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på varandra följandediktsamlingar avCecil Bødker
på 1950-talet (”Omedvetna attityder hos en recen-
sent”, 1972). Vid debuten är det uppenbart att kri-
tikern förutsatt att poeten är en man, medan det i
den andra anmälan är lika tydligt att recensenten
nu förstått att vederbörande är kvinna. Poängen
med Dahlerups analys är just att den visar hur re-
censentens könsstyrda attityd är omedveten. Ved-
erbörande är i högsta grad välvillig i båda recensi-
onerna, ändå förminskas poeten i den andra. Här
är det handfast språkvetenskaplig exercis, där före-
komsten av aktiva verb och passiva adjektiv räk-
nas fram, som synliggör de skilda valörerna. Men
ett förminskande kan också handla om att kriti-
ken underkänner de ämnesområden som förfat-
tare utgår från i sina verk. Sara Stridsberg har i en
artikel i tidskriften Bang från 2003, som Samuels-
sonockså åberopar, visat hur det tidiga 2000-talets
kvinnliga författare ofta underkänns på grund av
manliga kritikers bristande förmåga att relatera till
stoffet. Ridläger ligger för långt från recensenter-
nas egen erfarenhet (”En all-män-mänsklig erfaren-
het?”, 2003). Varken den språkliga eller den stoff-
liga diskrimineringen blir synlig i Lina Samuels-
sons urval av svensk litteraturkritik år 2006. Om
det beror på att sådant inte förekom under de ak-
tuella veckorna eller på att undersökningsmeto-
den helt enkelt missar fenomenet ska jag låta vara
osagt. Men att recensenternas genusmedvetenhet
skulle ha ökatmarkant sedan 2003 förefaller osan-
nolikt. Jag kan också konstatera att avhandlingens
samtliga tre exempelrecensioner är skrivna avmän.
Det hade annars varit följdriktigt att lyfta fram en
kvinnlig kritiker år 2006.

Dessa kritiska anmärkningar till trots är det sam-
manfattningsvis uppenbart att Lina Samuelssons
avhandling innebär ett betydande tillskott. Kri
tikens ordning. Svenska bokrecensioner 1906, 1956,
2006 navigerar hemtamt i den moderna svenska
litteraturkritikens villkor, värderingar och nor-
mer. Avhandlingen är synnerligen välskriven, tyd-
ligt disponerad och full av intressanta iakttagelser.
Samuelsson visar prov på en imponerande kapaci-
tet när det gäller att behandla omfattandematerial,
avkoda övergripande mönster och disponera sina
rön på tydliga och tilltalande vis. Framställningen
präglas av en föredömligt pragmatisk inställning
till teori, ävenombegreppsanvändningenkundeha
utvecklats och i högre grad åberopats fortlöpande i
framställningen.Där tidigare kritikforskning gärna
inriktat sig på press- och mediehistoria, intresse-

rat sig för enskilda aktörer eller fokuserat på re-
censionstexternas retoriska eller formmässiga upp-
byggnad, syns hos Samuelsson en tydlig ambition
att kombinera det institutionsteoretiska perspekti-
vet med retoriska och textanalytiska angreppssätt.
Den diskursanalytiska metoden bidrar till att syn-
liggöra förbiseddamönster och sammanhang.Här
framträder denmoderna litteraturkritiken somdel
i en tolkningsgemenskap där grundförutsättning-
arna visar sig förhållandevis konstanta, inbegripet
de återkommandekonflikter somuppstår kring det
kritiska uppdragets räckvidd. Samtidigt hade re-
dogörelserna av metod- och materialval tjänat på
kompletterande reflektioner kring de nödvändiga
begränsningar som varje sådant val också innebär.
Särskilt de historiserande ambitionerna hade kun-
nat tydliggöras. Det förblir en aning oklart vilka
anspråk avhandlingen har när det gäller samtidig-
het kontra historisk förändring.
Med Kritikens ordning läggs i alla händelser yt-

terligare en väsentlig pusselbit till den moderna
svenska kritikhistorien. Genom sitt breda per-
spektiv på kritikens roll i det litterära samhället
och kunskapsproduktionen bidrar den dessutom
till att ytterligare integrera litteraturkritiken i den
litteraturvetenskapliga forskningstraditionen– sä-
kerligen till bådas fromma.

Åsa Arping

MariaM.Berglund,Värv och verk. Förnyelse och tra
dition i Nordisk kvinnolitteraturhistoria från till
komst till tryckt bok (Karlstad University Studies,
2013:21). Institutionen för språk, litteratur och in-
terkultur, Karlstads universitet. Karlstad 2013.

Maria M. Berglund inleder sin avhandling om
Nordisk kvinnolitteraturhistoria med att livfullt
fånga hur hon som nyantagen grundstudent i lit-
teraturvetenskap år 2000 står i biblioteket påHög-
skolan i Dalarna och bläddrar i det nyligen fär-
digutgivna översiktsverket, de fem vinröda band
som hennes avhandling nu så vackert parafraserar.
Samma entusiasm kände vi studenter och dokto-
rander i Uppsala under utgivningsperioden på en
institution i ett rött gammaltVasaslott, där de femi-
nistiska forskningsperspektiven under 1990-talet
frodades och de feministiska doktoranderna var i
majoritet. Med tre generationer av kvinnolittera-
turforskare i ryggen såg vi framför oss att nu, äntli-
gen, skulle den patriarkala litteraturhistorien och
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litteraturhistorieskrivningen för alltid förändras
och de kvinnliga författarna skulle träda fram i sin
egen fulla rätt.
I avhandlingens inledning citeras ElisabethMøl-

ler Jensen, huvudredaktör för Nordisk kvinnolit
teraturhistoria, i inledningen till första bandet, I
Guds namn, som utkom 1993: ”Ett lands littera-
turhistoria borde ge enöverblick av såvälmäns som
kvinnors verk. Den borde vara en plats där texter
författade av bägge könen kunde mötas, konfron-
teras och gå i dialog. Med få undantag, vars funk-
tion varit att bekräfta regeln att stora författare är
lika med storamanliga författare, har de kvinnliga
författarna antingen lystmed sin frånvaro i littera-
turhistorien eller blivit feltolkade ochundervärde-
rade. Vi har därför nödsakats att presentera Nor-
dens kvinnliga författare från medeltiden till i dag
som en uteslutande kvinnolitterär tradition.”
Utifrån Elisabeth Møller Jensens uttalande om

den övergripande avsikten med Nordisk kvinno
litteraturhistoria – att förändra litteraturhistorien
– beskriver Berglund sedan det övergripande syf-
tet med sin avhandling: att kartlägga och analy-
sera på vilka sätt verket uppvisar förnyelse och tra-
dition jämfört med traditionella litteraturhisto-
riska översiktsverk. Undersökningen görs utifrån
tre övergripande frågeställningar. Den första gäl-
ler vilka konventioner inom genren litteraturhis-
toriska översiktsverk som ifrågasätts och vilka som
inte ifrågasätts.Den andra gäller hur denna uttalat
kanonkritiska litteraturhistoria togs emot vid pu-
bliceringen.Ochden tredje gällermateriella, orga-
nisatoriska och institutionella villkor för projektets
tillblivelse och genomförande och hur dessa kan
förklara resultatet av arbetet. De metodologiska
utgångspunkterna beskrivs som historiografiska,
receptionsestetiska och materialistiska/sociolo-
giska.
Berglund framhåller att litteraturhistoriografi

och feministisk litteraturforskning är hörnstenarna
i avhandlingenochdet är också dessa områden som
framförallt diskuteras i forskningsöversikten. Det
Berglund kallar receptionsestetiska utgångspunk-
ter är snarare receptionshistoriska.
Ytterligare en övergripande historiegranskande

frågeställning hade kunnat lyftas fram: hur på-
verkade den feministiska litteraturforskningens
praxis, kunskapstradition och förändringar under
perioden vad vi i dag uppfattar som tradition och
förnyelse iNordisk kvinnolitteraturhistoria? Kring
dessa frågor visar avhandlingsförfattaren en vack-
lande hållning. Hennes motivering till varför de

inte utreds blir att förändringarna berör ett inom-
feministiskt problemområde som inte har någon
motsvarighet i den allmänna litteraturhistorie-
skrivningen före Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
Där anser jag tvärtom att den feministiska litte-
raturforskningens förändringar under perioden
måste undersökas som en del av hur poststruk-
turalistiska tankegångar förändrade litteraturve-
tenskapen och litteraturhistorieskrivningen.Nor
disk kvinnolitteraturhistoriakanbetraktas somden
första större svenskspråkiga litteraturhistoria skri-
venunder denpostmoderna vändningen inomhu-
maniora och då är det förstås intressant att under-
söka hur postmoderna förhållningssätt till sådant
somverk, text och författare får genomslag i proces-
sen ochproduktenoch står för förnyelse, och even-
tuellt också innebar en förnyelse av traditionen.
De tre utgångspunkterna för avhandlingens un-

dersökning – historiografisk, receptionshistorisk,
materialistisk/sociologisk – ägnas ett kapitel var-
dera i avhandlingen i omvänd ordning. Villkor
och förutsättningar för projektets tillblivelse och
genomförande redovisas i kapitel 2, där Berglund
som första forskare använder dig av projektets ar-
kiv, som är en del av Dansk kvindehistorisk leksi-
kons arkiv vidKongeligeBiblioteket iKöpenhamn.
I det här kapitlet bryts ny mark för historiografisk
forskning. Tidigare forskning har till stor del kon-
centrerat sig på endera av två riktningar: antingen
litteraturhistorier som produkter (här kan Anna
Williams Stjärnor utan stjärnbilder lyftas fram)
eller litteraturhistorier somprocesser och funktio-
ner på ett generellt plan (ofta med utgångspunkt i
David Perkins Is Literary History Possible?). Men
Berglund vill alltså också inkludera hur materiella
villkor påverkar produkten och skriva ett stycke
forskningshistoria om kvinnorna i det litteratur-
vetenskapliga fältet. Det blir en intressant studie,
även om man kan diskutera några andra möjliga
sätt att göra det på.
Arkivforskningen inbegriper 194 kapslar med

manuskript, brev, mötesreferat, ansökningshand-
lingar, idéskisser, dispositionsförslag, vykort, ur-
klipp, broschyrer, kvitton och lappar. Det är för-
stås ett känsligt material och Berglund reflekterar
också kring den etiska problematiken att använda
ofrivilligt lämnat arkivmaterial från ännu levande
och verksamma människor. Hennes lösning blir
att anonymisera enskilda skribenter, men däremot
namnge redaktörer och medlemmar i redaktions-
gruppen, och det citeras också ur flera namngivna
levande och verksamma personers ganska privata
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och känsliga brev om ekonomi och meriterings-
värden.
Projektet blev fullt av konflikter. Anledningar

som lyfts fram är projektets storlek med totalt 160
skribenter involverade från alla nordiska länder
och från hela den akademiskameriteringstrappan.
Konflikterna handlademycket om inflytande över
det slutgiltiga redigeringsarbetet och de merite-
ringsvärden som stod på spel. Brist på finansiering
var förstås också en faktor. SomBerglund visar öpp-
nade den nordiska inriktningen å ena sidan för ut-
sikter till finansiering, men ledde å andra sidan till
en geografisk utspridning av både redaktionsmed-
lemmar och skribenter och bidrog till konflikter,
inte minst pga. konkurrerande kvinnolitteratur-
historieprojekt, framförallt i Finland, men också
i Norge.
Projektets begränsade ekonomiska resurser är

en förklaring till verkets långa produktionstid. To-
talt tog det 17 år att färdigställa helaNordisk kvin
nolitteraturhistoria. Särskilt redigeringsprocessen
drog ut på tiden och genomfördes nästan helt utan
externa medel. Det var, som Berglund skriver, en
bedrift.
Intressanta studier i idéskisser och projektbe-

skrivningar visar att alla nyskapande idéer som ur-
sprungligen fanns i projektet inte realiserades i ver-
ket. I ett tidigt skede var tanken att strukturera upp-
ställningen kring ett antal platser istället för peri-
oder. Här var man före sin tid: att använda platser
eller teman istället för tid har presenterats som en
framkomlig väg för litteraturhistorieskrivningen
efter den postmoderna vändningen och dekon-
struktionen av de stora kronologiskt framåtskri-
dande berättelserna. Idén genomfördes inte fullt
ut, men några platser och särskilda nedslag fram-
träder ändå i det färdiga verket.
Berglund resonerar klokt om varför hon valt att

inte komplettera arkivstudierna med intervjuer
och eftersökningar av privat arkivmaterial. Ändå
kan jag beklaga att projektet nordisk kvinnolitte-
raturhistoria som ett stycke ännu levande historia
inte kommer fullt till sin rätt i Berglunds studie.
Här fanns en unik chans att faktiskt kombinera ar-
kivstudiermed eftersökningar avminnen från den
merpart av de 160 kvinnolitteraturforskarna som
ännu är verksamma. Enkäter tror jag hade kunnat
vara enhanterbar frågemetod, somockså hade kun-
nat lämna ett rikt material vidare från samtidshis-
torikern Berglund till hennes efterföljare i studier
av 1990-talets genombrott för den akademiska fe-
minismen.

Så till avhandlingens tredje kapitel, därBerglund
går igenom101 recensioner i dagspress och tidskrif-
ter. Det är ett tidskrävande arbete att leta recensi-
oner, läsa dem, systematisera och analysera. Och
då det redan finns flera bra genomgångar kunde
de receptionshistoriska frågeställningarnahärmed
fördel ha ägnats andra ingångar till att undersöka
genomslaget för Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
Berglund nämner dessutom själv några andramöj-
ligheter: hurmycket används verket exempelvis på
litteraturvetenskapliga kurser runt om i de nor-
diska länderna? Hur många av forskningsbiblio-
teken och folkbiblioteken har verket i sitt bokbe-
stånd?Hurofta lånas det ut?Vilka försäljningssiff-
ror kan förlagen rapportera och hur kan dessa jäm-
föras med andra litteraturhistoriers (förutsatt att
förlagen är villiga att lämna ut försäljningssiffror)?
I Berglunds analys av recensionerna framkom-

mer inget nytt i förhållande till de tre stora genom-
gångar som tidigare gjorts (MariaKarlssons artikel
iTfl 1998:3–4 samt AnnaWilliams och Benedikte
Rostbølls genomgångar på nordicwomenslitera-
ture.net). Berglund finner attNordisk kvinnolitte
raturhistoriafick störst uppmärksamhet iDanmark
och Sverige och påpekar att den nordiska obalan-
sen imottagandet avNordisk kvinnolitteraturhisto
ria speglar den nordiska obalans som också fanns
i projektet, där Danmark och Sverige ju domine-
rade. Berglund går heller inte i dialogmed tidigare
forskning om mottagandet. Särskilt i förhållande
till Benedikte Rostbølls genomgång av det danska
mottagandet saknas en fördjupning.Honpekar på
hur danska kritiker efter utgivningen av det andra
bandet 1993 efterlyste mer postfeministiska form-
orienterade infallsvinklar. Det kan ha inverkat på
att band 3 och4blevmindre kulturhistoriskt orien-
terade och mer inriktade på närläsningar utan lit-
teratursociologisk kontextualisering. Nu noterar
visserligen också Berglund att de danska recensen-
terna var mer kritiska i tonen. Men det kopplas
inte till att kritiken bottnade i ett ifrågasättande
av en feministisk arkeologisk litteraturforskning
somflera kritiker i Danmark upplevde som föråld-
rad. Fler danska kritiker än svenska efterlyste post-
modern formorientering och intresse för estetik.
Det är i kapitel 4 som Berglund sedan kom-

mer in på avhandlingens kärnfråga kring tradition
och förnyelse i detta nydanande litteraturhisto-
riska projekt. Kapitlet är avhandlingens mest om-
fattande och uppdelat i tre underkapitel som var-
dera undersöker tradition och förnyelse ur olika
perspektiv. En viktig utgångspunkt för analysen är
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statsvetaren Carol Lee Bacchis metod att under-
söka politiska problempresentationer ochderas un-
derförstådda innebörder och konsekvenser. Berg-
lund inriktar sig därför på att undersöka hur pro-
blemenmed tidigare litteraturhistoriska översikts-
verk formuleras i de olika bandens inledningsav-
snitt, eftersom det huvudsakligen är där som ver-
kets intentioner presenteras ochdiskuteras.Det här
blir en lika klargörande som enkel analys.
I första underkapitlet granskas sedan det nor-

diska som en utgångspunkt för förnyelse utifrån
frågan hur nordisk Nordisk kvinnolitteraturhisto
ria är. Det vill säga i vilken utsträckning är verkets
texter integrerat tvärnordiska, och i vilkenutsträck-
ning är de en rad nationella översikter? Berglund
visar att totalt 17 procent av utrymmet i de fyra
banden är tvärnordiska avsnitt, eller snarare tvär-
skandinaviska med en övervikt av stoff från Dan-
mark och Sverige. Föga förvånande bekräftar siff-
rorna den dansk-svenska dominans som Berglund
visar fanns på alla nivåer av projektet, och som
även avspeglades i mottagandet av verket. Denna
dansk-svenska dominans är ju också något som
lyfts fram och problematiseras redan i första ban-
dets förord: ”Mest utförliga har vi kunnat vara när
det gällt Skandinavien, eftersomnationella kvinno-
litteraturhistorier där redan lagt grunden för vårt
arbete, men en bra bit på väg har vi hunnit även
för de andra nordiska ländernas vidkommande.”
Berglund har en tendens att tillskriva redaktionen
en större omedvetenhet kring balansenmellan det
nordiska och det skandinaviska än vad jag tror att
man hade. Berglund lyfter också fram att Nordisk
kvinnolitteraturhistoria inte är det första översikts-
verketmednordisk inriktning,men verket innehål-
ler ändå fler tvärnordiska perspektiv än tre av de
fyra föregångarna; dock ej jämfört med Nordens
litteratur redigerad avMogens Brøndsted (1972).
Underkapitlet om det nordiska följs av ett om-

fattandeunderkapitel somanalyserar hur tre kano-
niserade författarskap– svenskaAnnaMariaLenn-
grenur band 1, norskaAmalie Skramur band 2och
danskaKarenBlixenur band 3–behandlas iNord
isk kvinnolitteraturhistoria jämfört med andra lit-
teraturhistorier. Här görs både en kvantitativ och
en kvalitativ analys. I den kvantitativa analysen vi-
sar och kommenterar Berglund vilken procentuell
andel av utrymmet i individuella avsnitt somde tre
författarskapen får i förhållande till övriga kanoni-
serade författarskap från samma period i Nordisk
kvinnolitteraturhistoria och i de litteraturhistorier
som är jämförelsematerial.

Beträffande framställningarna om Lenngren i
svenska översiktsverk har Berglund undersökt Il
lustrerad svensk litteraturhistoria (1913), Ny illus
trerad svensk litteraturhistoria (1956) samt Den
svenska litteraturen (1988). Berglund visar hur
Nordenflycht får en marginellt mindre andel av
utrymmet över tid, medan Lenngren får en något
större del. Föga överraskande ökar utrymmet för
Bellman mest, medan Dalins och Kellgrens ande-
lar minskar mest. Den 1700-talsförfattare som får
det största utrymmet i individuella avsnitt iNord
isk kvinnolitteraturhistoria är danskaCharlotteDo-
rothea Biehl, följd av Lenngren ochNordenflycht.
LenngrenochNordenflycht får fler sidor änmedel-
värdet. Det speglar också deras relativt starka ställ-
ning i de svenska nationella översiktsverken. Flera
har ju också konstaterat attNordisk kvinnolittera
turhistoria i stora drag följer den etablerade kanon
beträffande vilka författarskap som är mest fram-
trädande.
Beträffande det norska materialet har Berg-

lund undersökt Illustreret norsk litteraturhistorie
(1942), Francis BullsNorsk litteraturhistorie (1961)
samt Beyers Norges litteraturhistorie (1975). I den
kvantitativa analysenfinnerBerglund att framställ-
ningarna omAmalie SkramochCamillaCollett får
mellan tre och sex procent av utrymmet i individu-
ella avsnitt i de tre nationella översiktsverken. En
helt jämn fördelning hade i denna tabell gett om-
kring sju procent per författare.Här finns inga tyd-
liga förändringar över tid.Henrik IbsenochBjørn-
stjerneBjørnson tillsammans upptar omkringhälf-
ten av det totala utrymmet i individuella avsnitt
och övriga ligger på mellan en och nio procent.
Siffrorna är alltså föga överraskande. Tabellerna är
tydliga ochurvalen rimliga. INordisk kvinnolittera
turhistoria får SkramenligtBerglunds beräkningar
sju procent av sidutrymmet ochCollett får nio pro-
cent.Mendet urval författare somBerglund valt att
ta med i sina kvantitativa analyser av fördelningen
mellan sena 1800-talsförfattare i Nordisk kvinno
litteraturhistoria är mer problematiskt än i analy-
sen av de nationella litteraturhistorierna. Hennes
definition av det sena 1800-talet hade med fördel
kunnat utgå frånden i skandinaviska sammanhang
väletablerade periodbenämningen ”Det moderna
genombrottet”.Här hadedet också varit av intresse
att jämföra vilka författarnamn som nämns i in-
troduktioner och översikter av perioden i alla de
skandinaviska översiktsverk som ingår i undersök-
ningen. När Berglund istället också här endast tit-
tar på fördelningen av utrymme i enskilda fram-
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ställningar för vad hon kallar ”den senare delen av
1800-talet” iNordisk kvinnolitteraturhistoria fram-
står urvalet som nyckfullt. På oklara grunder finns
flera tidiga 1800-talsförfattare med i den kvantita-
tiva analysen, som nu visar att störst andel av sid-
utrymmet ”för den senare delen av 1800-talet” äg-
nas Magdalene Thoresen (10 procent) samt Fred-
rika Bremer, Thomasine Gyllembourg och Ama-
lie Skram (vardera nio procent). Även namn som
FredrikaRuneberg, Emilie Flygare-Carlén ochSo-
phie von Knorring finns med i analysen, medan
andra tidigare 1800-talsförfattare saknas. Saknas
gör också sådana portalgestalter för det moderna
genombrottet som Frida Stéenhoff och Ellen Key.
Vidare i den kvalitativa analysen belyser Berg-

lund för vart och ett av de tre nedslagen först tidi-
gare litteraturhistoriers framställningar av Lenn-
gren, Skram och Blixen och jämför därefter med
framställningarna i Nordisk kvinnolitteraturhisto
ria. Här belyser Berglund hur Nordisk kvinnolit
teraturhistoria omtolkar och omvärderar, och hon
beskriver tre återkommande strategier. Den första
är breddning – helt enkelt att en bredare bild av
författarskapet presenteras. Den andra är ickebio
grafisk tolkning och innebär att andra perspektiv
än faktorer i författarens liv används för att belysa
författarskapets villkor och verk. Den tredje stra-
tegin är repositionering och går ut på att författar-
skapet flyttas från periferin av en litterär ström-
ning till dess centrum, eller från efterdyningarna
av en strömning till framkanten av en annan. Ut-
över dessa strategier uppmärksammas också aspek-
ter där några omtolkningar inte görs.
I fråga om Lenngrens författarskap i band 1 vi-

sar framställningen i Nordisk kvinnolitteraturhis
toria exempel på samtliga omtolkningsstrategier.
Ebba Witt-Brattström kompletterar den gängse
bilden i nationella översiktsverk genom att peka
på omfattningen av Lenngrens litterära produk-
tion, alltså breddning.Witt-Brattströmpoängterar
också att Lenngren hade talang och självständig-
het som diktare, med andra ord inte vad jag skulle
kalla en icke-biografisk tolkningsstrategi, men en
biografisk tolkningsstrategi som lyfter fram andra
fakta än tidigare gängse. Även repositionering som
strategi tycker jag i detta fall utgår från enhistorisk-
biografisk tolkningsmetod som visar att Lenngren
vann stor framgång i sin egen tid och att hon inte
låg fel i tidenutan tvärtomrätt, somenbryggamel-
lan två epoker. Berglunds föreställningar omvad en
biografisk tolkning ochhistorisk-biografiskmetod
innefattar tycks alltså rätt begränsade och förutfat-

tade utifrån föreställningen att biografisk tolkning
per definition blir reduktionistisk.
Beträffande Amalie Skram är det strategierna

breddning och icke-biografisk tolkning somBerg-
lund lyfter fram i IngerHjordt-Vetlesens framställ-
ning i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Berglund
visar hur sexualpolitiska delar av Skrams litterära
produktion tidigare har förbigåttsmed tystnadoch
påvisar liknande strategier somAnnaWilliamsno-
terat i traditionella litteraturhistoriers hantering av
Victoria Benedictssons folklivsskildringar och äk-
tenskapsromaner. Den andra strategin som Berg-
lund finner prov på i framställningen, ickebiogra
fisk tolkning, menar Berglund svarar mot en ten-
dens som funnits i tidigare litteraturhistorier att
beskriva Skrams naturalistiska prosa som en kon-
sekvens av hennes personlighet och hennes tem-
perament. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria lyfts
istället Skrams teoretiskamedvetenhet fram, vilket
ger enmermångfacetterad bild av en litterär förny-
are.Återigen är det alltså inte fråga om icke-biogra-
fisk tolkning, utan en tolkning somutgår från bio-
grafiska fakta, men andra fakta än tidigare gängse.
De tre strategierna som Berglund tar som ut-

gångspunkt för sin analys – breddning, ickebio-
grafisk tolkning och repositionering – är välfunna.
Däremot kunde alltså Berglunds känsla för hur de
används ha varitmer lyhörd. Påståendet att reposi-
tionering saknas i framställningenomSkram stäm-
mer inte alls. Berglund påpekar själv att framställ-
ningen iNordisk kvinnolitteraturhistoria för första
gången sätter in Skram i en kvinnolitterär kontext.
Skramplaceras också i ett europeiskt litterärt sam-
manhang och kopplingar till bland annat Goethe
och Flaubert utreds. Det är en medveten strävan
hos Skram att tillhöra tidens intellektuella som
lyfts fram. Berglund skriver också att ”där Illustre
ret norsk litteraturhistorie hävdade att Skram för-
blev hängiven naturalist hela författarskapet, sig-
nalerar Hjordt-Vetlesen också att Skram omkring
sekelskiftet började röra sig åt ett annat håll, näm-
ligen mot tidiga modernistiska strömningar som
symbolism och surrealism” (s. 208). Hjordt-Vetle-
sen avslutar framställningen: ”Amalie Skrams verk
är samma lidelsefulla vetenskapliga studier av sin-
nets djup somFreuds, och författarskapet överskri-
der således detmoderna genombrottet och sträcker
sig mot 1900-talets galenskaper och kunskaper.”
Ändåmenar alltsåBerglund att strategin repositio-
nering inte förekommer i den här framställningen.
Den enda strategi som Berglund menar finns i

framställningen om Karen Blixen i Nordisk kvin
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nolitteraturhistoria är däremot repositionering, då
Jette Lundo Levy enligt Berglund vidgar betydel-
sen av det moderna för att det ska rymma Blixens
verk och på så sätt placerar författaren i moder-
nismen. Här visar Berglund inte heller någon rik-
tig känsla för nyanserna i framställningen. Vad jag
tycker att Lundby Levy snarare gör är att erbjuda
Blixen en annanutvecklingshistoria änden gängse,
en historia där realismen helt enkelt hoppas över
och Blixen blir en bryggamellan äldre berättarfor-
mer och modernismen.
Flera av översiktsverken i jämförelsematerialet

tillämpar en biografisk-historisk tolkningsmetod
på Blixens verk och Berglunds största invändning
mot framställningen iNordisk kvinnolitteraturhis
toriablir att den tolkningsmetoden tillämpas också
här, vilket stämmer. Men det stämmer också för
framställningarna omLenngrenochSkram.Emel-
lertid är det i alla tre fallen andra historisk-biogra-
fiska fakta som lyfts fram än de gängse – om än i
mindre grad i framställningen om Blixen, vilket
sannolikt hänger ihopmed att de historiska avstån-
den till såväl författarskapet somdenationella över-
siktsverk som Berglund har jämfört med är avse-
värt kortare.
Berglunds slutsats blir att där Nordisk kvinno

litteraturhistoria i fråga omLenngrens och Skrams
författarskap i stor utsträckning visar exempel på
omtolkningar, alltså förnyelse, visar verket beträf-
fande Blixens författarskap prov på både förnyelse
och tradition. Efter detta konstaterande gör Berg-
lundmedhjälp av tidigare forskning enutblickmot
hur andra kanoniserade författarskap har behand-
lats iNordisk kvinnolitteraturhistoria, och försöker
därmed stärka sin slutsats att det kanfinnas flera ex-
empel på förnyelse i framställningarna i band 1 och
2 än i band 3. Berglund tycker sig alltså ha funnit
fler exempel på omtolkning och förnyelse i fram-
ställningarna omLenngrenochSkramänvadPetra
Broomans i sin avhandling (1999) funnit beträf-
fandeAronson,Boye,Krusenstjerna ochMoaMar-
tinson och vad jag själv funnit i min avhandling
(2005) beträffande Lagerlöf, alla representerande
band 3. Detta konstaterande motsägs emellertid
av AnnaWilliams forskning (1997) om framställ-
ningar av 1880-talets, 1910-talets och 1930-talets
kvinnliga författarskap i litteraturhistoriska hand-
böcker. Williams har funnit exempel på samtliga
tre strategier Berglund lyfter fram i de avsnitt hon
analyserat i band 3 och jämfört med tidigare litte-
raturhistorier, alltså även i hög grad för 1910-talets
och 1930-talets kvinnliga svenska författare. Petra

Broomans använder ett annat teoretiskt ramverk
än Berglund, baserat i Hayden Whites Metahis
tory och berättarteori (”mode of emplotment”),
och utgår från berättande grundgenrer som ”ro-
mance”, ”satire”, ”comedy” och ”tragedy”. Använ-
der man sig istället av Berglunds i mitt tycke be-
tydligt mer klargörande termer breddning, repo-
sitionering och icke-biografisk tolkning på de av-
snitt Broomans analyserat finner man exempel på
alla tre i framställningarna omAronson, Boye och
Krusenstjerna, vilket alltså också motsäger Berg-
lunds slutsats.
Min slutsats blir alltså att Berglund utifrån den

ganska begränsade tidigare forskning som har
gjorts och hennes egna tre nedslag inte kan be-
lägga att det skulle finnasmer förnyelse i det första
och andra bandet än i det tredje. Inte minst fram-
ställningen om Selma Lagerlöf, analyserad i min
egen avhandling, ger anledning att fundera över
hurmycket en enskild framställning egentligen sä-
ger om tradition och förnyelse i ett helt litteratur-
historiskt verk.De enskilda framställningarna styrs
ju alltid av ett visstmått av nyckfullhet och slump-
mässighet: Vem får uppdraget att skriva? Vad har
skribenten för tillfället i tankarna? Vilka inspire-
rande texter och teorier finns inom bekvämt räck-
håll?Vilka dramaturgiska grepp används?Hurhårt
redigeras texten?Och vad är anledningarna till att
den redigeras eller inte redigeras? Svar på sådana
frågeställningar är svåråtkomliga för forskning.
Men jag är övertygad om att de kan ha väldigt stor
inverkan på hur framställningar i litteraturhisto-
rier ser ut. Beträffande Delblancs beskrivning av
Lagerlöf i Den svenska litteraturen är det många
med mig som har tyckt att den kunde ha redige-
rats hårdare. Möjligen hade man på spännande vis
kunnat få vissa svar på dessa frågor med hjälp av
enkäter och riktade intervjuer till deltagare i pro-
jektet nordisk kvinnolitteraturhistoria. Det hade i
så fall blivit ett unikt tillvägagångssätt för att för-
söka diskutera nyckfullheten i de litteraturhisto-
riska översiktsverken.
Vad man dock genomgående kan konstatera

utifrån tidigare forskning som jämfört framställ-
ningar iNordisk kvinnolitteraturhistoria och Berg-
lunds egna jämförande nedslag i framställning-
arna om Lenngren, Skram och Blixen är attNord
isk kvinnolitteraturhistoria som helhet bidrar med
genomgripande förnyelse dels beträffande kontex-
tualiseringarna av författarskapen, dels beträffande
enskilda tolkningar eller läsningar som tar hänsyn
till helt andra faktorer än i tidigare litteraturhisto-



Recensioner av doktorsavhandlingar · 301

riska framställningar. Och till de nya faktorer som
lyfts fram i förgrunden hör de kvinnohistoriska,
kvinnopolitiska och kvinnopsykologiska. Här är
de faktorerna inte längre särintressen, utan majo-
ritetsintressen. Eller som Elisabeth Møller Jensen
skriver i inledningen till hela verket: ”Vi läser dem
på texternas och därmed på könets egna premis-
ser.” Det vill säga att de litterära texterna tolkas ut-
ifrån sammanhang där kvinnor och kvinnors erfa-
renheter äntligen ges tolkningsföreträde, och inte,
såsomAnnaWilliams har konstaterat beträffande
traditionella översiktsverk, skrivs in på patriarkala
villkor. Allra tydligast blir detta i översiktsavsnit-
ten.Men tanken finns närvarande också i enskilda
framställningar.
I inledningen till kapitel 4 sätter Berglund fing-

ret på att det som utmärker band 3 är att skiftet i
feministisk litteraturforskning under perioden då
Nordisk kvinnolitteraturhistoria tillkom blir tydli-
gast framträdande här. Redan i förordet lyfts ”Det
kvinnliga begäret” fram som ett enhetsskapande
tema. Det kan ses som en konsekvens av att fransk
feminism grundad i psykoanalytiska och psyko-
lingvistiska teorier blev populära inom skandi-
navisk feministisk forskning under 1980- och
1990-talen. Jag harmenat att detta i hög grad präg-
lat framställningen om Lagerlöf iNordisk kvinno
litteraturhistoria och bidragit till att författarska-
pet tolkats biografiskt och reduktionistiskt kring
teorier om förlust och kvinnligt begär som i mys-
tifierande bildspråk inte ligger långt från Lever-
tins föreställningar om Lagerlöfs siarförmåga och
ursprunglighet. Skillnaden är dock att Ulla Tor-
pes framställning om Lagerlöf genomgående lyf-
ter fram en tematik i författarskapet kring kvinno-
könets premisser i enpatriarkal struktur.Här finns i
framställningen alltså både traditionoch förnyelse.
Berglund hade kunnat göra en tydligare analys

av förnyelsen iNordisk kvinnolitteraturhistoria ge-
nom att analysera och jämföra fler översiktsavsnitt
med traditionella litteraturhistorier, och inte bara
tre framställningar av enskilda författarskap. Jag
hade också gärna sett mer diskussion kring litte-
raturvetenskapens och den feministiska litteratur-
forskningens förändringar integrerade i analysav-
snitten.De 17 årmellan 1981 och 1998 somprojek-
tet pågick var en väldigt dynamisk tid inom kvin-
nolitteraturforskningen. Berglund tar också kort
upp detta i inledningskapitlet, men som fram-
gått efterlyser jag genomgående ett mer analytiskt
förhållningssätt till hur den feministiska littera-
turforskningen förändringar och poststruktura-

lismens genomslag påverkade projektet, produk-
ten och mottagandet: vilka konkreta avtryck läm-
nade Showalters gynokritik och det franskteore-
tiska skiftet på framställningar iNordisk kvinnolit
teraturhistoria? Vilka teoretiska och innehållsliga
perspektiv fick företräde framför andra? Jag hade
också gärna sett en tydligare återkoppling till tidi-
gare forskning somnu endast nämns i inledningen,
t.ex. Lisbeth Stenbergs viktiga poäng att det psyko-
analytiska begärsbegrepp som förekommer flitigt i
verkets tredje band tenderar att vara ett heterosexu-
ellt begär,men även IngridNymoens diskussion av
den psykoanalytiska och protestantiska jagförstå-
else som honmenar att band 3 uppvisar.
Vad jag skulle vilja få utförligare svar på är: Hur

påverkade den feministiska litteraturforskningens
praxis, kunskapstradition och förändringar under
perioden vad vi i dag uppfattar som tradition och
förnyelse i Nordisk kvinnolitteraturhistoria? I för-
längningen av en sådan diskussion hade Berglunds
forskning också kunnat ge ett analytiskt svar på den
i olika sammanhang ofta ställda frågan hur littera-
turteoretiseringenochpoststrukturalismenhar på-
verkat svensk eller nordisk litteraturvetenskap och
litteraturhistorieskrivning.
Den vidgning som nu sker av granskningen be-

står i att urvalet genrer och explicita resonemang
om litteraturbegreppet analyseras. Analysen visar
vad många av oss redan visste: att utvidgningar av
det traditionella litteraturbegreppet framförallt
sker i band 1 och delvis i band 2. Band 1 inkluderar
muntliga traditioner i större utsträckning än vad
tidigare översiktsverk gjort. I band 1 och 2 finns
också många exempel på texttyper med en själv-
biografisk prägel.
Någonstans i mitten av det andra bandet av

Nordisk kvinnolitteraturhistoria smalnar det bre-
dare urvalet av genrer. Efter mitten av 1800-talet
behandlas enligt Berglund inte några författare av
populärlitteratur iNordisk kvinnolitteraturhistoria.
Men visst finns exempel på populärlitteratur i över-
siktsartiklar, t.ex. ett kapitel omdenfinska populär-
romanen. Sen är det förstås alltid fråga om gräns-
dragningar när det gäller vad som är populärlitte-
ratur. Men flera populära författarskap som Ma-
rianne Fredrikssons, Margit Sandemos och Helle
Stangerups finns med, om än kortfattat. Däremot
saknas barn- och ungdomslitteraturen i stort sett
och som Berglund visar hörde ett sådant avsnitt
till det som fick utgå i slutredigeringen av band 4,
en redigeringsprocess som komplicerades avsevärt
av brist på pengar och av att sidantalet visade sig
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vida överstiga vad man kommit överens om med
förlaget.
Berglund finner alltså att litteraturbegreppet är

tämligen traditionellt, vilket jag helt håller med
om, exempelvis i jämförelsemedLönnroth&Del-
blancs litteraturhistoria och även Schück &War-
burgs Illustrerad litteraturhistoria. Berglunds för-
klaring blir att det hänger ihop med det hon ti-
digare lyft fram som det prioriterade projektet i
Nordisk kvinnolitteraturhistoria, nämligen att i
första hand omtolka redan kanoniserade kvinn-
liga författarskap och i andra hand lyfta fram bort-
glömdakvinnliga författare. Förklaringen är förstås
rimlig.Manvar tvungen att göra valet att först om-
tolka och repositionera författare som välgrundat
kundeha fåttmer plats i tidigare litteraturhistorier.
Men jag tror att det också hänger ihop med den
poststrukturalistiska vändningen och det fransk-
teoretiska skiftet. Den tidigare angloamerikanska
traditionen ville lyfta fram bortglömda kvinnliga
författare och genrer. Kristevas poetik däremot
(omman kan tala om en sådan; som sådan har den
dock använts i tolkningar), som fick relativt stort
inflytandepå svensk feministisk litteraturforskning
via Toril Moi, Ebba Witt-Brattström och Birgitta
Holm, tillämpades pånya slags tolkningar ochhelt
i enlighet med Kristevas egna tillämpningar på re-
lativt etablerade och litterärt intressanta författar-
skap, med ett premierande av så kallad modernis-
tisk komplexitet. Det smala litteraturbegreppet i
Nordisk kvinnolitteraturhistoria har kritiserats ti-
digare, tydligast avMaria Karlsson, så utan en tyd-
ligare vetenskapshistorisk analys av varför littera-
turbegreppet smalnar av pekar Berglund inte på
något nytt här. Däremot framhåller hon att det
var ett medvetet val att främst fokusera på kano-
niserade författarskap och att också pragmatiska,
materiella ochorganisatoriska skäl bidrog till detta
avsmalnade litteraturbegrepp.
Berglund avslutar hela avhandlingen med att

kort kommentera utgivningen avNordisk kvinno
litteraturhistoria på nätet och öppnar upp för fun-
deringar kring framtidens helt igenom digitala ut-
givning av litteraturhistoriska översikter, och vad
det kommer att innebära för litteraturhistorieskriv-
ningen framöver. Jag hade gärna fått bättre belyst
hur litteraturhistorieskrivningen har förändrats
efter Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Vilka kon-
sekvenser har förnyelsen av litteraturhistorieskriv-
ningen i Nordisk kvinnolitteraturhistoria haft för
efterföljande litteraturhistorieskrivning? Framti-
dens litteraturhistorier blir av allt att döma något

mycket mer diversifierat i form av digitalt utgivna
hypertexter i form av både primärlitteratur och se-
kundärlitteratur, såsom vi ser exempel på i Littera-
turbanken. Men hur har den förnyelse och tradi-
tion Berglund pekar på iNordisk kvinnolitteratur
historia traderats vidare i de efterföljande litteratur-
historier som trots allt finns?
Tittar man på Litteraturbankens fördelning av

författare skulle man kunna konstatera att urvalet
kvinnliga författare i Litteraturbanken kan ha på-
verkats avNordisk kvinnolitteraturhistoria, särskilt
beträffande dem som ägnas större presentationer.
Av 16 sådana tillgängliga i maj 2013 ägnades 8 åt
kvinnliga författare. Men av det totala antalet för-
fattare inom Litteraturbanken var endast cirka 12
procent kvinnor. Av Litteraturbankens 20 artik-
lar inom specialområden var det en som specifikt
tar upp kvinnors författande samt ytterligare fyra
som något berör kvinnliga författare (barnlittera-
tur, skräcklitteratur, tidig kriminallitteratur ochde-
battenkringAlmqvistsDet går an).Av90 författar-
skap före Lenngren är fyra kvinnor (Birgitta, Ag-
neta Horn, Brenner, Nordenflycht). Av cirka 200
resterande författare är 32 kvinnor. Av de 37 skri-
benterna till artiklar om specialområden och för-
fattare är 16 kvinnor och av dessa har tre på något
sätt medverkat iNordisk kvinnolitteraturhistoria.
Det hade också varit mycket intressant att ana-

lysera läromedel för gymnasiet i förhållande till
Nordisk kvinnolitteraturhistoria. ViaCarolineGra-
eskes artikel ”Genusforskningens avtryck i skolan.
Omgenusmönster i läromedel för gymnasiet i äm-
net svenska” i En ny sits. Humaniora i förvandling.
En vänbok till Margaretha Fahlgren (2008) hade
man åtminstone kunnat nämna något om infly-
tande (eller snarare den förskräckande bristen på
inflytande).
De receptionshistoriska utgångspunkterna för

avhandlingen kunde alltså ha kopplats tydligare
till de historiografiska utgångspunkterna och även
inbegripit en tydligare granskning av litteraturve-
tenskapens utveckling under perioden.
Men självfallet går det inte att hinna allt.Nordisk

kvinnolitteraturhistoria är ett oerhört spännande
litteraturhistoriskt projekt och somBerglund visar
var det nydanandepåflera vis. Framförallt skulle jag
vilja framhålla den genomlysningman får i avhand-
lingen av hur projektet Nordisk kvinnolitteratur-
historia formerades, planlades och genomfördes.
Beträffande formalia ärBerglundnoggrann.Av-

handlingen har en tydlig disposition och hög ak-
ribi. Den språkliga framställningen är saklig och
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neutral, men med viss redundans. Det hade varit
lätt att göra projektetNordisk kvinnolitteraturhis-
toria till en hjälteberättelse med mängder av hin-
der och motstånd att överkomma. Men Berglund
har undvikit det höga tonläget, kanske på bekost-
nad av en viss esprit och elegans som kan utmärka
litteraturvetenskapliga avhandlingar. Men just i
granskningen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria,
i sig självt så fullt av esprit, elegans och höga tonlä-
gen, bör nogden tråkiga ochdistanserade saklighe-
ten hos Berglund i slutändan betraktas som en till-
gång och nog så nödvändig förutsättning för detta
oförskräckta avhandlingsprojekt.

Anna Nordlund

Roger Edholm, The Written and the Unwritten
World of Philip Roth. Fiction, Nonfiction, and Bor
derlineAesthetics in theRothBooks (Örebro Studies
inLiteraryHistory andCriticism, 12).Örebrouni-
versitet. Örebro 2012.

För inte så länge sen – kring årsskiftet 2008/2009,
närmare bestämt – utbröt en smärre folkstormnär
journalistenMonicaAntonsson gav ut en bok som
gjorde klart att Liza Marklunds Gömda. En sann
historia (1995) ingalunda var så dokumentär som
omslagstexten fått många att tro. Många menade
attMarklund i ochmeddetta förlorat sin trovärdig-
het, och tvekade inte att beteckna Marklund som
lögnare. Marklund själv försvarade sig med att det
rörde sig om en dokumentärroman. Som så ofta är
fallet med historier av det här slaget var tonen ofta
hård, och uppståndelsen stor men kortvarig. De-
batten fick i alla fall ett konkret resultat: BTJ änd-
rade klassificeringen avGömda frånVnamb (somär
fackboksklassificeringen för Samhällsmedicin, hy-
gien och sexologi, med särskilt fokus på ”Kvinno-
misshandel”) till Hc.01 (svensk roman), alltså från
fackbok till fiktion.
Om de direkta konsekvenserna inte var så stora

av denna debatt, så visar den ändå att det uppen-
barligen spelar roll om vi uppfattar det vi läser som
fiktion eller icke-fiktion. Roger Edholms doktors-
avhandlingTheWritten and the Unwritten World
of Philip Roth. Fiction, Nonfiction, and Borderline
Aesthetics in the Roth Books tar sig an just denna
fråga: hur skiljer vi mellan fiktivt och icke-fiktivt
berättande?Undersökningsobjektet i Edholms av-
handling är nu inteLizaMarklunds skriverier, utan
fem relativt sena böcker ur den amerikanske för-

fattaren Philip Roths digra produktion, närmare
bestämt de så kallade Rothböckerna,The Facts. A
Novelist’s Autobiography (1988),Deception (1990),
Patrimony. ATrue Story (1991),Operation Shylock.
A Confession (1993), samtThe Plot Against Ame
rica (2004). Roth betraktas allmänt som en av den
samtida amerikanska litteraturens giganter, och
har ända sedan debuten 1960 med kortromanen
Goodbye, Columbus arbetat med att omvandla sitt
eget liv till litteratur – därav titeln på Edholms av-
handling.MendärRoth tidigare använt sig av olika
jagberättare som fungerat som hans alter egon –
främst bland dessaNathanZuckerman, som är hu-
vudperson i inte mindre än nio av Roths böcker
– tar han i Rothböckerna tekniken ett steg längre
genom att göra sig själv till huvudperson i böck-
erna: Philip Roth står alltså inte bara som förfat-
tare till dessa böcker, utan utgör också berättelser-
nas huvudperson. Med detta sagt är de fem böck-
erna högst olikartade –TheFacts ochPatrimony är
tydligt självbiografiska såtillvida att de återberät-
tar händelser som faktiskt inträffat, medan de två
sistnämnda lika tydligt är romaner som gestaltar
fiktiva förlopp.Deception hamnar någonstans där-
emellan – den liknar närmast ett kammardrama i
dialogformvars sanningshalt inte är lätt att avgöra.
Det har ibland hävdats att Rothböckerna blan-

dar samman fiktion och icke-fiktion på ett så radi-
kalt sätt att gränsen mellan dessa kategorier upp-
löses, en föreställning somEdholm betecknar som
postmodernistisk och själv tar avstånd ifrån. Han
är också skeptisk mot det han uppfattar som en
tendens att se Rothböckerna som uttryck för en
generell teori på bekostnad av deras specificitet:
”The Roth Books are often mistakenly viewed as
primarily contributions to theoretical arguments
(i.e. postmodern theory) rather than as a series of
individualworkswhichpresent to their readers dif-
ferent kinds of content demanding different kinds
of communicative means and interpretative re-
sponses” (19). Edholm vill därför anlägga ett prag-
matiskt perspektiv som istället för att undergräva
skillnadenmellan fakta och fiktion tar fasta på den
som ett slags förutsättning för Roths litterära pro-
jekt: ”In this study […] I attempt to demonstrate,
by an analysis which pays regard to the pragmatics
of fictional and nonfictional communication, that
a ’novelist’s autobiography’ such asThe Facts and
a ’true story’ such as Patrimony cannot be read in
compliance with the kind of communicative rules
by which we interpret the remaining three Roth
Books” (21).


