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Nadeschdas upptakt och Kung Fjalars parti om Hjalmar 
och Oihonna visar sig likna typen starkt. Ingrid Elam vill 
emellertid se Kung Fjalar som »ett av de sista försöken 
under perioden att med Frithiofs saga , Almqvists versbe
rättelser och tjugo års samlade episka ’försök’ i ryggen 
skapa ett epos» (s. 110). Men om problemet ställs så, 
borde ju inte bara en speciell sort bland dessa episka 
försök, utan hela genren, ha diskuterats? Franzén, till 
exempel, kunde ha fått en mer framträdande roll. Hans 
Julie de St Julien analyseras nu som en dikt som inte hör 
till genren »romantiska versberättelser» -  men hade Na- 
deschda ställts samman med den hade nog till exempel 
draget av historisk novell i denna dikt, dess ideologiska 
debatt och så vidare tett sig mindre som en avvikelse än 
som en lyckad fortsättning.

Det viktiga religiösa motivet i Arthurs jakt och Schems- 
el-Nihar, liksom det i Kung Fjalar, kunde likaså ha teck
nats mot en på en gång bredare och tydligare bakgrund. 
Ossianinslagen framstår som mer unika än de är, och ett i 
hela genren populärt grepp som sånginslaget kunde också 
ha diskuterats. Gylnandynes och Oihonnas sånger i Kung 
Fjalar är genreenliga, även om de här får en ny uppgift, 
nämligen den att lösa ett kompositionsproblem.

Ingrid Elam kommer via sin distinktion mellan episka 
och dramatiska (romantiska) hjältar via Lukåcs in i ett 
hegelianskt synsätt och språkbruk som visar sig ligga 
mycket nära det som användes av vissa av de kritiker av 
versberättelserna som hon sysslar med i sitt slutkapitel, 
främst Snellman och Zedritz. Deras resonemang blir helt 
begripliga, och det är ett stycke god kritikhistoria. Men 
samtidigt kan man ju fråga sig om inte en större distans till 
detta tänkande, en mer »dekonstruerande» hållning, kun
de ha gjort något mindre lojalt och mer spännande av 
detta.

Ingrid Elam har rört sig på ett historiskt område som få 
nu för tiden ger sig in i, men material av den har sorten har 
dock studerats -  det rör sig ju främst om populär- eller 
triviallitteratur. Hon har emellertid inte låtit materialet 
efter genreanalysen leda henne vidare mot triviallitteratur
forskningen och feminismens problemställningar och me
toder. Man kunde till exempel ha frågat sig hur dessa 
typer av stoff levde vidare i andra populära genrer och 
kolportage- och följetongsromanerna, vilka av texterna 
som nådde många läsare, vilka läsarroller som finns in
skrivna i dem. Jag hade väntat mig att avhandlingen skulle 
ställa dessa och liknande frågor, och tror å andra sidan 
inte att den behandling av den senromantiska eposproble
matiken som vi har fått i stället är vad läsarna riktigt 
väntar sig. På min fråga vid disputationen varför hon väjt 
för triviallitteraturforskningens problem svarade Ingrid 
Elam frimodigt att det skulle ha lett till självklarheter. Ja, 
kanske det. Eposproblemet har onekligen något mer loc
kande i sig för en kritisk och analytisk talang. Ingrid Elam 
vill över huvud taget gärna undvika att ta upp slitna 
synpunkter och frågor för att i stället stanna inför fräscha
re uppslag, vilket är hedrande. Ibland leder det dock till 
att viktiga aspekter ter sig underskattade, som till exempel 
det religiösa inslaget i Kung Fjalar. Till förståelsen av 
berättandets problem vid den tid då romantiken fick popu
lär form och konfronterades med en begynnande realism 
och kommersialism ger denna undersökning -  i båda sina 
delar -  ändå ett aktningsvärt bidrag.

Louise Vinge

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder. Gyl- 
dendal, Kbhvn. 1983.
Gennembrudsnoveller a f danske kvindelige forfattere 
1870-1900 ved Pil Dahlerup. Gyldendal, Kbhvn. 1984.

När Pil Dahlerup, lektor inom Dansk Sprog og Litteratur 
vid Köpenhamns Universitet, i mars -84 disputerade på en 
700-sidig avhandling om »Det moderne gennembruds 
kvinder» var det inte bara den mest uppmärksammade 
disputationen i universitetets historia utan också krönet 
på hennes egen pionjärinsats för kvinnolitteraturforskning 
en.

Redan 1971 analyserade hon kvickt och elegant de ald
rig utsagda språkliga traditioner som innebär skilda värde
ringar av manligt och kvinnligt skapande. (»Om att be- 
drive metafor». Vindrosen 71/1.) Därifrån går raka spåret 
till doktorsavhandlingen som i historiskt perspektiv för 
full orkester spelar upp temat: den kvinnliga författaren 
om den manlige kritikern.

1973 lärde hon ut hur man upptäcker de former kvinno- 
diskrimineringen tagit sig inom språk, litteratur och litte
raturhistoria. (»Litteraere könsroller«. Gyldendal, 
Kbhvn.)

1975 hade hon fixat bristen på adekvata analysmetoder 
för kvinnliga författares verk genom att deklarera: 
»Texter skrivna av kvinnor kräver i princip inga andra 
analysmetoder än texter skrivna av män.» Man måste 
bara först vidareutveckla, »sensibilisera», de vetenskapli
ga metoderna för anpassning till kvinnors annorlunda 
samhällssituation. («Metoder för kvinnotextforskning.« 
K. Westman Berg (red), Textanalys från könsrollssyn
punkt. Prisma Sthlm.)

Samma år experimenterade hon med att skriva kvinno- 
litteraturens historia med en ny typ av periodindelning: 
»Kvindebevaegelsen og litteraturen». (Kvindebevaegel- 
sens hvem, hvad, hvor. Politikens forlag.)

Dessutom »upptäckte» hon nu genombrottsperioden 
och gjorde den till sin period i entusiasm över dess ly
sande kvinnliga författare och i vrede över att Georg 
Brandes uteslutit dem alla i sin presentation av genom- 
brottsidéer och genombrottsförfattare. (»Den kvindelige 
naturalist«. Vinduet 75/2; »Sol, siger De hvor skulle jeg få 
den fra?» H. Hertel red., Könsroller i litteraturen. Infor
mations forlag, Kbhvn.)

»Jag begyndte på dette arbejde, fordi jag var vred.» Så 
inleder Pil Dahlerup sin avhandling. Hennes vrede är 
fortfarande riktad mot Georg Brandes, som nöjde sig med 
att presentera »Det moderne Gjennembruds Maend» i sin 
bok 1883. Och så stor var den mäktige smakdomarens 
makt att ingen av de utestängda kvinnliga författarna se
dermera ansågs värda att hamna i litteraturhistorien utan 
snabbt glömdes bort.

Man kan naturligtvis fråga sig varför just Brandes’ bete
ende upprörde Dahlerup så starkt. Hon måste ju som 
erfaren pionjär inom kvinnolitteraturforskning vara van 
vid att manliga kritiker med analysmetoder som inte an
passats till kvinnors diktning -  och med nedärdva andro- 
centriska värderingar -  felbedömde kvinnliga författar
skap. Ledd av sin vrede och sin egen ambivalenta inställ
ning till den store mannen har hon emellertid stimulerats 
till en idé- och personhistorisk utgrävning som givit över
raskande nya resultat.

I avhandlingens första stora avsnitt, kapitlen Patriarka
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tet och Det litterära patriarkatet, undersöker Dahlerup 
vilken betydelse upptäckten av det kvinnliga ägget (1827) 
fick för genombrottsperiodens idéklimat, för mans- och 
kvinnorollerna och för författarsituationen.

Den tidigare felaktiga föreställningen att fadern ensam 
var skapare av nytt liv och modern bara ett förvaringsrum 
för fostret, hade givit fäderna en absolut fadersmakt och 
därtill monopol på skaparkraft också på intellektuella och 
konstnärliga områden. När »mikroskopet dräpt patriarka
tet» förlorade fadern en del av sin makt. Han berövades 
undan för undan sina tidigare privilegier, t. ex. att ensam 
inneha den ekonomiska och juridiska makten över hustru 
och barn.

Det betydde en begynnande frigörelse för kvinnor och 
böljan till nya kvinnoroller, t. ex. att axla ett större upp- 
fostraransvar, men det gick mycket långsamt och brom
sades bl. a. av läkarvetenskapens många vanföreställning 
ar om kvinnan som det sjuka könet på grund av sina 
sexuella funktioner.

Ett av den gamla fadersmakterns privilegier stod emel
lertid kvar orubbat: endast mannen var begåvad med ska
parkraft på det intellektuella och konstnärliga området 
och hade därmed också dömande förmågan. Hur konse
kvenserna av detta drabbade kvinnliga författare koncen
trerar sig Dahlerup på i avsnittet «Brandes och kvinnolit- 
teraturen«, där Brandes valts som ett särskilt tydligt ex
empel på de överallt fortlevande fördomarna om männens 
speciella andliga skapargåvor.

Dahlerup karakteriserar Brandes som en övergångsge 
stalt, på en gång kvar i den patriarkala fadersrollen och 
representant för den nya vetenskapliga, humaniserade och 
sexualiserade mansrollen, den frigjorda älskartypen med 
rader av älskarinnor vid sidan om sin hustru -  utan att 
acceptera samma frihet för hennes del.

Med citat ur Brandes’ produktion visar hon hur han 
upprepade gånger slagit fast att den konstnärliga skapar 
kraften är ett manligt monopol: »Ingen af de faa store 
Kvinder, som beherske Aandeme i dette Tidsrum, har 
frembragt noget Kunst verk ( . . . )  der er noget Utydeligt, 
Udvisket ved deres Aandslivs Konturer» . . .  Inte ens hos 
Mme de Staél och George Sand, som han uppskattade, 
kunde han finna ett skapande värt att kallas konst.

«Annie Vivanti kommer icke i Betragtning som Kunst- 
nerinde. Hendes teknik er den simplest mulige. ( . . . )  Ikke 
desmindre er hendes Vers mig kaerere end alle de andres, 
og i en vis Forstand kan man endog haevde at de er 
Bedre». Han kunde uppskatta att kvinnliga författare 
hade synpunkter, idéer, erfarenheter, liv. Han kunde bara 
inte se att det var någon konst i vad de skrev och recense 
rade aldrig själv deras verk medan de levde. Sedan skrev 
han utomordentliga nekrologer över flera av dem.

Dubbelheten i Brandes attityd ges intressant belysning. 
Förvånande nog lade han ner en hel del tid på brevväxling 
med kvinnliga författare -  trots att han aldrig stödde dem 
offentligt. Många vände sig till honom, inspirerade och 
andligen väckta av hans böcker, i hopp om råd och stöd. 
Åtskilliga tycks också ha fått det, dvs. så länge de behöll 
en beundrande och kärleksfull dotter-attityd till sin and
lige fader. Hans suveräna förmåga att lyhört tolka, t. o. m. 
ansvarsfullt och förstående ta sig an en spirande begåv
ning, kombinerades men en brutal förmåga att såga av 
även stora och betydande författarinnor.

Dahlerup förklarar hans växling mellan attraktion och

frånstötande som ett typiskt Don Juan-drag. Hon visar 
skickligt hur han använde sexuella aspekter i sina person- 
och litteraturanalyser långt före Freud. (»Sol» betydde i 
hans språkbruk »sex»!) Ellen Key uppfattade hans don- 
juanism positivt: »Det är artistens och älskarens förenade 
lidelse hvilken besjälar Er som kritiker.» Victoria Bene- 
dictsson drabbades -  ödesdigert -  av hans förakt för hen
nes verk.

Dahlerups reaktion blir till slut en blandning av vrede 
och uppskattning: »ingen dansk litteraturkritiker hverken 
för eller siden har upptaget kvindelitteraturen så nasr og så 
alvorlig som han» -  trots att han avvisar den med patriar
kal auktoritet, bunden av uråldriga fördomar. Vem under
söker deras fortsatta utveckling -  avveckling?

Metodkapitlet ger värdefull introduktion till avhandling
ens andra och största avsnitt, kapitlet »Det moderne gen- 
nembruds kvinder», med underrubriken »Forfattere i/mod 
patriarkatet». Inledningsvis förklaras att kapitelrubriken 
visserligen är kopierad på Brandes’ bok »Det moderne 
Gjennembruds Maend» (1883) men att den inte utgör en 
pendang som endast behandlar företrädare för genom- 
brottsidéema. I stället undersöks där samtliga 72 kvinn
liga författare i Danmark som debuterade i perioden 
1871-1891, och hela deras författarskap följs upp. Ca tret
tio av dem bedöms som så betydande att de får var sitt 
fylligt kapitel. En fullständig bibliografi över var och en 
kompletterar framställningen.

Vad Dahlerup inte skriver är att detta centrala kapitel 
på ca 500 sidor i själva verket utgör en hel litteraturhisto
ria över de kvinnliga författarna under perioden -  och 
kunde utges som en sådan.

Den tes hon förfäktar är att deras verk kan läsas som ett 
svar på människobilden under patriarkatets begynnande 
förfall. De utgör en väsentlig källa till kunskap om hur 
kvinnor upplevde sina villkor i dåtiden. Även de författa
rinnor som inte delade det moderna genombrottets idéer 
har reagerat på idéerna och bidrar till att nyansera bilden 
av perioden.

De 72 indelas inte i egna perioder -  som i Kvindebe- 
vaegelsen og litteraturen -  utan på ett nytt och ännu origi
nellare sätt: efter deras författarroll antigen som «son« 
(dvs. en dotter som skriver ur en mans synvinkel), «dot
ter«, «emanciperad«, »moder», »hustru» eller »hel män
niska».

Ett stort antal analysmetoder -  från strukturalism och 
psykoanalys till Gilbert och Gubar och Irigaray används 
skickligt i texttolkningarna. Dahlerup har tydligen lyckats 
i sitt uppsåt att anpassa mäns analysmetoder till kvinnliga 
författares texter, och hennes analyser är ofta spännande 
läsning.

Att vaije verk också ges en konstnärlig bedömning är 
själklart i avhandlingens totalperspektiv.

Kapitlet «Det moderne gennembruds kvinder» är impone
rande som prestation men svårt att bedöma med tillgång 
endast till några av periodens noveller. (»Gennembruds- 
noveller af danske kvindelige författare 1870-1900 ved Pil 
Dahlerup«. Gyldendal Kbhvn. 1984. Försedd med infor
merade kommentarer för undervisningsbruk.)

Att läsa novellerna mot bakgrund av den kunskap av
handlingen ger om kvinnors villkor och mäns idéer är en 
hisnande och skakande upplevelse. Med vilken intensitet
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framställer inte »döttrarna» i novell efter novell sin öns
kan och längtan att bejaka sin egen sexualitet i den fria 
kärlekens namn -  men stöts tillbaka av männens prydhet, 
skräck eller löje. (Olivia Levison, »Indespaerret»; Illa 
Christensen, »Kvinden»; Vilhelmine Zahle, »I sommer- 
ferien».) Också den «emanciperade älskarinnan« och skå
despelerskan Nathalia Larsen, en av huvudkraftema bak
om Strindbergs försöksteater i Köpenhamn, skildrar med 
sorg sådana manliga reaktioner.

Och vilka engagerade »mödrar» -  både gifta och ogifta -  
har inte ställt upp på barns och mödrars sida i klasskam
pen och skrivit så att bokstäverna blöder. (Massi Bruhn, 
«En Hverdagstragedie»; Ragnhild Goldschmidt, »Uden 
Slaegt».)

Bara en författarinna uppnår att placeras av Dahlerup i 
avdelningen »Det hele menneske», Erna Juel Hansen, 
syster till Holger Drachman. Hon introducerade tillsam
mans med sin man kindergarten, undervisade i kvinno- 
gymnastik och sport, särskilt cykling, föreläste om »hygi
en» (vilket ofta betydde sexualinformation) och medarbe
tade i en rad tidskrifter. Hennes novell är en kvick och 
skarpsynt vidräkning med kyrkan för dess psykiska press 
på konfirmanderna. Den kvinnliga huvudpersonen i hen
nes roman »Helsen og Comp.» kunde vara en gynnad 
samtida till oss med sitt yrkesarbete som huvudsak, därtill 
ett lyckligt äktenskap i samarbete med mannen, där ma
karna »tillsammans utvecklar en produktivitet som är 
större än summan av de enskilda delarna». Deras liv 
tecknas på intet sätt problemfritt men man anar antyd
ningar om på vilka villkor ett sådant ideal kan förverkli
gas.

Alla slutsatser av Dahlerups unika totalinventering av 
dansk kvinnolitteratur under 20 år torde ännu inte kunna 
överblickas. I kvinnolitteraturforskningens begynnelse 
diskuterades om inte sådana undersökningar borde göras 
eftersom vi inte litade på de manliga urvalskriterierna, när 
de ledde till att nästan alla författarinnor hamnade utanför 
litteraturhistorien.

Själv sammanfattar Dahlerup vaije grupps »svar» och 
drar dessutom slutsatser av deras sammanlagda betydel
se. »Sönerna» tycks bl. a. ha upplevt att de inte hade 
hemortsrätt inom mänskligheten. De skriver ofta om utan
förstående varelser: zigenare, hittebarn, illegitima barn, 
djuriska varelser.

»Döttrarna» blir deprimerade av sitt beroende, sin 
osjälvständighet, sin brist på faderskärlek, utbildning, 
framtid. Men depressionen kan i denna största grupp vara 
ett realistiskt sätt att uppleva sin situation, enligt Olivia 
Levison.

»Hustrurna» upplevde också sedlighetsfejdens frågor i 
sina liv, mannens otrohet, osäkerhet om den egna sexuali
teten. Men den välutbildade, kvicka och populära skåde- 
spelsförfattaren Emma Gad vände på rollerna, tog själv 
ton i sedlighets- och samhällsfrågor. När hon inte fick 
någon recension av Brändes trots sina storartade fram
gångar -  recenserade hon honom!

Slutsummeringen visar bl. a. att alla författarinnor i 
denna period är ambivalenta, kluvna mellan att acceptera 
förhållandena eller att protestera mot dem, vacklande 
mellan att tolka världen ur männens synvinkel eller ur sin 
egen -  vilket ledde till den viktiga litterära nyheten, att 
den tolkande stämman i en text kan vara kvinnlig! Dah

lerup ser det som ett litterärt uttryck för en ökande demo
kratisering och minskande fadersmakt.

Med sin avhandling har Pil Dahlerup visat att genom- 
brottsperioden -  trots upptäckten av det kvinnliga ägget -  
ej förmådde befria sig från uråldriga fördomar mot kvin
nors litterära skapande. Hon har därmed ifrågasatt de 
litteraturhistoriska urvalskriterier som användes.

Till avhandlingens många stora förtjänster räknar jag 
bl. a. den ökade kunskapen om periodens dolda sidor och 
den intressanta vidareutvecklingen av existerande analys
metoder, som gör det möjligt för litteraturvetenskapen att 
utveckla en mindre androcentrisk inriktning.

Karin Westman Berg

Claes Rosenqvist: Hem till historien. August Strindberg, 
sekelskiftet och »Gustaf Adolf». (Acta Universitatis 
Umensis 66.) Umeå 1984.

Claes Rosenqvists avhandling är i väsentlig grad inriktad 
på Strindbergs drama Gustaf Adolf, dess tillkomst och 
bakgrund hos författaren och i tiden. Även om det alltså 
närmast är en dramamonografi har författaren haft inten
tionen att ge en delvis ny bild av en period i Strindbergs 
liv som knappast fokuserats tidigare: de år omedelbart 
före sekelskiftet då Strindberg återvände till Sverige och 
till sin födelsestad. Och det är ett väsentligt perspektiv när 
det gäller båda dessa målsättningar som fått en något 
essayistisk men träffande formulering i avhandlingens ti
tel: Hem till historien.

Metodiskt förlitar sig författaren i stort sett på gamla 
beprövade litteraturvetenskapliga grepp: ingen må för
tänka honom om han utnyttjar den biografiska metod att 
läsa de strindbergska texterna som Strindberg själv var 
den förste att använda. Ett halvår innan han böljar skriva 
Gustaf Adolf citerar han i ett brev till Littmansson 2/4 
1899 en vers ur Psaltaren: »Blif i ditt land och när Dig 
redliga» (37: 3) och den tolkar han som en maning att inte 
etablera sig i utlandet utan stanna i Sverige, och psaltar- 
versen återkommer nästan som ett ledmotiv i dramat.

Traditionellt är också det litteratursociologiska greppet, 
men här anknyter författaren inte bara till äldre litteratur
sociologi som när han citerar Gunnar Ahlström och Allan 
Hagsten -  han är snarast angelägen att följa senare aukto- 
riteter och diskuterar »den litterära institutionen» med 
utgångspunkt från Arne Melberg och Peer E. S0rensen.

Den viktigaste metodiska anknytningen i detta samman
hang gäller emellertid Frankfurterskolan och den »kritiska 
teorin». Det är främst redskap från Jürgen Habermas’ 
arbete om den borgerliga offentligheten som kommer till 
användning. Eftersom avhandlingen gäller ett drama så 
borde det finnas anledning att utnyttja moderna drama
teoretiker och här är det främst Peter Szondis teorier som 
åberopas. Habermas och Szondi är de två viktigaste teo
retiska utgångspunkterna i avhandlingen. -  Skall man 
nämna metoder som inte utnyttjats i större utsträckning så 
är det komparatism liksom hela floran av psykologiska 
grepp från Freud, Adler och Jung. På ett ställe användes i 
förbigående ordet »förförståelse». Ordet är ju ett nyckej- 
begrepp hos de flesta hermenevtiker och det vittnar om att 
författaren åtminstone denna gång sneglat åt hermenevti-




