång till utanför tiden. Snarare 
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ger de i sin negation innehåll till den borgerliga könsdiskursens positiva värden. Här blir 

gränsen för subjektspositionens utrymme tydligt. Bertas begär blir den sjuka sexualiteten och 

Berta den abnorma kvinnan mot vilket det borgerliga sedlighetssamhället gör sig begripligt. 

Patologiseringen möjliggör den kyska idealkvinnans fortlevnad. 

 Det fanns en uppsjö med diagnoser för den sjuka och klena kvinnan i det sena 1800-

talet. Övervägande kopplades sjukdomarna till hennes biologiska kön.184 När diagnoserna av 

bleksot ökade, tillsammans med neurasteni, trodde man att det berodde på moderna 

påfrestningar som häftig dans, nöjen, erotiska fantasier eller romanläsning. Bleksot yttrade sig 

i blekhet, trötthet, huvudvärk och nervositet. Sjukdomen troddes bero på otillfredsställd 

könsdrift.185 Doktorn drar paralleller mellan Bertas hektiska liv och hennes sexualitet och 

melankoliska sinnelag. Giftermålet sågs som lösningen. Det var en vida accepterad 

uppfattning att den längre perioden av avhållsamhet innan kvinnan gifte sig kunde orsaka 

hysteri. Trots det behandlades hysteri som ett inneboende patologiskt fenomen hos 

kvinnan.186 Paradoxalt nog var det inte tillåtet för en kvinna att söka sexuell tillfredställelse.  

 Samtidigt accepterar inte Berta rollen som den abnorma kvinnan utan motstånd. När 

doktorn säger att hon ”måste söka att beherska er”187 svarar hon:   
»Jag kan icke. Kan man väl förändra sin natur?» Hon sänkte blicken och sade saktare: »För en 

qvinna är det minsan icke så lätt, att alltid vara frisk och sund.» 
Han teg och gick.188 

 
Berta kan och vill inte leva upp till det borgerliga kvinnoidealet. Ett ideal som 

karaktären Selma söker leva upp till i Victoria Benedictssons Pengar (1885). I en scen 

iscensätter hon sig själv när hon sitter aktiv på sin häst i snörd midja och välexponerade 

bröst, med rosor på kinderna och lysande ögon.189 Hon vill framstå som den 

hälsosamma och livsdugliga kvinnan. Berta är i sin utmärglade blekhet motsatsen till 

den idealbilden. Bertas enträgna hävdande av sin melankoli kan förstås som ett 

motstånd mot tidens kvinnoideal.  

 Även Dahlkvist urskiljer viss sprängkraft i Bertas dekadens när han undersöker hur hon 

använder sin pessimism. Hennes pessimistiska syn på världen fungerar som ett sätt att 

utmärka sig och visa på sin intelligens, samtidigt som det klingar väl med hennes person.   
Den moderna pessimismen syntes henne nu också som den enda rätta uppfattningen af lifvet. Det 
var för resten icke så underligt – af temperament var hon ju öfvervägande melankolisk och  

                                                
 
184 Leffler 1997, s.10.  
185 Hirdwall 1995, s.152-153.  
186 Bernheimer, Charles, Decadent subjects: the idea of decadence in art, literature, philosophy, and culture of the Fin de siècle in Europe, 
(Johns Hopkins University Press, Baltimore, Md., 2002), s.105.  
187 Malling 1885, s.135.  
188 Malling, s.135. 
189 Leffler 1997, s.59.  
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dessutom brådmogen och öfverförfinad i hög grad.190 
 
Det kan sägas innebära en stor provokation att som ung kvinna diskutera modern 

pessimism. Dahlkvist ser det som ”ett sätt att hävda att människans och världens 

drivkraft är sexualiteten, men utan att för ett ögonblick bryta mot konventionerna.”191 

Han menar att Berta använder den moderna pessimismen som ett medel att flirta och 

väcka uppseende. Det ger henne även en bildningsgång i linje med hennes melankoliska 

personlighet. På ett strukturellt plan kan författaren med pessimismen visa hur Bertas i 

grunden ofruktbara sexualitet och hennes insikt att livet är meningslöst är resultatet av 

hennes högre utvecklade intelligens. Hennes öde blir en metonymi för kvinnan i det 

moderna samhället.192 Förutom att fungera som protesthandling kan Bertas melankoli 

sägas möjliggöra uttryck för erotisk längtan och förfining. Den erbjöd delvis ett sätt att 

vara sjuklig på utan att helt stängas ute från samhället. Kanske som en katharsis. 

Sammanfattning 

Många studier visar på en ambivalens hos den moderna genombrottskvinnan.193 Hon pendlar 

mellan behovet av att bli accepterad och behovet att bryta sig fri. Samtidigt bör kvinnan inte 

reduceras till ett offer under patriarkatet, hon är ett subjekt och en individ i ständig konflikt 

med en rad olika subjektiviteter på samma gång. Bertas dekadens är inget undantag. Det jag 

funnit i min undersökning är att dekadensen till stor del fungerade frigörande, även om hon 

begränsades och fördömdes av samhället. Dekadensdiskursen tycks öppna för fler 

subjektspositioner och andra sätt att för kvinnan att vara till exempel androgyn eller 

melankolisk på. Den Berta som analyseras är också en person som är en produkt av sin tid. 

Jag läser romanen som ett tidsdokument, inte som en isolerad värld. De subjektiviteter hon 

pendlar mellan bestäms av samhälleliga faktorer. Men i samma stund som hon diskursivt talar 

och tänker är hon också med och förändrar diskursens texturer. Kleve skildrade med sin 

giftiga humor den moderna kvinnan på ett i samtiden enormt provocerande sätt. Ney lyfter 

fram att hon skiljer sig från andra samtida kvinnliga författare på flera punkter. Dels ägnar 

hon sig åt hindren för kvinnlig växt; i fokus står kvinnlig sexualitet och inte manlig; hon 

skildrar kvinnor i hemmiljö och i inte yrkeslivet. Hon utforskar också kvinnors inre liv på 

                                                
 
190Malling 1885, s.29.  
191 Dahlkvist 2007, s.76.  
192 Ibid, s.76  
193 Till exempel Heggestad, Eva, Fången och fri (1991); Ney, Birgitta, Bortom berättelserna: Stella Kleve - Mathilda Malling (1993); Levy, 
Jette Lundbo, Den dubbla blicken: om att beskriva kvinnor: ideologi och estetik i Victoria Benedictssons författarskap, (1982); 
Leffler, Yvonne (red.), Bakom maskerna: det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare, (1997); Fjelkestam, 
Kristina, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige, (2002).   
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psykologiskt djuplodande sätt. Ney lyfter även fram en kreativitet och problematisering i 

Kleves författarskap som ligger till grund för hennes försök att skapa en kvinnlig identitet.194 

Därav kan hennes Berta Funcke med dess nyansrikedom fungera som en tidsnyckel till 

dåtidens könsdiskurs. Det rika materialet har hjälpt mig urskilja fyra utmärkande 

subjektspositioner i relation till dekadensdiskursen. Säkert finns det många fler.  

 Den första subjektspositionen är den erotiska. Den alluderar till den manligt 

konstruerade femme fatale-typen, men synliggör även en djupare sexuell dimension hos 

Berta. Således hävdar Kleve att kvinnans sexualitet är medfödd och grundläggande för 

kvinnan. Romanen använder dekadensmarkörer som ”halfslutna”, ”dunkla”, ”blek” för att 

uttrycka en autonom kvinnlig sexualitet, om än censurerat. Den dekadenta introversionen blir 

av erotiskt slag för kvinnan, hon kan inte rikta den utåt som den manlige dekadenten. Här går 

det att tala om den erotiske mannens hegemoniska position, som innebär rätten att definiera 

och erövra. Den kvinnliga subjektspositionen är utestängd från dessa funktioner, som ändrade 

innebörd eller förkastades när de utfördes av en kvinna. Det är relevant att påpeka att mäns 

verk också fördömdes som osedliga, men de kunde ändå vara mer explicita i sina skildringar 

än kvinnorna. Samtidigt kan den kvinnliga dekadenten sägas använda dekadensens 

genreuttryck för att rikta om en objektifierande blick mot mannen istället. Dock kan det inte 

göras ocensurerat. Berta blir vad Andersson kallar en ”oskuldsfull kokett”, och använder som 

Ahlund skriver en ”blickens erotik”. Oskuld och erotik smälter samman och hon slipper falla 

in i rollen som antingen fatal kvinna eller kysk hushållsnunna, för att låna Dijkstras epitet.195 

 En annan möjlig subjektsposition är androgynen. Den kan tolkas som ett sätt för 

kvinnan att transcendera sin könsroll på. Berta rör sig mellan både det manliga och det 

kvinnliga, men inom det könskomplementära tänkandet. I skildringen av Berta och Nils Max 

går det att urskilja många likheter, vilket gör att de kan ses som speglar av varandra. Men det 

blir tydligt att subjektspositionen som blaserad dandy var förbehållen mannen. När Berta 

söker inta den blir det under Nils Max översikt och vägledning. Samtidigt menar jag att Nils 

Max används för att belysa och konstruera Bertas dekadens. Han fyller en djupare 

undertextuell funktion, som författaren själv kanske inte var medveten om. Berta kan bli 

dekadent genom honom. Följaktligen osäkrar hon hans position som den högtstående 

dekadente hjälten, men det innebär samtidigt att hon underminerar sig själv. Den androgyna 

subjektspositionen både sanktioneras av och försvagar den manliga dekadenten.  

                                                
 
194 Ney 1993, s.121–124, 128.  
195 Dijkstra 1986, s.3–24.  
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Skådespelerskan utgör den tredje luppen genom vilken dekadensen kan upplevas. Den 

blir både ett sätt att formulera sin dekadens på, likt den farliga kvinnan, men också ett sätt att 

hantera förfallssymptom, ett sätt att avskärma sig genom distans och ironi. Den dekadenta 

paralysin har en fernissa hos kvinnan. På många sätt liknar skådespelerskan dandyn som 

väljer att förklä sin intighet i extravagans. Men när hon äntrar det offentligas scen sexualiseras 

hon medan dandyn spatserar obrydd förbi. Skådespelerskan är en väg in i offentligheten, men 

innanför konventionernas ramar. I rollen som den beundrade kvinnan blir hon begriplig och 

erkänd. Berta kan sägas behöva sitt skådespel för att inte falla in dikotomin hora-madonna. 

Hennes strategi tydliggör att hennes plats i dekadensen inte var helt given. Skådespelerskan 

som ett tredje alternativ kan i sig förstås som en upprorshandling. Samtidigt är den en 

strategiskt smart roll att inta, den ger kvinnan makt genom sitt erotiska kapital, vilket kan 

förklara varför Berta aktivt väljer att ikläda sig den. Samtidigt är Bertas relation till sitt 

agerande inte entydigt utan präglas av ambivalens. Hon både söker fly och omfamna det. 

Skådespeleriet kan sägas belysa och kritisera kvinnans begränsade uttrycksmöjligheter i 

samtiden och kanske även driva med hela genren.  

 Drifhusväxten syftar på den melankoliska kvinnan. Positionen möjliggör att hon kan 

uttrycka sin leda, fly världen, exponera sin förfining och visa sig erotiskt tillgänglig. Bertas 

melankoli yttrar sig i apati och avskärmning från världen men också i svulstiga känslouttryck. 

Likt Göthes Werther drabbas hon av existentiell leda och upplever en oförmåga att vara i 

världen. Hans lösning blir självmordet. Bertas val att gifta sig kan istället tolkas som ett sätt 

bibehålla sin melankoli. Hennes anpassning kan tolkas som att hon går från melankoli till 

depression, vad Johannisson beskriver som en övergång från manligt till kvinnligt. Den 

deprimerade kvinnan underkastar sig. Ledan blir inte en stor och värdig känsla, som för 

Werther. Därav kan hon inte välja självmordet. Positionen som den svåre melankolikern var 

mannens att inta, kvinnan som försökte patologiserades av omgivningen och sig själv. Men i 

handlingen att hävda sin melankoli finns också en kritisk ansats.  

 Berta Funcke var provocerande när den kom ut. Kanske beror det på att Kleve skildrar 

en kvinna som i sin tid bröt mot alla möjliga sociala konventioner. En modig kvinna som 

närmar sig en autonom och livsbejakande dekadens. När det kom till skvaller och främlingars 

omdömen hade den unga Kruse som stående uttryck: ”Låt dem tro!”. Kanske ett motto att ta 

till sig även idag. 
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Avslutande diskussion  

Uppsatsens initiala utgångspunkt var att den kvinnliga dekadenten skulle vara tämligen 

begränsad i sina uttrycksmöjligheter. Det visade sig delvis vara så, men i Berta Funcke 

framträder även en kvinnlig dekadent som bryter upp, strategiskt finner sätt att vara urartad på 

och kritiserar den diskursiva ordningen hon befinner sig i. Åtskilliga kvinnliga 

subjektspositioner går att finna i romanens intrikata nät av symbolik, undertext, könskodade 

uttryck och konventionsenliga beteenden. Samtidigt är det relevant att betona att hon även 

begränsades i relation till den dekadente mannen. Deras subjektspositioner antar olika värden. 

Ändå vill jag påstå att dekadensgenrens estetik, terminologi och ideologiska grund erbjuder 

nya subjektspositioner för kvinnan. Den aspekten av kvinnlig dekadens saknas delvis i 

tidigare forskning. Ney nämner hur dekadensens förhöjda stämningsläge erbjuder en 

möjlighet att skildra kvinnlig sexualitet liksom bidrar till en perspektivförskjutning. Hennes 

psykoanalytiska ursprungsperspektiv låser dock fast Kleves karaktärer i en patriarkal diskurs. 

I kontrast undersöker Andersson Kleves verk könskonstruktivistiskt, med fokus på barn, 

sedlighet och kön. Risken blir en försköning av Kleves samhällssituation och motiv. Ahlund 

analyserar Bertas dekadens litteraturvetenskapligt och fokuserar främst på motiven i verket. 

Här saknas ett medvetet könsperspektiv.  

Mot bakgrund av det kunskapsläget hoppas jag att min undersökning kan erbjuda 

ytterligare perspektiv på Stella Kleves Berta Funcke och på kvinnlig dekadens. Jag har sökt 

att, med stöd i Weedons feministiska poststrukturalism, närma mig Bertas dekadens på dess 

egna villkor, utan att bli ahistorisk. Förhoppningsvis sker det på ett fruktbart sätt. Givetvis 

hade det varit önskvärt med fler verk i vilka kvinnliga dekadenter går att finna, liksom djupare 

analyser av manliga subjektivitetspositioner i relation till kvinnliga. Här lämnar jag över för 

framtida forskning att ta vid. I en svensk kontext har dekadens undersökts i liten utsträckning, 

särskilt kvinnlig. Dynamiken mellan dekadenternas manligt och kvinnligt kodade egenskaper 

är intressant att undersöka. Hur kan vi förstå dessa värdeattribut som tycks hoppa runt som 

syrsor mellan könen?  

Frågor om dekadens i relation till kön är relevanta även i vår tid. Jag tänker på 

begreppet ”cool girl”, som myntades av Gilian Flynns på 2010-talet. En skön tjej är en kvinna 

som hänger med killar, tycker om fotboll, äter skräpmat i massor, dricker billig öl, gillar 
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analsex och trekanter men samtidigt är smal, attraktiv och förstående.196 Det är en kvinnotyp 

som konstrueras utifrån ett manligt ideal. Föreställningar om femininitet och maskulinitet i 

relation till makt är ständigt aktuella. Här finns massa spännande för forskningen att ta sig an.  

  

                                                
 
196 Henrikson, Ida, ” Vita dukens psycho bitch - rebell eller reaktionär?”, Svenska Yle. 2015-10-22,  
https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/22/vita-dukens-psycho-bitch-rebell-eller-reaktionar 
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