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Förord 

Från den tidpunkt då jag påbörjade arbetet med att skriva denna avhandling och 

fram till att detta arbete nu närmar sig sitt slutförande, är det många personer 

som på olika sätt har bistått mig längs vägen och jag vill inleda denna avhand-

ling med att framföra mina tack till dem. 

 Först och främst ett varmt tack till mina handledare. Min huvudhandle-

dare Anna Nordenstam har med stor kunskap, skärpa och intresse väglett detta 

avhandlingsarbete. Hon har ständigt stått beredd att läsa mina texter, diskutera 

mina idéer, och komma med värdefulla synpunkter och nya infallsvinklar för att 

föra arbetet vidare. Mycket stöd och uppmuntran har jag också fått av min bi-

trädande handledare Liselotte Jakobsen, som alltid har kunnat avläsa var i ar-

betsprocessen jag har befunnit mig och peppa mig framåt. Jag vill också tacka 

Dag Nordmark som var min handledare under den första doktorandtiden och 

som bistod med vägledning under utformningen av mitt avhandlingsområde. 

 Jag vill därutöver tacka alla som under min doktorandtid har ingått i min 

dagliga akademiska miljö vid ämnet litteraturvetenskap, Karlstads universitet, 

och som i samband med att jag har lagt fram texter vid det litteraturvetenskap-

liga högre seminariet har bidragit med viktiga och konstruktiva kommentarer, 

och med tankeväckande frågor och diskussioner. Utöver denna miljö har jag 

också haft förmånen att finna en andra akademisk hemvist på Centrum för ge-

nusforskning, Karlstads universitet, och jag vill rikta ett varmt tack till alla som 

under mina doktorandår har funnits där. Goda synpunkter och råd på vägen har 

jag också fått när jag har presenterat utkast till avhandlingen vid det fakultets-

gemensamma handledningsseminariet på Estetisk-filosofiska fakulteten, Karl-

stads universitet. Ett stort tack även till gruppen av doktorandkollegor vid fa-

kulteten, vilka det har varit ett privilegium att få dela doktorerandets många 

skiftande faser med. I några av dem har jag dessutom funnit både goda vänner 

och goda textläsare, och detta har betytt mycket under dessa år. 

 Vad gäller akademiska sammanhang utanför Karlstads universitet, vill jag 

framförallt tacka de skarpsinniga och inspirerande ”rävar” jag mött i TÓFA – 

Nettverk for nordisk kvinne- og kjønnsforskning, vilka har gett mig några vär-

defulla uppslag till arbetet. 

 Ett särskilt tack vill jag rikta till Anna Williams, som var opponent vid mitt 

slutseminarium, för hennes goda kritiska läsning av mitt manus. De synpunkter 

och förslag som jag fick med mig från detta seminarium har varit till stor hjälp i 

den slutliga bearbetningen av manuset. 



 8 

 Tack till alla de personer som har ställt upp och varit mig behjälpliga med 

korrekturläsning: Helene Blomqvist, Lena Frosterud, Jonas Ingvarsson, Marga-

retha Ullström, Malin Wieslander och Sofia Wijkmark. Tack även till de perso-

ner som hjälpt till med översättningar och engelsk språkgranskning: John Sund-

holm och Elisabeth Wennö. 

 Jag vill också framföra ett varmt tack till Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

som generöst har beviljat mig två resestipendium för arkivresor till Köpen-

hamn. Tack också till arkivpersonalen vid handskriftsavdelningen på Det 

Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, för stor hjälpsamhet vid mina arkivbesök. 

Ett varmt tack även till Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 

för generöst bidrag till tryckningen av denna avhandling. 

 Slutligen vill jag uttrycka min tacksamhet gentemot de personer som finns 

i mitt liv utanför akademin, som genom min doktorandtid har följt mig med 

aldrig sinande uppmuntran och omsorg. Tack till familjen Berglund: Per Erik, 

Elvy, Emma, Erik, Gustav och Agnes. Tack också till mina vänner Johan Fri-

dell, Tobias Johansson, Anders Peters och Daniel Falk. Tack till min övriga 

familj: Connie och Andy Leland, Anna Fridell och familjen Larsaeus, liksom till 

övrig släkt och vänner. Mitt sista och största tack till min sambo Karl Larsaeus, 

som har varit min främsta och bästa supporter sedan vi träffades; utan det han 

bistått med vet jag inte hur slutförande av detta arbete hade varit möjligt, och 

för detta är jag innerligt tacksam. 

 

 

 

Karlstad i april 2013 

 

Maria M. Berglund 
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KAPITEL 1 
 

Inledning 
 

 

 

”Ett lands litteraturhistoria borde ge en överblick av såväl mäns som kvinnors 

verk. Det borde vara en plats där texter författade av båda könen kunde mötas, 

konfronteras och gå i dialog”, understryker huvudredaktören för Nordisk kvinno-

litteraturhistoria Elisabeth Møller Jensen, och hon fortsätter: 

 
Med få undantag, vars funktion varit att bekräfta regeln att stora författare är 
lika med stora manliga författare, har de kvinnliga författarna antingen lyst med 
sin frånvaro i litteraturhistorien eller blivit feltolkade och undervärderade. Vi 
har därför nödsakats att presentera Nordens kvinnliga författare från medel-
tiden till i dag som en uteslutande kvinnolitterär tradition. (Nordisk kvinnolittera-
turhistoria, band 1, s. 12; hädanefter hänvisat som Bd 1, s. 12.) 

 

Så sammanfattas den forskarmission som låg bakom att jag som nyinskriven 

grundstudent i litteraturvetenskap vårterminen år 2000 kunde stå på högskole-

biblioteket vid Högskolan i Dalarna och bläddra i det nyligen färdigutgivna lit-

teraturhistoriska översiktsverket över kvinnliga författare i Norden. Att det var 

någonting särskilt med detta verk förstod jag omedelbart genom lärarkollegiets 

entusiastiska tal om det och deras uppmaningar till oss att vi borde använda det 

flitigt som referensläsning eftersom det innehöll kunskap som inte varit tillgäng-

lig tidigare. Naturligtvis blev jag nyfiken och jag läste vid många tillfällen intres-

serat i de fem stora vinröda banden med de många spännande texterna och illu-

strationerna. Det var emellertid inte förrän några år senare, när jag själv hade 

börjat tillägna mig området feministisk litteraturforskning under mina kandidat- 

och magisterstudier, som jag verkligen började förstå hur ambitiöst syftet med 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria var. Det var inget mindre än att förändra litteratur-

historien. 

 

Syfte och frågeställningar 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria skrevs med en uttalad strävan att ändra skevheter i 

den tidigare litteraturhistorieskrivningen, vilka orsakats av androcentriska pers-

pektiv. Utifrån detta är syftet med denna avhandling att kartlägga och analysera 

på vilka sätt verket uppvisar förnyelse och tradition jämfört med de litteratur-

historiska översiktsverk som det utgjorde en kritik emot. Vilka konventioner in-
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om genren litteraturhistoriska översiktsverk har forskargruppen bakom Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria strävat efter att ifrågasätta och vilka har de lämnat till synes 

oproblematiserade? Hur togs detta uttalat kanonkritiska verks förnyelseambi-

tioner emot vid publiceringen? Och vilka bakomliggande faktorer i projektets 

tillblivelse och genomförande kan förklara resultatet av arbetet? 

 För att besvara dessa frågor närmar sig avhandlingen Nordisk kvinnolittera-

turhistoria ifrån tre håll: för det första tillkomsten och arbetsprocessen bakom 

verket, för det andra mottagandet vid utgivningen, och för det tredje avsnitten i 

de publicerade banden. På så sätt kan utvecklingen av projektet belysas från idé-

stadium till slutförande, och ställas i relation till den slutliga produkten och re-

ceptionen av densamma. Forskning om litteraturhistorieskrivning har uppmärk-

sammat att den litteraturhistoriska traditionen – så som den presenteras i över-

sikter och handböcker – i fråga om urval, värdering, kategorisering och presen-

tationsform uppvisar en tröghet och ett motstånd mot förändring.1 Därför har 

jag varit intresserad av att studera ett översiktsverk som uttalat har haft ambi-

tionen att bryta mönstren. Avhandlingen handlar om förnyelse kontra tradition 

inom området litteraturhistorieskrivning, utifrån en studie av ett specifikt för-

ändringsprojekt och med ett särskilt intresse för könsperspektivet. Såväl det lit-

teraturhistoriografiska som det feministiska perspektivet är hörnstenar i av-

handlingen, men studien inkluderar även materiella villkor och en receptions-

estetisk inriktning genom att verkets tillkomstprocess och mottagande ingår i 

undersökningen. 

 Nordisk kvinnolitteraturhistoria är som titeln vittnar om ett litteraturhistoriskt 

översiktsverk om kvinnliga författare i Norden, och det är publicerat i fem band 

1993–1998. Verket består av fyra kronologiskt ordnade textband som spänner 

över närmare ettusen år, samt ett alfabetiskt uppslagsband innefattande 815 för-

fattarnamn. Det första bandet I Guds namn (1993) sträcker sig från år 1000 fram 

till sekelskiftet 1800, det andra bandet Fadershuset (1993) omfattar 1800-talet, det 

tredje bandet Vida världen (1996) handlar om tiden 1900–1960 och det fjärde 

bandet På jorden (1997) rymmer årtiondena 1960–1990. De kronologiska text-

banden rör sig alltså från de fornnordiska litterära sedvänjorna fram till den 

senaste samtidslitteraturen, med utrymmesmässigt störst fokus på 1800- och 

1900-talet. Verkets femte band Liv och verk (1998 i dansk utgåva, 2000 i svensk 

                                                 
1
 I en artikel i antologin Rethinking Literary History (2002) frågar Linda Hutcheon: ”In our twenty-first-

century globalized, multinational, and diasporic world, how can we explain the continuing appeal, not 
only, of the single-nation/single-ethnicity focus of literary histories, but also, of its familiar teleological 
model, deployed even by those writing the new literary histories based on race, gender, sexual 
choice, or any number of other identitarian categories?”. Linda Hutcheon, “Rethinking the National 
Model” i Rethinking Literary History: A Dialogue on Theory. Red. Linda Hutcheon & Mario J. Valdés, 
New York, 2002, s. 3–49, s. 3. 
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utgåva) innehåller kortfattade artiklar om författarnas biografi och bibliografi, 

samt information om vidare litteraturtips. Utöver de författarskap som behand-

las i de fyra textbanden, finns i band 5 också artiklar om ytterligare författar-

namn vilka inte förekommer i de kronologiska banden. Totalt omfattar verket 

drygt 2500 boksidor. 

 Nordisk kvinnolitteraturhistoria inrymmer författarskap och litterära traditio-

ner från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sameland och 

Sverige. Verket är utarbetat av en forskargrupp som sammantaget bestod av 

drygt 160 kvinnliga litteraturforskare från de nordiska länderna, av vilka om-

kring 120 har bidragit med texter i det färdiga verket.2 Projektet påbörjades 

1981 och pågick fram till publiceringen av det femte och sista bandet år 1998, 

alltså sammanlagt i sjutton år. De fyra textbanden är upplagda enligt en artikel-

modell där varje avsnitt är undertecknat av en enskild forskare, eller av två eller 

flera forskare i kollaboration. Projektet har givit varje forskare stor frihet att 

själv välja inriktningen på sitt avsnitt, men samtidigt som ett hundratal röster 

därigenom kommer till tals i textbanden är verket också en redaktionsprodukt 

som genomgått en bitvis hård revidering för att följa en mer enhetlig linje.3 Av-

snitten består av en rubriksatt huvudtext och ofta även av en eller flera margi-

naltexter, illustrationer och tillhörande bildtexter. Jämfört med andra nordiska 

eller nationella litteraturhistoriska översiktsverk använder Nordisk kvinnolitteratur-

historia ett stort och förhållandevis okonventionellt bildmaterial, där traditionella 

författarporträtt har fått stå tillbaka för konstverk och återgivningar av doku-

mentära fotografier, konstfotografier, teckningar av olika slag, textilkonst och 

skulpturer. 

 Nordisk kvinnolitteraturhistorias fem band finns publicerade i en dansksprå-

kig och en svenskspråkig upplaga, utgivna på Rosinante/Munksgaard förlag res-

pektive Bra Böcker förlag. Ifråga om huvudtexten är de två upplagorna i det 

närmaste identiska, men ifråga om marginaltexterna skiljer de sig åt i vissa as-

pekter. Skillnaderna består bland annat i att översättningar av litterära citat till-

handahålls i marginaltexterna. I avhandlingen är det genomgående den svenska 

utgåvan av verket som refereras. 

 Sedan den 8 mars 2012 finns den nordiska kvinnolitteraturhistorien även 

publicerad i sin helhet på nätet på webbadressen nordicwomensliterature.net 

och där finns samtliga 229 artiklar och 815 författarnotiser från de fem tryckta 

                                                 
2
 För en uppställning och sammanräkning av medverkande forskare, se avhandlingens bilaga 1 – 

”Översikt över skribenter i projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie”. 
3
 Hur redigeringen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria förlöpte beskrivs i avhandlingens kapitel 2 un-

der rubriken ”Redigeringsprocessen 1990–1998”. Se s. 102–105. 
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banden att läsa i sin helhet. Nätupplagan av verket omfattar också en engelsk 

översättning av alla texterna, som är ny för nätpublikationen. 

 Med utgångspunkt i avhandlingens övergripande frågeställning om för-

nyelse och tradition i Nordisk kvinnolitteraturhistoria från produktion till publicerat 

verk och mottagandet av detsamma, består den föreliggande analysen av tre oli-

ka och i förhållande till varandra relativt självständiga undersökningsdelar. I 

kapitel 2 ”Projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie” utreds och diskuteras hur 

tillkomsthistorien bakom verket såg ut – vilka organisatoriska och ekonomiska 

ramar som fanns för projektet, vilka parallella kvinnolitteraturhistoriska projekt 

som pågick i Norden och hur dessa påverkade arbetet med den nordiska kvin-

nolitteraturhistorien, samt vilka idéer som vägledde forskargruppen i olika faser 

av processen när de fyra textbanden utarbetades. Jag vill i samband med detta 

poängtera att jag i hela framställningen kommer att skilja mellan det bakom-

liggande projektet och det färdiga publicerade verket genom att benämna det ti-

digare projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie och det senare verket Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. 

 I kapitel 3 ”Nordisk kvinnolitteraturhistoria ur ett mottagarperspektiv” under-

söks hur Nordisk kvinnolitteraturhistoria togs emot i recensioner och anmälningar 

när verket publicerades, det vill säga vad recensenterna av verket ansåg vara nytt 

och spännande och vad de betraktade som mer problematiskt eller traditionellt i 

förhållande till tidigare översiktsverk. I kapitlet jämförs och analyseras också 

hur mottagandet av verket såg ut de olika nordiska länderna emellan. 

 I kapitel 4 ”Förnyelse och tradition – en analys av Nordisk kvinnolittera-

turhistoria” undersöks Nordisk kvinnolitteraturhistorias fyra textband och jämförs 

med ett urval av tidigare litteraturhistoriska översiktsverk. Intentionen med ka-

pitlet är att visa i vilka aspekter verket uppvisar förändringar och i vilka aspekter 

det inte gör det. Först analyseras hur Nordisk kvinnolitteraturhistoria beskriver pro-

blemet med den tidigare litteraturhistorieskrivningen och vad verket avser att 

göra istället, men också vad som inte problematiseras. Därefter undersöks i var-

sitt avsnitt tre områden där Nordisk kvinnolitteraturhistoria har ambitionen att re-

presentera något nytt i förhållande till traditionella översiktsverk. Dessa tre om-

råden är det nordiska perspektivet, omtolkningar av kanoniserade kvinnliga för-

fattarskap, samt litteraturbegreppet och urvalet av genrer. 

 En gemensam avgränsning för kapitel 2 och kapitel 4 är att jag där stude-

rar de textmässiga aspekterna av verket. Det rika, mångsidiga och omfattande 

bildmaterialet som spänner över tusen års konstproduktion har jag inte kunnat 

ta mig an inom ramen för detta avhandlingsprojekt, då jag inte har någon ut-

bildning i konsthistoria eller konstvetenskap. Min bedömning har varit att detta 
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skulle krävas för att på ett adekvat sätt analysera Nordisk kvinnolitteraturhistorias 

bilder. Med det sagt vill jag ändå understryka att en aspekt av verkets förnyelse 

ligger just i sättet på vilket det är illustrerat, varför jag hoppas att få se detta 

perspektiv belyst i kommande forskning. 

 En annan gemensam avgränsning är att de biografiska och bibliografiska 

artiklarna i det femte, alfabetiskt upplagda bandet inte har inkluderats i under-

sökningen, då detta band mer har karaktären av ett uppslagsverk än av ett över-

siktsverk. 

 Eftersom de tre undersökningsdelarna i övrigt är förhållandevis olika sins-

emellan, kommer material, metoder, urval och avgränsningar för respektive ana-

lysdel inte att diskuteras här utan i inledningen till varje enskilt kapitel. I det föl-

jande ska jag istället diskutera några av de teoretiska perspektiv som är av över-

gripande betydelse i avhandlingen, och även redogöra för den kvinnolitteratur-

historiska tradition som föregått Nordisk kvinnolitteraturhistoria samt den tidigare 

forskning som finns om verket. 

 

Litteraturhistorieskrivning och litteraturhistoriografi 

Intresset för att skriva litteraturhistoriska översikter är i Norden jämngammalt 

med 1800-talets nationalromantiska strömningar.4 Litteraturhistorieskrivningens 

praktiker och förmedlingsmetoder började under 1960- och 1970-talet dock att 

ifrågasättas och studeras som konstruktioner färgade av sin tillkomsttid. Dessa 

metavetenskapliga reflektioner omkring litteraturhistoriens utformning och 

funktion inryms under benämningen litteraturhistoriografi. I antologin Litteraturhis-

toriografi (2005) poängterar Mads Rosendahl Thomsen och Svend Erik Larsen 

att området omfattar tre aspekter. Den första är en generell teoretisk observa-

tion över litteraturen som kulturellt och historiskt fenomen, något som inte en-

bart förekommer i litteraturhistoriska översiktsverk utan är en del av all littera-

                                                 
4
 Hur praktikerna för att utarbeta litteraturhistoriska översiktsverk, avsedda att ge en överblick över 

vanligtvis nationens litteratur, etablerades och utvecklades från 1800-talets första hälft och framåt 
finns beskrivet i ett stort antal vetenskapliga publikationer. En grundlig forskningsöversikt över lit-
teraturhistorieskrivningens utveckling i Sverige ges i Petra Broomans, ”Jag vill vara mig själv”: Stina 
Aronson (1892–1956), ett litteraturhistoriskt öde. Kvinnliga författare i svensk litteraturhistorieskriv-
ning – en metalitteraturhistorisk studie. [Diss.] Groningen, 1999, s.17–36. Litteraturhistorieskrivning-
ens utveckling i Danmark beskrivs av Flemming Conrad i de två volymerna Smagen og det natio-
nale: Studier i dansk litteraturhistorieskrivning 1800–1861 (1996) och For læg og lærd: Studier i 
dansk litteraturhistorieskrivning 1862–ca.1920 (2006). Utvecklingen i Norge beskrivs av Per Meldahl i 
avsnittet ”Om norske litteraturhistorier” i boken Om litteraturhistorieskrivning: Perspektiv på litteratur-
historiografiens vilkår og utvikling i europeisk og norsk samanheng (1983). Därutöver kan nämnas 
den nordiska antologin Videnskab og national opdragelse: Studier i nordisk litteraturhistorieskrivning 
(två band; 2001) redigerad av Per Dahl och Torill Steinfeld, som publicerades inom ramen för Nordi-
ska Ministerrådets forskningsprogram ”Norden och Europa” och som diskuterar litteraturhistorieskriv-
ningen i de nordiska länderna. 
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turvetenskap. De övriga två är dels metodiska problem såsom ”forholdet mel-

lem nationale og overnationale afgrænsninger, forskelle mellem fiktionstekster 

og andre teksttyper, kriterier for, hvilke tekster og aspekter man inkluderer eller 

udelader, læsestrategier for enkelttekster eller tekstgrupper”, och dels ett histo-

riskt perspektiv på litteraturhistorieskrivningens egen historia.5 Det är särskilt de 

två senare aspekterna som aktualiseras i den här avhandlingen. 

 De tidiga litteraturhistoriografiska verken hade det gemensamt att de 

ifrågasatte huruvida historiska framställningar objektivt kan skildra hur det för-

flutna egentligen var. Bland de titlar som fick stort inflytande fanns Hayden 

White Metahistory (1973) och The Content of the Form (1987). Där diskuteras hur 

valet av en narrativ (berättande) form för historiska framställningar gör den his-

toriska berättelsen besläktad med skönlitteraturens sammanhängande, förkla-

rande och kausala struktur, vilket för med sig ett eller flera genremönster (White 

identifierar fyra olika typer: romans, tragedi, komedi eller satir).6 Vidare fordrar 

formen att berättelsen fokuseras omkring ett subjekt.7 Den upprättar också ett 

förhållande av orsak och verkan mellan händelser.8 

 Förändringen i det teoretiska klimatet omkring litteraturhistoriografin kan 

också åskådliggöras med hjälp av två titlar av René Wellek. I boken The Rise of 

English Literary History (1941, ny utgåva 1966) beskriver Wellek framväxten av 

en litteraturhistorisk tradition i England, en skildring som slutar med ett kapitel 

om ”Thomas Warton, the author of the first great History of English Poetry”.9 I 

den senare artikeln ”The Fall of Literary History” (1982) har tron på den stora 

berättelsen dock gått förlorad: ”There is no progress, no development, no his-

tory of art except a history of writers, institutions, and techniques. This is, at 

least for me, the end of an illusion, the fall of literary history”.10 

 Vid 1990-talets början spetsades problemet ytterligare då David Perkins 

gav ut en bok som frågade Is Literary History Possible? (1992). Där diskuteras hu-

ruvida ett litteraturhistoriskt verk kan uppfylla det dubbla kravet på att skildra 

                                                 
5
 Mads Rosendahl Thomsen & Svend Erik Larsen, ”Introduktion” i Litteraturhistoriografi. Red. Mads 

Rosendahl Thomsen & Svend Erik Larsen, Århus, 2005, s. 7–40, s. 11. 
6
 Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore & 

London, 1973, s. 6ff. White kallar det “modes of emplotment”, vilket Staffan Carlshamre i Förklara 
och berätta vad som hänt (1995) har översatt till ”genremönster”, en översättning jag här använder 
mig av. Se Staffan Carlshamre, Förklara och berätta vad som hänt: Fyra uppsatser om historiens fi-
losofi. Göteborg, 1995, s. 108. 
7
 Hayden White, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Balti-

more & London, 1987, s. 16. Detta subjekt har ofta varit en nationalstat eller ett motsvarande geogra-
fiskt område. Se Atle Kittang, ”Litteraturhistoriografien i historisk og teoretisk perspektiv” i Atle Kittang 
& Per Meldahl & Hans H. Skei, Om litteraturhistorieskrivning: Perspektiv på litteraturhistoriografiens 
vilkår og utvikling i europeisk og norsk samanheng. Øvre Ervik, 1983, s. 21–109, s. 52ff. 
8
 White, 1987, s. 50. 

9
 René Wellek, The Rise of English Literary History. [Ny utg.] New York, (1941) 1966, s. 166. 

10
 René Wellek, ”The Fall of Literary History” i författarens The Attack on Literature and Other Es-

says. Brighton, 1982, s. 64–77, s. 77. 
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det förflutna som något komplext och samtidigt som något överskådligt. Att på 

ett rättvisande sätt fånga nyansrikedomen och pluralismen kan innebära att de 

stora linjerna drunknar i ett överflöd av detaljer, men alltför mycket förenkling 

och fokus på grova drag kan å andra sidan göra berättelsen ensidig och tillrät-

talagd. Litteraturhistoriens grundproblem är, som Perkins ser det, att det inte 

finns någon tillfredsställande lösning på detta dilemma, vilket innebär att littera-

turhistorieskrivning i grunden är ett omöjligt projekt. Ändå är det nödvändigt – 

en litteraturvetenskap utan historiska perspektiv skulle vara en utarmad disci-

plin.11 

 Tidigt kritiserades översiktsverken utifrån ett klassperspektiv och likaså 

har populärlitteraturens åsidosatta ställning uppmärksammats. Debatterna har 

även gällt de kvinnliga författarnas marginella plats och att litteraturhistorien så 

gott som aldrig behandlar etniska minoriteters litteratur. Visst fokus har även 

satts på hur försummad barn- och ungdomslitteraturen generellt är i de allmän-

na översiktsverken. ”Att diskutera litteraturhistoriens historia för självklart över 

i själva det akademiska ämnets historia, med institutionella villkor, personliga 

insatser och rådande paradigm som grundläggande frågor”, påpekar Per Erik 

Ljung.12 Också inom detta område har en rad studier gjorts.13 

 Trots de invändningar som rests har det samtidigt producerats en rad lit-

teraturhistoriska översiktsverk i de nordiska länderna sedan 1980-talet, av vilka 

några större flerbandsverk som publicerades åren innan Nordisk kvinnolitteratur-

historia kan nämnas: Dansk litteraturhistorie utgiven i nio band på Gyldendals för-

                                                 
11

 David Perkins, Is Literary History Possible?. Baltimore & London, 1992, s. 182–185. I Kanoniske 
konstellationer: Om litteraturhistorie, kanonstudier og 1920’ernes litteratur (2003) vidareutvecklar 
Mads Rosendahl Thomsen Perkins resonemang, i det att han poängterar att varje litteraturhistorisk 
framställning måste finna en egen balans mellan koherens och komplexitet; det finns inget givet för-
hållande mellan dessa två som fungerar i alla sammanhang, utan relationen påverkas alltid av urval 
och avgränsning. Rosendahl Thomsen är emellertid inte lika pessimistisk som Perkins till möjlighe-
terna att finna fungerande lösningar, utan menar att ”man kan give et seriøst bidrag til en måde at 
tænke litterathurhistorie på som hverken søger den ene korrekte teori eller giver efter for en uhæm-
met relativisme”. Se Mads Rosendahl Thomsen, Kanoniske konstellationer: Om litteraturhistorie, ka-
nonstudier og 1920’ernes litteratur. Odense, 2003, s. 19–26, citat s. 26. 
12

 Per Erik Ljung, ”Historia i praktik och teori” i Att skriva god historia. Red. Karl Erik Gustafsson & 
Per Rydén [Sylwan 12: Den svenska pressens historia] Göteborg, 2003, s. 45–58, s. 47. 
13

 Av den mängd vetenskapliga publikationer som handlar om den akademiska litteraturvetenska-
pens historia, aktörer och forskningsmetoder i Norden avgränsar jag mig här till att nämna sådana 
som publicerats på senare år. Beträffande den svenska framväxten av en litteraturhistorisk och lit-
teraturvetenskaplig ämnesdisciplin har projektet Universitetsundervisningens praktik: Exemplet lit-
teraturhistoria med poetik/ litteraturvetenskap/ blockämnet svenska utgivit de två titlarna Från etable-
ringsfas till konsolidering: Svensk akademisk litteraturundervisning 1890–1946 (2003) av Claes Ah-
lund och Bengt Landgren, och Universitetsämne i brytningstider: Studier i svensk akademisk littera-
turundervisning 1947–1995 (2005) redigerad av Bengt Landgren. För den svenska litteraturveten-
skapens doxa omkring millennieskiftet redogör Hanne-Lore Andersson i avhandlingen Doxa & de-
batt: Litteraturvetenskap runt sekelskiftet 2000 (2008). Om traditioner i norsk litteraturvetenskap och 
litteraturkritik skriver Erik Bjerck Hagen i Kampen om litteraturen: Hovedlinjer i norsk litteraturforsk-
ning og -kritikk 1920–2011 (2012). En mer begränsad tidsperiods litteraturvetenskapliga normer un-
dersöker Jonas Bakken i avhandlingen Litteraturvitenskapens retorikk: En studie av tekstnormene for 
gode norske empiriske litteraturvitenskapelige artikler i perioden 1937–57 (2007). 
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lag (1983–1985), Verdens litteraturhistorie utgiven i sju band redigerade av Hans 

Hertel (1985–1993; i svensk översättning Litteraturens historia), och Den svenska 

litteraturen utgiven i sju band redigerade av Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Sver-

ker Göransson och Hans-Erik Johannesson (1987–1990). 

 I Rethinking Literary History (2002) poängterar Linda Hutcheon att det un-

der 1990-talet även skrevs nya litteraturhistorier utifrån marginaliserade grup-

pers intressen. Utgångspunkten i dessa verk är oftast ett feministiskt perspektiv 

eller ett etnicitetsperspektiv, och Hutcheon menar att syftet med många av ver-

ken är att förmedla kulturellt värde och att skapa en känsla av gemenskap och 

historisk kontinuitet för gruppen ifråga: 

 
Like the historical narratives of nations, those of these newer forms of identity 
politics work to create a sense of continuity between past and present, usually 
with an eye to promoting ideological consensus. In this double function of 
granting authority and creating continuity lies the core of their shared political 
agendas – or, more accurately, their shared interventionist agendas. 14 

 

I Norden har utgivningen av litteraturhistoriska översikter med ett feministiskt 

perspektiv förutom Nordisk kvinnolitteraturhistoria omfattat nationella översikter 

över kvinnliga författare i Danmark, Finland, Norge och Sverige utgivna under 

1980-talet (mer om dessa under rubriken ”Tidigare nordiska kvinnolitteratur-

historier”). Andra nyutgivna översiktsverk under det senaste årtiondet omfattar 

såväl regionala som globala perspektiv, exempelvis Skånes litteraturhistoria utgiven 

i två band redigerade av Louise Vinge (1996–1997), Literary History: Towards a 

Global Perspective utgiven i fyra band redigerade av Anders Pettersson, Gunilla 

Lindberg-Wada, Margareta Petersson och Stefan Helgesson (2006), och Värl-

dens litteraturer: En gränsöverskridande historia utgiven i ett band redigerat av Marga-

reta Petersson (2011). 

 Samtidigt har, efter Perkins skeptiska svar på frågan om litteraturhistorie-

skrivningens möjlighet, också presenterats en rad olika förslag på nya former 

och angreppssätt för vetenskapen framgent. Några exempel, vilka särskilt hand-

lar om utformningen av litteraturhistoriska översiktsverk, ska här nämnas. I Re-

thinking Literary History presenterar Mario J. Valdés en idé till hur man ska kunna 

konstruera ”effective literary history”, det vill säga litteraturhistorier som tar 

hänsyn till den kritik som framförts och som öppnar upp genren på ett sätt som 

                                                 
14

 Hutcheon, 2002, s. 5. Hon påpekar att timingen för exempelvis Hayden Whites kritik var olycklig 
utifrån marginaliserade gruppers perspektiv, eftersom den kom vid den tid då de stod i begrepp att ta 
sig in i historien. Möjligen har detta bidragit till en viss ovilja att avstå från att skriva sin historia på ett 
traditionellt sätt; man vill ändå ha fått skriva den en gång, för sakens skull. Hutcheon, 2002, s. 7. Hut-
cheon diskuterar samma sak även i en tidskriftsartikel några år tidigare, se Linda Hutcheon, ”Inter-
ventionist Literary Histories: Nostalgic, Pragmatic, or Utopian?”, Modern Language Quarterly: A Jour-
nal of Literary History 1998:4, s. 401–417, s. 403. 
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han menar att tidigare kanonkritiska projekt inte lyckats göra.15 För att uppnå 

detta menar Valdés att litteraturhistorikerna bör arbeta dialogiskt utifrån a) för-

fattarens intentioner, b) en analys av hur dessa tar sig uttryck i författarens verk 

som kulturella artefakter, och c) de materiella villkoren för litterär produktion, 

det vill säga den litterära kulturen.16 ”Effective literary history” behandlar inte 

litteraturen som avgränsade verk utan som en öppen process av frågor och svar, 

understryker Valdés, en öppen process som kan redogöra för att litteraturen har 

författats av någon i en given tid och vid en given plats, för någon annan att 

läsa närsomhelst och varsomhelst.17 I samma antologi föreslår Walter D. Mig-

nolo en ny litteraturhistorieskrivning utifrån ett postkolonialt perspektiv, som 

undersöker vad som händer då västvärldens kultur- och litteraturuppfattning 

ställs i kontrast mot vad som förefaller vara liknande uttryck, men som ändå är 

annorlunda, i andra kulturer.18 

 Ett annat förslag lyfter Franco Moretti fram i Graphs, Maps, Trees (2005), 

där han diskuterar hur litteraturhistoriens kvantitativa aspekter med fördel kun-

de åskådliggöras med hjälp av grafer, vilket han illustrerar genom exemplet ro-

manens genombrott.19 Trädstrukturer skulle också kunna användas i litteratur-

historieskrivning, menar Moretti, och ger exempel på ett träddiagram som visar 

vilka av deckargenrens första titlar som överlevt i litteraturhistorien och vilka 

som inte gjort det.20 Genom att använda kvantitativa metoder kan ett vidare 

spektrum av den samlade litterära produktionen i en given tid belysas. 

 Ytterligare ett förslag presenterar Hans Ulrich Gumbrecht i en artikel med 

titeln ”Shall We Continue to Write Histories of Literature?” (2008). Där ser han 

framför sig att översiktsverken, istället för att vara ”grands récits”, borde vara 

fragmenterade i många korta inlägg som ger läsaren en punktbelysning av en-

skilda händelser i historien.21 Sådana informationstäta inblickar skulle kunna ge 

en känsla av liv och närvaro till litterära händelser, samtidigt som inläggen också 

skulle använda litterära texter för att frammana bilder av det förflutna.22 

                                                 
15

 Mario J. Valdés, “Rethinking the History of Literary History” i Rethinking Literary History: A Dia-
logue on Theory. Red. Linda Hutcheon & Mario J. Valdés, New York, 2002, s. 63–115, s. 67ff. 
16

 Valdés, 2002, s. 64. 
17

 Valdés, 2002, s. 66–67. 
18

 Walter D. Mignolo, “Rethinking the Colonial Model” i Rethinking Literary History: A Dialogue on 
Theory. Red. Linda Hutcheon & Mario J. Valdés, New York, 2002, s. 155–193, s. 168ff. 
19

 Franco Moretti, Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London, 2005, s. 5ff. 
20

 Moretti, 2005, s. 72ff. I Graphs, Maps, Trees tar Moretti också upp hur olika typer av kartor kan in-
korporeras i ett litteraturhistoriskt studium, men de exempel han målar upp handlar om hur kartorna 
kan ge nycklar till tolkningen av enskilda litterära verk. Denna del är således inte omedelbart möjlig 
att tillämpa på området litteraturhistoriska översiktsverk, varför den inte diskuteras ovan. 
21

 Hans Ulrich Gumbrecht, “Shall We Continue to Write Histories of Literature?”, New Literary History 
2008:3, s. 519–532, s. 527. 
22

 Gumbrecht, 2008, s. 530. Detta praktiseras bland annat i A New History of German Literature 

(2004) redigerad av David E. Wellbery, m.fl., där en mängd individuella och daterade litterära händel-
ser presenteras utan att några övergripande samband eller utvecklingslinjer beskrivs mellan dem. 
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 Några litteraturhistoriska och litteraturhistoriografiska studier har utgjort 

viktiga influenser till den här avhandlingen. En grupp handlar om hur kvinnliga 

författare, enskilda eller som grupp, har behandlats i litteraturhistoriska över-

siktsverk under (huvudsakligen) 1900-talet, något som även ligger inom denna 

avhandlings undersökningsområde. Bland dessa återfinns Anna Williams Stjär-

nor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-

talet (1997), Petra Broomans "Jag vill vara mig själv": Stina Aronson (1892–1956), ett 

litteraturhistoriskt öde. Kvinnliga författare i svensk litteraturhistorieskrivning – en metalit-

teraturhistorisk studie (1999) och Anna Nordlund Selma Lagerlöfs underbara resa ge-

nom den svenska litteraturhistorien 1891–1996 (2005). En annan undersökning som 

varit en influens är Anna Nordenstam Begynnelser: Litteraturforskningens pionjär-

kvinnor 1850–1930 (2001), vilken handlar om två tidpunkter då kvinnliga littera-

turforskare kom in på fältet. Projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie kan 

betraktas som en senare sådan tidpunkt. Ytterligare en studie är Anette Øster 

Dansk børnelitteraturhistorieskrivning: En undersøgelse af danske børnelitteraturhistorier 

1942 til 2006 (i disputationstryck 2008; på förlag 2010), där Øster analyserar på 

vilket sätt barnlitteraturens historia är konstruerad med utgångspunkt i fem dan-

ska och två norska barnlitteraturhistoriska översiktsverk. Østers avhandlings-

projekt liknar mitt eget såtillvida att det handlar om historiekonstruktionen i en 

parallellkanon till den så kallade huvudfåran. 

 

Feministisk litteraturforskning 

Den feministiska litteraturforskningens start brukar tidsmässigt placeras i det 

sena 1960-talet och kom ur den andra våg av kvinnopolitisk aktivitet som då 

sattes i rörelse. Utgångspunkten har sedan dess varit att analysera litteraturen ur 

ett könsperspektiv, men intressen och inriktningar har naturligtvis skiftat och 

utvecklats genom åren. Till en början ägnade sig den anglosaxiska feministiska 

litteraturforskningen huvudsakligen åt kritiska studier av manliga författares an-

drocentriska kvinnoskildringar, och analyser som Mary Ellman Thinking About 

Women (1968) och Kate Millett Sexual Politics (1969) blev inflytelserika. 

 Mot mitten av 1970-talet kom en förändring och de feministiska litteratur-

forskarna började istället läsa kvinnliga författares texter. Vändningen beskrivs 

bland annat i Elaine Showalters uppsats ”Feminist Criticism in the Wilderness” 

(1981). Det förra perspektivet kallar Showalter feministisk kritik och det känne-

tecknas alltså framförallt av ett fokus på att beskriva de stereotypa och scha-

blonmässiga kvinnobilder som uttrycks i litterära verk av manliga författare. 

Showalter menar att de feministiska litteraturforskarna emellertid hellre bör äg-
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na sig åt att analysera det som kvinnliga författare skrivit, och undersöka dessa 

verk historiskt, litteratursociologiskt, tematiskt, genremässigt och strukturellt. 

Detta nya perspektiv benämner hon gynocritics, vilket på svenska blev gynokritik: 

 
Feminist criticism has gradually shifted its center from revisionary readings to a 
sustained investigation of literature by women. The second mode of feminist 
criticism engendered by this process is the study of women as writers, and its 
subjects are the history, styles, themes, genres, and structures of writing by wo-
men; [---] No English term exists for such a specialized critical discourse, and 
so I have invented the term “gynocritics”.23 

 

Syftet med gynokritiken var således att studera kvinnliga författares texter på 

deras egna premisser, för att komma bort ifrån de förment universella teorier 

som baserats huvudsakligen på manliga författares verk.24 Showalters uppsats 

hade föregåtts av ett par tongivande publikationer som redan tillämpade det 

gynokritiska perspektivet, däribland hennes egen A Literature of Their Own 

(1977). Andra centrala studier som markerade denna vändning var Ellen Moers 

Literary Women (1976) och Sandra M. Gilbert och Susan Gubar The Madwoman in 

the Attic (1979). 

 Det som Showalter kallar gynokritik var en utveckling av den feministiska 

litteraturforskningen som låg i tiden. Samma tankar uttrycks även av Paul Lau-

ter i artikeln ”Caste, Class, and Canon” (1981). Han poängterar att om de femi-

nistiska litteraturforskarna vill förändra den litterära kanon ifrån grunden måste 

de kvinnliga författarnamnen betraktas avskilda från traditionen vilken bidrar 

till att marginalisera och undervärdera dem: ”the application to women’s art of 

principles and standards derived almost exclusively from the study of men’s art 

will tend to obscure, even hide, and certainly undervalue what women have 

created”.25 Showalter anser att den feministiska litteraturforskningen därför har 

två huvudsakliga uppgifter framför sig: för det första att lyfta fram bortglömda 

verk av kvinnliga författare och för det andra att uppvärdera åsidosatta genrer.26 

                                                 
23

 Elaine Showalter, ”Feminist Criticism in the Wilderness” (1981) i Contemporary Literary Criticism: 
Literary and Cultural Studies. Red. Robert Con Davis & Ronald Schleifer [4. uppl.] New York, (1986) 
1998, s. 51–71, s. 55. 
24

 Showalter, 1998, s. 54. I Sexual/Textual Politics (1985) beskriver Toril Moi skillnaden mellan den 
feministiska kritiken och gynokritiken som inte enbart bestående i olika val av studieobjekt (manliga 
respektive kvinnliga författares verk) utan också olika val av läsarter. De manliga författarnas verk 
granskades huvudsakligen ideologikritiskt, medan de kvinnliga författarnas verk istället studerades 
utifrån sympatiska läsarter. Se Toril Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. [2. uppl.] 
London, (1985) 2002, s. 74–75. Lise Busk-Jensen konstaterar i en artikel från 1999 samma sak: 
“Hvor læsningen af manlig litteratur skal dekonstruere den androcentriske synsvinkel, skal læsningen 
af kvinders litteratur omvendt støtte konstruktionen af den gynocentriske synsvinkel”. Se Lise Busk-
Jensen, “Veje og vildveje i feministisk litteraturvidenskab”, K & K 1999:88, s. 15–50, s. 39. 
25

 Paul Lauter, ”Caste, Class, and Canon”(1981) i Feminisms REDUX: An Anthology of Literary 
Theory and Criticism. Red. Robyn Warhol-Down & Diane Price Herndl, New Burnswick, 2009, s. 70–
91, s. 84. 
26

 Elaine Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Charlotte Brontë to 
Doris Lessing. [Rev. o. utökad uppl.] London, (1977) 1999, s. 10–11. Se även Lauter, 2009, s. 85. 
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En radikal förändring av den litterära kanon med avseende på de kvinnliga för-

fattarnas plats – eller med avseende på vilken som helst marginaliserad grupp – 

kräver att kvinnolitteraturhistorien lyfts fram som en tradition i egen rätt: 

 
Indeed, if our concern is to change the canon ”radically” – that is, at its roots – 
as distinct from grafting on to it a few odd branches, we must look at the full 
range of these alternate traditions. This argument holds, I believe, whether one 
is concerned with working-class art, the art of minority groups, or much of the 
art of women. For in significant ways, all “marginalized” groups have expe-
riences and traditions distinct from those of the dominant majority.27 

 

I Norden utvecklades de första miljöerna för feministisk litteraturforskning på 

ett motsvarande sätt, i stor utsträckning parallellt med och under inflytande av 

den angloamerikanska feministiska litteraturforskningen. Karin Westman Bergs 

seminarium ”Könsroller i litteraturen” startade i Uppsala 1967 som det första i 

Sverige och liknande grupper bildades också i Oslo och Köpenhamn.28 Många 

av de nya seminarierna och projekten drevs och bevistades av en majoritet yng-

re forskare och studenter, och fanns till en början utanför (men i anslutning till) 

universitetens institutioner.29 Liksom på det angloamerikanska fältet ägnade 

man sig först huvudsakligen åt ideologikritiska studier av kvinnosynen i histo-

rien och litteraturen.30 I antologin Kvinnolitteraturforskning (1980) signaleras em-

ellertid i Showalters efterföljd ett intresseskifte, och den feministiska litteratur-

forskningens uppgift förklaras ligga i att balansera den ditintills rådande manliga 

dominansen inom fältet med ny forskning om kvinnliga författare. Åsa Stenwall 

understryker: 

 
Intresset för kvinnors historia, författarvillkor, erfarenheter och föreställningar 
som de kommer till uttryck i deras litterära skapande, och strävan att ge kvin-

                                                 
27

 Lauter, 2009, s. 71–72. 
28

 Karin Westman Berg, ”Litteraturvetenskap och könsrollsvärderingar” i Textanalys från könsrolls-
synpunkt. Red. Karin Westman Berg, Stockholm, 1976, s. 91–114, s. 93. För en redogörelse av se-

minariets verksamhet under det första året, se Anna Nordenstam, ”Karin Westman Bergs köns-
rollsseminarium pionjäråret 1967–68”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2005:4, s. 55–65. I det av Veten-
skapsrådet finansierade projektet ”Kön och vetenskap: Kvinnolitteraturforskningens framväxt i Sve-
rige 1965–1985” undersöker Nordenstam könsrollsseminariets hela verksamhet, och resultaten av 
detta projekt publiceras i en kommande monografi med samma titel som projektet. 
29

 Irene Iversen, ”Innledning” i Feministisk litteraturteori. Red. Irene Iversen, Oslo, 2002, s. 9–63,     
s. 18. Iversen poängterar vidare att ”på 1980-tallet fikk kvinneforskningen institusjonell aksept, med 
oppretting av egne institutter og enkelte egne stillinger, men det er ikke før på 1990-tallet vi kan 
snakke om at den feministiske forskningen er blitt godkjent på universitetene”. Iversen, 2002, s. 18. 
30

 Claudia Lindén nämner som exempel på centrala svenska publikationer från dessa första år de två 
av Westman Berg redigerade antologierna Könsroller i litteraturen från antiken till 1960-talet (1968) 
och Textanalys från könsrollssynpunkt, liksom Ruth Nilssons avhandling Kvinnosyn i Sverige: Från 
drottning Kristina till Anna Maria Lenngren (1973). Se Claudia Lindén, ”Feministisk teorireception 
inom litteraturvetenskapen” i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2008. [Utgivare: Lärdoms-
historiska samfundet] Uppsala, 2008, s. 201–226, s. 205. Bland centrala danska publikationer inom 
området kan nämnas antologin Kønsroller i litteraturen (1975) redigerad av Hans Hertel. I såväl 

Sverige som Norge utgavs också ett flertal undersökningar som handlade om könsroller i barn- och 
ungdomslitteraturen. 
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nors litteratur en synlig och rättmätig plats i litteraturhistorieskrivningen har 
resulterat i dels att bortglömda författarinnor dragits fram i ljuset, dels att nytt 
ljus kastats över traditionellt erkända författarinnor och deras verk med hjälp 
av nya teoretiska och metodiska infallsvinklar.31 
 

Ett noterbart avtryck av detta skifte i den nordiska forskningen var att flera 

kvinnolitteraturhistoriska projekt sattes igång, däribland Nordisk kvinnolitteratur-

historia. 

 Vid mitten av 1980-talet utgavs en viktig bok för nordisk feministisk lit-

teraturforskning, och det var Toril Moi Sexual/Textual Politics (1985). Där gör 

författaren upp med de inflytelserika verken av Ellman, Millett, Moers, Showal-

ter och Gilbert & Gubar. Moi kritiserar den angloamerikanska feministiska lit-

teraturforskningen för att vara ”mostly indifferent or even hostile towards lite-

rary theory”.32 Förutom att hon invänder mot en ateoretisk hållning, anmärker 

Moi också att gynokritiken alltför ensidigt intresserat sig för att utläsa vilka 

kvinnliga erfarenheter som uttrycks i texterna och försummat att undersöka lit-

teraturens formaspekter.33 

 Med Sexual/Textual Politics lyfter Moi fram den franska feministiska lit-

teraturforskningen som den riktning i vilken hon anser att utvecklingen skulle 

vara betjänt av att röra sig framgent. Därvid presenterar hon de tre teoretikerna 

Hélène Cixous, Luce Irigaray och Julia Kristeva. Gemensamt för dessa är att de 

är starkt dekonstruktivistiskt, språkteoretiskt, filosofiskt och psykoanalytiskt 

influerade. Framförallt är det Jacques Lacans poststrukturalistiska tolkningar av 

Freud som de arbetar utifrån och bygger vidare på.34 

 Internationellt innebar denna poststrukturalistiska vändning inom den fe-

ministiska litteraturforskningen att det historiska intresset för kvinnliga förfat-

tare problematiserades. Att beskriva en kvinnolitterär utveckling kunde leda till 

samma typ av reducerande traditionsskapande som man kritiserade de allmänna 

litteraturhistorierna för. Med Irene Iversens ord: 

 
Poststrukturalistisk teori har satt sterke spor i måten feministisk litteraturforsk-
ning har arbeidet på siden midten av 1980-tallet. Fokus har skiftet fra et littera-
turhistorisk perspektiv på kvinnelitteraturen til den språklige konstruksjonen av 
kjønn i enkelttekster og forfatterskap, og det har vært skapt en forventning om 
at det feminine og kjønnsforskjellen opptrer i litteraturen på en måte som over-
skrider den vestlige, metafysiske tenkemåten.35 
 

                                                 
31

 Åsa Stenwall, ”Är det någon mening med att forska i bortglömda kvinnliga författare?” i Kvinnolit-
teraturforskning: Teorier och begynnelser. Red. Karin Westman Berg & Gabriella Åhmansson, Upp-
sala, 1980, s. 28–43, s. 33. 
32

 Moi, 2002, s. 69. 
33

 Moi, 2002, s. 6–11. 
34

 Moi, 2002, s. 94ff. 
35

 Iversen, 2002, s. 36. 
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De nya perspektiven innebar därmed att forskningen fokuserade på enskilda 

författarskap och verk hellre än på övergripande historiska perspektiv. I cent-

rum för analysen stod könskonstruktioner i språket, men också uttryck för sub-

versivitet. Detta undersöktes genom dekonstruktion och diskursanalys, och 

förde med sig att det kvinnliga subjektet problematiserades och belystes som 

heterogent.36 Vidare riktades intresset mot psykoanalytiska teorier kring språk 

och språktillägning, liksom kring moderskap och mor-barn-relationen. 

 Vilket avtryck lämnade då det franskteoretiska skiftet på den feministiska 

litteraturforskningen i Norden? Claudia Lindén skriver att Sexual/Textual Politics 

”sände en stötvåg genom den svenska litteraturvetenskapliga feminismen” och 

fungerade som en första ”introduktion till den franska feminismen i Sverige”.37 

Av de franskfeministiska teoretikerna fick Julia Kristeva det omedelbart största 

inflytandet i Norden.38 Presentationen av henne i den svenska kontexten stod 

huvudsakligen Ebba Witt-Brattström för genom artikeln ”Den främmande 

kvinnan – presentation av Julia Kristeva” i Kvinnovetenskaplig tidskrift (1984) och 

utgivningen av textsamlingen Stabat mater (1990). En annan central introduk-

tion av Kristeva utgjorde Carin Franzéns avhandling Att översätta känslan: En stu-

die i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik (1995). Teorin anammades också av fors-

kare som Birgitta Holm, Gunilla Domellöf och Birgitta Svanberg.39 

 Anna Klara Bojö påpekar i tidskriften Edda att inverkan av det franskteo-

retiska skiftet emellertid inte var särskilt märkbar i Sverige. Det förekom visser-

ligen ”en litteraturvetenskaplig teoretisk diskussion genererad av intresset för 

fransk feminism” i flera vetenskapliga publikationer under det sena 1980- och 

tidiga 1990-talet.40 I realiteten lämnade dessa diskussioner dock ganska få av-

tryck i den forskning som producerades, utan flertalet feministiska litteraturfor-

skare fortsatte i den angloamerikanska gynokritiska traditionen att synliggöra, 

omtolka och uppvärdera kvinnliga författarskap. Bojö konstaterar därför att det 

paradigmskifte som ägde rum internationellt inte fick något motsvarande ge-

                                                 
36

 Iversen, 2002, s. 34–35. Se även Lisbeth Larsson, ”Feministisk litteraturkritik i förvandling” i Lit-
teraturvetenskap: En inledning. Red. Staffan Bergsten [2. rev. o. utökad uppl.] Lund, (1998) 2002,      

s. 115–127, s. 121ff. 
37

 Lindén, 2008, s. 207–208 och s. 209. Lise Busk-Jensen poängterar att Mois bok fungerade ”igang-
sættende for diskussionen” av de poststrukturalistiska feministiska teorierna även i Danmark. Se 
Busk-Jensen, 1999, s. 16. 
38

 Detta beror, menar Claudia Lindén, på att Toril Moi presenterade Kristevas teori som den mest 
användbara, medan Cixous och Irigaray beskrevs som mer problematiska: ”Cixous och Irigaray var 
intressanta men problematiska – eftersom det fanns drag av essentialistiskt tänkande hos dem me-
nade Moi. Eftersom Mois bok var så inflytelserik i Skandinavien bidrog hennes, bitvis missvisande, 
bild av Cixous och Irigaray till att ingen av dem fick någon större betydelse i den svenska kontexten”. 
Se Lindén, 2008, s. 210. 
39

 Lindén, 2008, s. 212–213 och Anna Klara Bojö, ”Mellan Kvinno- och ’kvinna’: En studie av ett 
franskteoretiskt skifte inom den svenska feministiska litteraturvetenskapen 1984–1995”, Edda 

2008:4, s. 325–342, s. 327ff. 
40

 Bojö, 2008, s. 331. 
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nomslag i Sverige.41 Inte heller Lindén vill tala om något ”brott” utan menar att 

det i Sverige i ”bästa fall skedde en fusion” mellan de två inriktningarna.42 

 Sedan början av 1990-talet har det feministiska litteraturvetenskapliga fäl-

tet genomgått flera förändringar och utvecklats i olika riktningar, bland annat 

mot queerteoretiska perspektiv, maskulinitetsforskning, postkoloniala perspek-

tiv och intersektionalitetsforskning. Inflytelserika teoretiker har varit exempel-

vis Judith Butler, R. W. Connell, Donna Haraway, Eve Kosofsky Sedgwick och 

Gayatri Chakravorty Spivak. Denna teoretiska vändning började gradvis att bli 

märkbar i den nordiska kontexten från och med mitten av 1990-talet, det vill sä-

ga ungefär samtidigt som projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie avslutades. 

Jag kommer därför inte att gå närmare in på denna senare utveckling inom om-

rådet feministisk litteraturforskning här. 

 

Punkter för en kvinno-litteratur-historiografi 

De båda forskningsfält som har beskrivits ovan – litteraturhistoriografi och fe-

ministisk litteraturforskning – utgör som jag konstaterade inledningsvis hörnste-

nar i denna avhandling. Vilka punkter är då aktuella att beröra i en konkret ana-

lys av ett material som återfinns i det område där dessa två fält överlappar va-

randra, det område som skulle kunna kallas för kvinno-litteratur-historiografi? 

 Litteraturhistoriografi kräver först av allt att ett historiskt perspektiv på 

litteraturen anläggs. Ordet ’litteratur’ har varit i bruk i det svenska språket om-

kring 250 år och har under denna tid genomgått stora förändringar och bety-

delseförskjutningar. Under 1700-talet avsåg det ’undervisning eller ’lärda stu-

dier’ inom framförallt två områden; studiet av antiken och av poesin och välta-

ligheten. Successivt kom ordets betydelse mot sekelskiftet 1800 att ändras så att 

det användes i betydelsen ’bokväsende’, en utveckling som följde av att tryckta 

böcker inom en rad lärda ämnen började produceras och spridas i allt större 

omfattning.43 Fram emot 1800-talet försvann underbetydelsen ’undervisning 

                                                 
41

 Bojö, 2008, s. 334 och 338. Några av anledningarna till att det franskteoretiska skiftet inte slog 
igenom lika stort i Sverige var att det rent basalt saknades svenska översättningar av centrala teore-
tikers texter, att den franska feminismens språkanalytiska fokus upplevdes sakna en konkret kvinno-
politisk dimension, samt att de lingvistiska teorierna förstods som omöjliga att förena med de kvinno-
litteraturhistoriekonstruerande projekt som bedrevs (varibland Nordisk kvinnolitteraturhistoria var ett). 
Se Bojö, 2008, s. 336 och 339. 
42

 Lindén, 2008, s. 214. Även Alexander Ekelund konstaterar i en rapport från 2011 att ”[d]et svenska 
genombrottet för den franska feminismen innebär inte ett tvärt brott med de amerikanska teoretiker-
na utan […] det [kommer] ofta att handla om en förening av traditionerna. Referenserna till den fran-
ska traditionen blir tydligt ett sätt att positionerna sig inom det akademiska fältet men i litteraturanaly-
sens praktik är brottet inte alls lika tydligt”. Se Alexander Ekelund, Julia Kristevas genomslag i 
Sverige: Fransk feminism som symbolisk tillgång i litteraturkritikens fält. [Rapport från Forskargrup-

pen för utbildnings- och kultursociologi Nr 49] Uppsala, 2011, s. 26. 
43

 Bo Bennich-Björkman, Termen litteratur i svenskan 1750–1850. Uppsala, 1970, s. 122–127. 
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om språkkonst’ gradvis helt och hållet, och ersattes först av innebörden ’utöv-

ning av språkkonst’ och därefter av innebörden ’texter i poesi och konstnärlig 

prosa’.44 Den betydelseförskjutning som här beskrivs innebär alltså att ordet ’lit-

teratur’ gått ifrån att beteckna studiet av texter till att beteckna texterna som ar-

tefakter, både i den vidare bemärkelsen böcker eller tryckta texter och i den snä-

vare bemärkelsen skönlitteratur.45 

 I analyser av litteraturhistoriska översiktsverk har konstaterats att de kon-

kreta litteraturbegrepp som där uppvisas ser olika ut i olika verk. Man kan då ta-

la om ett bredare kulturhistoriskt litteraturbegrepp och ett smalare estetiskt in-

riktat dito med fokus särskilt på romaner, lyrik och dramatik.46 Skillnaden be-

skriver Rosendahl Thomsen: 

 
Hårdt stillet op er forskellen mellem æstetiske, formelle interesser og kultur-
historiske interesser et spørgsmål om hvorvidt litteraturen er en del af kultu-
ren, eller om den er en kunstart. Det er naturligtvis for hårdt, da litteraturen er 
begge dele, men det har meget forskellige litteraturhistoriografiske konsekven-
ser hvilken side man har en præference for.47 
 

Beroende på var översiktsverkets intressehorisont ligger kommer urvalet av 

texttyper, behandlingen av de enskilda verkens estetiska aspekter, och omfånget 

av övriga kulturella kontexter som innefattas, att variera. 

 I verktiteln Nordisk kvinnolitteraturhistoria ingår inte enbart begreppet ’lit-

teratur’, utan även begreppet ’kvinnolitteratur’. Detta begrepp har sina rötter i 

1970-talets nya kvinnorörelse, där ordledet ’kvinno-’ användes i en rad kombi-

nationer såsom kvinnokamp, kvinnoperspektiv, kvinnokultur, kvinnoforskning 

och ävenså alltså kvinnolitteratur.48 Innebörden i begreppet förklarar Stenwall 

                                                 
44

 Bennich-Björkman, 1970, s. 82. Parallellt med begreppet ’skönlitteratur’, och med samma betydel-
se, användes också länge det äldre begreppet ’vitterhet’ som blivit vanligt under den förra hälften av 
1700-talet. Se Bennich-Björkman, 1970, s. 86–87. 
45

 En motsvarande betydelseförskjutning i engelskan av ordet ’literature’ diskuterar René Wellek i 
artikeln ”What Is Literature?”, där han konstaterar att ”in antiquity and in the the Renaissance, litera-
ture or letters were understood to include all writing of quality with any pretense to permanence. The 
view that there is an art of literature, which includes both poetry and prose insofar as it is imaginative 
fiction, and excludes information or even rhetorical persuasion, didactic argumentation or historical 
narration, emerged only slowly in the eighteenth century”. René Wellek, “What Is Literature?” i What 
Is Literature?. Red. Paul Hernadi, Bloomington, 1978, s. 16–23, s. 20. 
46

 Perkins frågar: ”does literature mean only works in certain genres – poems, dramas, novels – or 
does the literary historian also exhibit, and not as background only, discourses in philosophy, theo-
logy, politics, science, medicine, and so on?”. Han pekar på att 1800-talets litteraturhistorier uppvisa-
de ett bredare litteraturbegrepp, men att det tidiga 1900-talets översikter tenderade att inkludera ett 
snävare spektrum av texter. Se Perkins, 1992, s. 6. 
47

 Rosendahl Thomsen, 2003, s. 41. 
48

 Iversen, 2002, s. 17. Marianne Hörnströms artikel ”Att skriva som kvinnor” vittnar om kvinnolittera-
turbegreppets ursprung i den angloamerikanska feministiska litteraturforskningen. Hörnström för-
klarar: ”Det är med Virginia Woolf som det hela börjar. Med sina idéer om en kvinnlig litterär tradition, 
om en kvinnlig stil och en kvinnlig litterär estetik, grundlägger hon ett slags kvinnolitteraturtänkandets 
tradition”. Se Marianne Hörnström, ”Att skriva som kvinnor” (1980) i Feministiska litteraturanalyser 
1972–2002. Red. Åsa Arping & Anna Nordenstam, Lund, 2005, s. 49–77, s. 49. Hörnströms artikel 
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förhållandevis öppet och inkluderande som i någon mening allt vad kvinnor har 

skrivit: 

 
Begreppet kvinnolitteratur har ingen klart avgränsad definition och används på 
delvis olika sätt. Vanligen syftar det på litteratur skriven av kvinnor, ofta också 
om kvinnor. Kvinnors skildringar av kvinnor och kvinnors liv har tillsvidare 
stått i centrum för den nyare kvinnolitteraturforskningens intresse. Sådana 
skildringar behöver inte nödvändigtvis uttrycka en feministisk hållning.49 
 

Janneken Øverland formulerar dock en snävare och mer föreskrivande femi-

nistiskt ideologisk definition av begreppet: ”Kvinnelitteratur kan defineres som 

litteratur som er skrevet av kvinner og som tar opp spesielt kvinnerelevante 

problemstillinger”.50 Också författarna till boken Et annet språk (1977) förklarar 

kvinnolitteratur som ”litteratur skrevet av kvinner”, vilken ger ”uttrykk for en 

kvinnelig bevissthet”.51 Bakom dessa definitioner ligger tanken att kvinnor i pa-

triarkatet bär på andra erfarenheter – de lever så att säga i en annan verklighet – 

och detta kommer till uttryck genom att de skapar en annan kultur; använder ett 

annat språk; skriver en annan sorts litteratur. Iversen menar att många emeller-

tid formulerade frågan om det är möjligt att tala om en särskild kvinnlig estetik 

mer tentativt och undrande.52 

 Några år in på 1980-talet, i och med den poststrukturalistiska vändningen, 

började kvinnolitteraturbegreppet emellertid att problematiseras och kritiseras. I 

Sexual/Textual Politics exempelvis, framhåller Moi att inringandet av ett specifikt 

kvinnligt språkbruk riskerar att cementera föreställningen att kvinnor och män i 

grunden uttrycker sig olika och att detta beror på att de i grunden är olika.53 

Därtill invändes att begrepp som kvinnoliteratur och kvinnokultur implicerar att 

gruppen kvinnor skulle vara socialt och kulturellt homogen inbördes.54 Som en 

följd av kritiken slutade begreppet småningom att användas. 

 Därmed har jag behandlat de två ordleden ’kvinno’ och ’litteratur’ – åter-

står då ledet ’historiografi’. Vid utarbetandet av ett litteraturhistoriskt översikts-

verk är det nödvändigt att sovra och att göra ett strängt begränsat urval ur en 

                                                                                                                                        
hämtar också inspiration ur Elaine Showalters tankar om en kvinnlig estetik i A Literature of Their 
Own. 
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 Stenwall, 1980, s. 35. 
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 Janneken Øverland, “Kvinnelitteratur” i Irene Engelstad & Janneken Øverland, Frihet til å skrive: 
Artikler om kvinnelitteratur fra Amalie Skram til Cecilie Løveid. Oslo, 1981, s. 159–164, s. 159. Øver-
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oöverskådlig förfluten litterär produktion.55 Ett av de problem som uppmärk-

sammades när litteraturhistorieskrivningens praktiker började granskas och ifrå-

gasättas under 1970- och 80-talet, var en föreställning som funnits att de förfat-

tarskap och verk som blivit utvalda varit de med det högsta litterära värdet. 

Forskare poängterade att faktumet att en författare blivit inkluderad i översikts-

verken, tillsammans med det sidutrymme som författaren ägnats relativt andra 

författarskap, inte enbart är en återspegling av ett litterärt värde som föreligger. 

Inkludering är något som i sig också skapar litterärt värde. I Contingencies of Value 

(1988) understryker Barbara Herrnstein Smith: 

 
[…] the value of a literary work is continuously produced and re-produced by 
the very acts of implicit and explicit evaluation that are frequently invoked as 
”reflecting” its value and therefore as being evidence of it. In other words, 
what are commonly taken to be the signs of literary value are, in effect, its 
springs.56 
 

Hur litteraturhistoriskt betydelsefullt ett författarskap eller verk betraktas vara, 

är avhängigt en rad variabler. Det finns olika historiska, sociala och ekonomiska 

omständigheter som spelar in, de estetiska idealen varierar över tid, och litterära 

smakdomare styrs av förväntningar, behov och intentioner som växlar.57 När 

ett visst litteraturhistoriskt stoff har presenterats i ett översiktsverk med stor 

spridning, har detta i sin tur också en stark inverkan på senare handböcker. Det 

finns en märkbar tröghet i genren litteraturhistoriska översiktsverk, och den ut-

formning som traditionen en gång har givits spelar på ett avgörande sätt in vid 

senare litteraturhistorieskrivning. Litterärt värde skapar litterärt värde, och ett 

givet urval tenderar att bli det fortsatta urvalet. Detta ger ett slags rundgång i lit-

teraturhistoriskrivningen som medfört att en kanon har formerats och konsoli-

derats.58 
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 En av de vanligaste urvalsprinciperna i historiska framställningar har länge 

varit förändring och originalitet. Perkins lyfter i Is Literary History Possible? fram 

att praktiskt taget alla litteraturhistorier är berättelser om förändring, där det vä-

sentligaste i en författares produktion tycks vara att vederbörande har funnit ett 

uttryckssätt som skiljer sig från föregående generationers.59 Detta krav på origi-

nalitet och förnyelse har skiljt ut en liten grupp författare som har ansetts upp-

visa dessa kvaliteter, medan andra som inte har bedömts ha dem har valts bort: 

”because literary histories are narratives of change; therefore, the works in 

which change is hardly visible must fall out of them”.60 En litteraturhistorie-

skrivning styrd av en utvecklingsmodell utforskar således inte summan av den 

litterära produktion som funnits vid en given tidpunkt, utan förbiser ofta sådana 

genrer som varit mer konstanta över tid.61 

 Utöver att utarbetandet av ett litteraturhistoriskt översiktsverk kräver en 

urvalsprocess, fordras också att det väljs en form för framställningen. Historiska 

framställningar finns i tre huvudsakliga former: 1) annaler, där enskilda händelser 

registreras i följd efter varandra, år för år, 2) krönikor, där kedjor av händelser 

berättas kronologiskt och ofta omkring något tema, men utan att några orsaks-

samband lyfts fram, och 3) narrativa historier, som inte bara beskriver händelser 

utan också söker förklara betydelsesammanhang.62 Den vanligaste har varit den 

narrativa. Problem som har lyfts fram med denna form har varit att den ofta lik-

nar utvecklingsromanens.63 

 

Begreppet Norden och nordisk feminism 

Begreppet Norden definieras i Nationalencyklopedin som ett samlingsnamn för 

Danmark (inklusive Färöarna och Grönland), Finland (inklusive Åland), Island, 
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Norge och Sverige.64 Tankarna om en särskild nordisk gemenskap kan härledas 

till upplysningstiden, och idéerna tog sedan fäste under 1800-talet och roman-

tiken parallellt med att det nationella identitetsbygget också blomstrade.65 Före-

ställningen om en nordisk samhörighet har emellertid varit livaktig också under 

1900-talet, inte minst under det kalla kriget då Norden politiskt försökte placera 

sig som ett slags gyllene medelväg mellan den västeuropeiska kapitalismen och 

den östeuropeiska kommunismen. Att de nordiska länderna delar en gemensam 

fredlig, luthersk, socialdemokratisk välfärdsmodell är en uppfattning som både 

kommit utifrån genom ett utländskt intresse för Nordens sätt att organisera sig 

socialt och politiskt, men också inifrån genom ett införlivande av dessa idéer i 

den nordiska självbilden.66 

 Att de nordiska länderna var varandras närmaste politiska och kulturella 

grannar var åtminstone fallet fram till det att Berlinmuren föll 1989, det kalla 

kriget mellan väst och öst upphörde, och samarbetet i den Europeiska unionen 

förtätades under 1990-talet. Danmark blev medlem i den Europeiska gemenska-

pen redan 1973, och Finland och Sverige trädde in i EU 1995 medan Island och 

Norge valde att stanna utanför. Därefter har föreställningarna om en nordisk 

samhörighet spelat en mindre betydande roll politiskt än det europeiska sam-

manhanget.67 

 Begreppet Norden har samtidigt med denna senare utveckling också pro-

blematiserats av flera forskare inom de humanistiska och de samhällsvetenskap-

liga fälten.68 Samtidigt som man konstaterar att de fem nordiska länderna för-
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utom sin geografiska närhet har en liknande kulturell, språklig, historisk och 

politisk bakgrund, har forskarna ifrågasatt om dessa likheter verkligen är större 

än de nationella särdrag som skiljer länderna åt. Detta har lett till att Norden har 

kommit att betraktas som en social och kulturell konstruktion, eller med andra 

ord som en pragmatisk enhet som blir verklig genom att det finns en praktise-

rad föreställning om en gemenskap. I konferensantologin The Cultural Construc-

tion of Norden (1997) poängterar Øystein Sørensen och Bo Stråth, professorer i 

historia, att Norden idag existerar som en föreställning om att de fem national-

staterna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige utgör en gemenskap i 

förhållande först och främst till det övriga Europa. Denna föreställning för-

stärks av att länderna förutom geografisk närhet och språklig släktskap (finskan 

undantaget naturligtvis) även delar vissa historiska och politiska likheter med 

varandra.69 

 Även i antologin Is There a Nordic Feminism? (1998) redigerad av Drude von 

der Fehr, Bente Rosenbeck och Anna Jónasdóttir beskrivs Norden som en kul-

turell konstruktion, men här ställs frågan om sammansättningen av en nordisk 

identitet utifrån ett särskilt fokus på feminism och kvinno- och könsforskning. 

Rosenbeck poängterar att det nordiska är en konstruerad identitet på samma 

sätt som nationalitet och genustillhörighet är det. Dessa identiteter blir sedan 

realiteter i och med att människor omsätter dem i praktik i sina liv: 

 
These identities are not observable in their essence; they are but modes of dis-
course and myths, owing their effect in part to their intrinsic tinge of univer-
sality. And through their pervasive effect, these constructions become reality. 
   Nations may well be imagined communities, but people still die and fight 
wars in the name of these constructions, or fictions; in other words, they 
work.70 

 

Ett annat exempel där ett konstruktivistiskt identitetsperspektiv på det nordiska 

tillämpas är statsvetaren Hans E. Anderssons avhandling Homo Nordicus? (2001). 

Där definieras Norden med utgångpunkt i en modell där en nations kärnidentitet 

ställs i förhållande till dess identiteter som omfattar andra stater.71 Exempel på det 

senare kan då vara en nordisk identitet men också en EU-identitet. 

 I annan forskning har Norden diskuterats utifrån ett regionsperspektiv. 

Ett exempel på detta är historikern Norbert Götz artikel ”Norden: Structures 

                                                                                                                                        
Norden on the agenda in the North. What did ideas of Nordic community represent in the framework 
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That Do Not Make a Region” (2003), där Norden definieras som en regional 

entitet, vilken återfinns på en nivå emellan de enskilda nationalstaterna och det 

vidare europeiska sammanhanget.72 Ett annat sådant exempel är historikern 

Mary Hilsons bok The Nordic Model (2008) där Norden behandlas med utgångs-

punkt i begreppet Geschichtsregion. Detta begrepp förklarar Stefan Troebst, pro-

fessor i kulturhistoria, i tidskriften European Review of History: 

 
Politically as well as historiographically speaking, the term historical region – in 
the sense of the German ‘Geschichtsregion’ – stands for the construction of a 
meso-region which over a long period of time is characterised [sic!] by an indi-
vidual cluster of social, economic, cultural and political structures and which is 
larger than a single state yet smaller than a continent […].73 
 

De olika sätten att närma sig begreppet Norden är emellertid i grunden likarta-

de, då båda förhåller sig till Norden som en diskursiv konstruktion med ett in-

nehåll som uppvisar variationer beroende av tid och plats. 

 I sitt bidrag till antologin The Cultural Construction of Norden sammanfattar 

Uffe Østergård innehållet i den nordiska självbilden idag på ett sätt som känns 

igen från Sørensen & Stråth, Götz och Hilson: 

 
Norden is perceived as something non-European, non-Catholic, anti-Rome, 
anti-imperialist, non-colonial, non-exploitative, peaceful, small and social de-
mocratic. In short, the Nordic peoples have perceived themselves as having no 
responsibility for Europe’s exploitation of the rest of the world and have spent 
a good part of their international efforts trying to make up for the wrong-
doings of their fellow Europeans toward the Third and Fourth Worlds.74 

 

Østergård hävdar dock att denna konstruktion av Norden som en fredlig och 

antikolonial region stämmer relativt dåligt överens med flera faktorer i den nor-

diska historien. Både Danmark och Sverige drev fram till 1900-talet en expansiv 

politik som syftade till att lägga andra landområden under sitt styre.75 Finland 

hörde länge till Sverige, medan Färöarna, Grönland, Island och Norge lydde un-

der Danmark. När Sverige 1814 förlorade Finland till Ryssland, tilltvingade sig 

Sverige istället att få styra över Norge. Både Danmark och Sverige har dess-

utom vid olika tillfällen försökt att lägga de nordöstra delarna av den europeiska 

kontinenten under sig, såsom områden i Schleswig-Holstein, nuvarande Polen 

och de tre baltiska länderna. 
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 Nu har de tidigare nordiska unionskonstellationerna upplösts; endast Fär-

öarna och Grönland är fortfarande inte enskilda nationalstater utan självstyran-

de delar av Danmark. Trots att Danmark och Sverige inte längre aspirerar på att 

vara Nordens stormakter, ligger det förflutna ännu kvar i den danska och den 

svenska självbilden: 

 
These two nationalities [Danes and Swedes, förf. anm.] today administer the 
legacy of two multi-nation empires, which for centuries contended for supre-
macy in Northern Europe. Or rather, the two states do not administer this le-
gacy, but they act, on the strength of their long, unbroken history, as though 
they nevertheless possess a quite natural right to their independent existence. 
This is to a much lesser extent true of the other Nordic countries, which for 
periods have been subject to Swedish and Danish rule, respectively.76 

 

Østergårds resonemang för här tankarna närmast till ett postkolonialt sätt att 

resonera om nationers självbild. Den postkoloniala kritiska teorins portalfigur 

Homi K. Bhabha understryker att ”[p]ostcolonial criticism bears witness to the 

unequal and uneven forces of cultural representation involved in the contest for 

political and social authority within the modern world order”.77 Utifrån en lit-

teraturhistorisk synvinkel innebär det postkoloniala perspektivet att fokus läggs 

på hur gamla koloniala och imperialistiska kulturella hegemonier alltjämt för-

medlas genom den litterära kanon. I inledningen till The Empire Writes Back 

(1989) klargör Bill Ashcroft, Gareth Griffiths och Helen Tiffin, professorer i 

engelsk litteratur: 

 
Britain, like the other dominant colonial powers of the nineteenth century, has 
been relegated to a relatively minor place in international affairs. In the spheres 
of politics and economics, and increasingly in the vital new era of the mass 
media, Britain and the other European imperial powers have been superseded 
by the emergent powers of the USA and the USSR. Nevertheless, through the 
literary canon, the body of British texts which all too frequently still acts as a 
touchstone of taste and value […] the weight of antiquity continues to domi-
nate cultural production in much of the post-colonial world. This cultural hege-
mony has been maintained through canonical assumptions about literary acti-
vity, and through attitudes to post-colonial literatures which identify them as 
isolated national off-shoots of English literature, and which therefore relegate 
them to marginal and subordinate positions.78 

 

Vanligtvis är det således den kulturella maktordning som upprätthålls mellan de 

europeiska forna kolonialmakterna och de kulturer de koloniserade som upp-

märksammas inom postkolonialismen, men ett likande perspektiv kan alltså 
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tillämpas på relationerna mellan Nordens två tidigare stormakter och de övriga 

nordiska länderna. 

 Parallellt med begreppet Norden existerar också begreppet Skandinavien, 

vilket i de flesta inomnordiska sammanhang innebär någonting annat än Nor-

den, men som i vissa utomnordiska sammanhang används synonymt med Nor-

den.79 Vidare har begreppet Skandinavien åtminstone två möjliga betydelser 

inom Norden. Dels används det som samlingsnamn på länderna Danmark, 

Norge och Sverige (ibland inkluderas också Finland), dels används det med av-

seende på den Skandinaviska halvön (vilken omfattar Norge, Sverige och den 

nordvästliga delen av Finland). För tydlighetens skull vill jag påpeka att jag i den 

här avhandlingen inte använder begreppen Norden och Skandinavien liktydigt, 

utan Skandinavien fungerar här som samlingsnamn för länderna Danmark, 

Norge och Sverige. 

 Som Götz påpekar är det nordiska emellertid inte bara en föreställning om 

en gemensam identitet eller en känsla av samhörighet mellan länderna, utan det 

baseras också på en rad etablerade och i viss utsträckning formaliserade sam-

arbeten och organisationer.80 Bland dessa kan särskilt nämnas Föreningarna 

Norden som instiftades 1919, Nordiska rådet som bildades 1952 och Nordiska 

ministerrådet som tillkom 1971.81 På det vetenskapliga området främjas samar-

beten av nordiska forskningsråd och fonder, bland annat NordForsk, Nordisk 

kulturfond, och de nordiska samarbetsnämnderna för humaniora & samhällsve-

tenskap, medicin och naturvetenskap. Inom många ämnesdiscipliner finns ock-

så nordiska publiceringsvägar, forskningsnätverk och konferenstillfällen, för att 

nämna några exempel. 

 De sammanhang som här är särskilt relevanta att redogöra för, är sådana 

som ligger inom kvinno- och könsforskningens område, som fältet ofta kallas i 

Norden. Som nordiskt samarbetsprojekt var Nordisk kvinnolitteraturhistoria inte 

unikt, utan verket följde i ett redan upparbetat sammanhang av kontakter mel-

lan både feministiska aktivister och forskare. Harriet Bjerrum Nielsen lyfter i 

Satsningar och samarbete: Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år (2000) fram 

att ”[d]et nordiske samarbeidet har preget kvinne- og kjønnsforskningen fra 
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første stund”.82 Även Ulla Manns poängterar i artikeln ”En ros är en ros är en 

ros: Konstruktionen av nordisk kvinno- och genusforskning” (2009) att ”det 

nordiska sammanhanget i hög grad uppfattades som en given plats att samar-

beta i med likasinnade feminister”, och hon fortsätter: 

 
Nordiskt samarbete stärktes överhuvudtaget under 1970-talet. Detta skedde 
inte bara inom sociala rörelser, utan också i ett större politiskt sammanhang. 
Samarbetsorgan i regionen som Nordiska ministerrådet gav exempelvis snabbt 
finansiellt och idémässigt stöd åt kvinnoforskningen. Det bidrog till att förstär-
ka redan vedertagna uppfattningar om Norden som ett naturligt samarbetsfält, 
istället för uppfattningar om det gemensamma skandinaviska eller det särskilda 
nationella.83 

 

Förutom att traditioner av nordiskt samarbete inom kvinno- och könsforskning 

beskrivs i Bjerrum Nielsens och Manns ovan nämnda artiklar, finns översikter 

över sådana sammanhang också i Rosenbecks bidrag i Is There a Nordic Femi-

nism?, i Solveig Bergmans artikel i Satsningar och samarbete, samt i fyra bidrag un-

der rubriken ”Finns det en nordisk feminism och en nordisk kvinno/genus-

forskning” i konferensantologin Gråt gärna – men forska (2001).84 

 Vad gäller nordiska samarbetsarenor för feministiska forskare ger 

översikterna i stort sett samma huvudsakliga exempel. De framhåller att Nor-

disk Sommeruniversitet (NSU) under 1970-talet utgjorde en viktig mötesplats 

för feministiska forskare i Norden.85 Därifrån, konstaterar Rosenbeck, vann 

kvinno- och könsforskningen sedan insteg på universiteten: “From the NSU, 

women’s studies slowly spread to the universities; here, starting in the mid-

1970s, courses were offered and networks founded, while the 1980s saw the 
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inauguration of centres [sic!] all over the Nordic countries”.86 1980 grundades 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, som tämligen omgående blev en viktig nordisk tid-

skrift för kvinnoforskning.87 Året därpå, 1981, bildades föreningen Nordisk Fo-

rum for kvindeforskning i Norden, eller kort och gott Nordisk Forum som den 

också kallades. Mot slutet av 1980-talet togs initiativet till att etablera en nordisk 

koordinatortjänst, något som blev verklighet 1991–1995. Under den första de-

len av 1990 talet startades också tidskriften NORA: Nordic Journal of Women’s 

Studies (1993) och NIKK, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, 

etablerades 1995.88 Därtill kan läggas en mängd konferenser, nätverk och före-

ningar med olika inriktningar inom fältet. 

 Finns det då något särskilt nordiskt med den feministiska forskningen i 

Norden? På den punkten går forskarnas åsikter isär. Vissa menar att det går att 

tala om något sådant som en nordisk särprägel, och att denna framträder 

tydligast vid en jämförelse med utomnordiska sammanhang. Bjerrum Nielsen 

hävdar exempelvis att 1950- och 60-talets könsrollsforskning bar den nordiska 

särprägeln av att vara mer socialkonstruktivistiskt inriktad än vad den interna-

tionella forskningen i allmänhet var vid den tiden. Under 1970-talets nya kvin-

norörelse var inriktningen vänsterradikal och marxistisk, och fokus lades fort-

farande på de sociala strukturerna, de ekonomiska villkoren, och det politiska 

och ideologiska planet. Det fokus som den kontinentaleuropeiska forskningen 

hade på identitetsskapande kom betydligt senare i Norden.89 

 Andra svarar mer tvekande. Rosenbeck kallar det nordiska sammanhanget 

för ett paraply under vilket många forskningsprojekt initierats, men där inter-
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nordiska perspektiv alltjämt är få: ”The principal model for collaboration has 

been the collation of more or less co-ordinated national reports which are then 

published in the same volume, preceded by a short introduction”.90 Hon anser 

att det vore önskvärt med fler transnationella analyser i den nordiska kvinno- 

och könsforskningen. 

 Ytterligare andra är uttalat kritiska till att alltför starkt betona något 

specifikt nordiskt. Nina Lykke invänder exempelvis: ”selv om der findes en 

stærk feministisk forskningstradition i de nordiske lande, så gør vi i grunden 

måske ikke så meget nordisk, feministisk forskning”.91 Hon anser att begreppen 

Norden och nordisk har en problematisk genealogi, då det för tankarna dels till 

de tidigare dansk-svenska stormaktsaspirationerna som Østergård påtalat, och 

dels till romantikens föreställningar om en nordisk folkkaraktär med tydliga vi-

kingareferenser. Begreppet är på grund av detta inte ett som feministiska fors-

kare utan vidare kan använda sig av, påpekar hon.92 Även Manns förhåller sig 

kritisk till det nordiska sammanhanget, då hon menar att det dröjde relativt 

långt in på 1990-talet innan några inomvetenskapliga diskussioner om fältets 

kunskapstraditioner började förekomma. Istället hölls en enad fasad upp, men 

den föregivna enigheten dolde att vissa teoretiska och innehållsliga perspektiv 

fick företräde framför andra. Områden som inte uppmuntrades var queerteori 

och intersektionalitetsdiskussioner.93 

 

Tidigare nordiska kvinnolitteraturhistorier 

Förvisso har även Nordisk kvinnolitteraturhistoria sina föregångare, och det har 

funnits nordiska uppslagsverk över kvinnliga författare alltsedan så kallade 

gynaeceer (förteckningar över lärda och berömvärda kvinnor) skrevs på 1600- 

och 1700-talet. Så när som på ett enda är de nordiska gynaeceerna författade av 

män, eftersom det ansågs alltför anspråksfullt av en kvinna att framhäva det 

egna könets förtjänster på ett sådant sätt. Undantaget är den danska grevinnan 

Leonora Christine Ulfeldts Hæltinners pryd som färdigställdes under 1680-talet.94  
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 Från slutet av 1800-talet och den första vågens feminism finns några 

tidiga svenska kvinnolitteraturhistorier. Den första är Qvinnan inom svenska litera-

turen: Bibliografiskt försök /af två damer som gavs ut på Norstedts förlag 1873. To-

talt omfattar detta verk 88 sidor, varav de första drygt tjugo sidorna utgörs av 

en historisk översiktsdel och återstoden är en bibliografisk sammanställning.95 

Tjugo år senare sammanställde Sigrid Leijonhufvud och Sigrid Brithelli en upp-

följare, bibliografin Kvinnan inom svenska litteraturen intill år 1893, som de utarbe-

tade till världsutställningen i Chicago det året. Den historiska översikten är nå-

got kortare i detta verk och omfattar 14 sidor, men den bibliografiska samman-

ställningen är å andra sidan betydligt mer omfångsrik på 190 sidor. Även i Ellen 

Fries bok Märkvärdiga qvinnor (1891) finns ett par kvinnliga författare represen-

terade.96 

 I Begynnelser: Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850–1930 konstaterar Nor-

denstam att redan i dessa tre översikter tillsammans kan man se att en första 

svensk kvinnolitterär kanon skapad av kvinnliga forskare och skribenter har ut-

kristalliserats. Denna kanon utgörs av Den heliga Birgitta, drottning Kristina, 

Sophia Elisabeth Brenner, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Anna Maria Lenn-

gren och Fredrika Bremer.97 Vid sidan av dessa förekommer också Julia Chris-

tina Nyberg (pseudonymen Euphrosyne), Thekla Knös, Sophie von Knorring, 

och Emilie Flygare-Carlén. De senare tillmäts dock en något mindre betydelse. 

 Det sena 1800-talet såg också publiceringen av den första danska kvinno-

litteraturhistorien, Anton Andersens Danske forfatterinder i det nittende hundredaar: 

Biografier og karakteristiker (1896). Verket innehåller avsnitt om 50 kvinnliga 

författare presenterade i kronologisk ordning från 1840-talet och framåt, och 

det har en inledning som dryftar historiska aspekter av kvinnans ställning och 

kvinnliga författares situation. Även om dess upphovsman Andersen betonar 

att de kvinnliga författarna missgynnats av snäva könsrollsmönster och att de 
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förtjänar mer uppmärksamhet än de har fått, underkänner han samtidigt alla 

skrivande kvinnor före Thomasine Gyllembourg och menar att kvinnornas sär-

skilda styrka i litteraturen är att de kan bidra med ett varmare känslospektrum 

än de manliga författarna.98 Verkets hållning till kvinnliga författare är således 

något ambivalent. Eftersom Danske forfatterinder i det nittende hundredaar är den en-

da danska översikten över kvinnliga författare från 1800-talet kan man inte säga 

att någon kanonisering av kvinnliga författarskap skedde i Danmark på samma 

sätt som det gjorde i Sverige omkring sekelskiftet. För att konstatera att en ka-

non etablerats krävs att flera översikter kan jämföras beträffande urval. 

 Under den andra vågens feminism återuppväcktes sedan intresset för 

kvinnorna i litteraturhistorien. Den upptäcktsfärd efter kvinnliga författare som 

satte igång ledde bland annat till att några av de äldre översikterna fick ny 

uppmärksamhet. Leonora Christine Ulfeldts Hæltinners pryd publicerades exem-

pelvis i sin första tryckta version 1977 och Kvinnan inom den svenska litteraturen 

intill år 1893 gavs ut på nytt 1978. På initiativ av Karin Westman Berg, docent i 

litteraturvetenskap, utarbetades också en fortsättning på Leijonhufvuds och Bri-

thellis kvinnolitteraturhistoria av kvinnolitteraturprojektet vid Uppsala universi-

tet. Den nya bibliografin utkom 1982 och fick titeln Kvinnliga författare 1893–

1899: Bibliografi över svensk och finlandssvensk skönlitteratur. 

 Det publicerades under 1980-talet också nationella litteraturhistoriska 

översiktsverk över kvinnliga författare i först Sverige och Danmark, och senare 

i Norge och Finland. Kvinnornas litteraturhistoria heter det svenska verket och det 

publicerades i två band 1981 respektive 1983. Verket innehåller inga allmänna 

litteraturhistoriska översikter, utan består av individuella, kronologiskt ordnade 

essäer där författarskapen behandlas var för sig. Några samband tecknas således 

inte mellan dem. Redaktörer för det första bandet var Marie Louise Ramnefalk 

och Anna Westberg, och för det andra bandet Ingrid Holmquist och Ebba 

Witt-Brattström. Såväl forskare och skribenter som andra kvinnliga författare 

var involverade i verket, vilket innebar att Kvinnornas litteraturhistoria inte var nå-

got renodlat forskningsprojekt. 

 Jämfört med den svenska kvinnolitterära kanon som etablerades hundra 

år tidigare, känns de stora dragen igen i Kvinnornas litteraturhistoria. Den heliga 

Birgitta och drottning Kristina har visserligen fått sällskap av Agneta Horn 

bland de allra tidigaste författarnamnen. Sedan finns varken Sophia Elisabeth 

Brenner eller Anna Maria Lenngren med i verket, medan Hedvig Charlotta 

Nordenflycht behandlas i två avsnitt. Därefter följer Fredrika Bremer och 
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Emilie Flygare-Carlén, men Euphrosyne, Thekla Knös och Sophie von Knor-

ring har inte kommit med. Kvinnornas litteraturhistoria har alltså gjort ett något 

mindre urval av författarnamn fram till 1870-talet. Detta förklaras av projektets 

syften och anspråk, som diskuteras i förordet till den första delen: 

 
Vi har alltså inte vetenskapliga ambitioner utan har önskat subjektiva essäer, 
engagerade, kanske självsvåldiga, där förhållandet mellan den skrivande och 
den omskrivna blir synligt och betydelsefullt. [---] Inga nu levande författare 
skulle omskrivas. Någorlunda spridning på ämnen och tider var önskad, men 
uppenbara luckor finns: Lenngren, Boye, Wägner med flera. De luckorna beror 
på bokens form och karaktär: vissa planerade essäer har inte levererats, andra 
har aldrig funnit sin skribent, åter andra kunde kanske ha blivit verklighet om 
vi skjutit på utgivningen ytterligare.99 

 

Övriga 1800-tals författare som finns med i Kvinnornas litteraturhistoria är Ottilia 

Adelborg, Victoria Benedictsson, Anna Branting, Rosa Carlén (som behandlas i 

samma essä som sin mor Emilie Flygare-Carlén), norska Camilla Collett, Ellen 

Key, Selma Lagerlöf, finlandssvenska Fredrika Runeberg, och Frida Stéenhoff. 

Det mesta utrymmet i Kvinnornas litteraturhistoria ägnas dock åt 1900-talets lit-

teratur, och där har verket inte haft lika mycket redan etablerad kvinnolitterär 

tradition att förhålla sig till. 

 Ungefär samtidigt som Kvinnornas litteraturhistoria publicerades i Sverige 

utgavs också Danske kvindelige forfattere i Danmark. Liksom det svenska verket 

består även detta av två band, publicerade 1982 på Gyldendals förlag. Danske 

kvindelige forfattere är i sin helhet skriven av de två forskarna Stig Dalager och 

Anne-Marie Mai, vars arbete finansierades av den danska statens humanistiska 

forskningsråd.100 Verkets två band är kronologiskt upplagda och det första 

bandet sträcker sig från 1500-talet till omkring 1850, där det andra bandet tar 

vid och avslutar i 1970-talet. Året efter Danske kvindelige forfattere kom också Pil 

Dahlerups avhandling Det moderne gennembruds kvinder (1983). Där ges en översikt 

över omkring 70 danska kvinnliga författare som debuterade under 1870- och 

1880-talet.101 

 Underlaget för att ringa in en tendens till kanonisering av kvinnliga för-

fattare i Danmark är alltjämt mindre än i Sverige, men några namn återkommer. 

För den äldre litteraturen handlar det om Leonora Christine Ulfeldt, Dorothe 
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Engelbretsdatter, Anna Margarethe Lasson, Charlotte Dorothea Biehl, Charlot-

te Baden och Birgitte Catherine Boye. 1800-talets första del representeras av 

Kamma Rahbek, Friederike Brun, Thomasine Gyllembourg och Johanne Luise 

Heiberg. För den senare delen av 1800-talet finns emellertid liten samstämmig-

het mellan de danska verken. Danske kvindelige forfattere lägger tonvikten vid 

Louise Bjørnsen, Mathilde Fibiger, Elisabeth Hauch, Athalie Schwartz och Pau-

line Worm, medan Det moderne gennembruds kvinder särskilt lyfter fram Therese 

Brummer, Illa Christensen, Emma Gad, Olivia Levison, Adda Ravnkilde och 

Vilhelmine Zahle. 

 Den norska kvinnolitteraturhistorien publicerades något senare, 1988–

1990, på det vänsterradikala norska förlaget Pax. Verket, som har titeln Norsk 

kvinnelitteraturhistorie, består av tre kronologiskt ordnade band som omfattar åren 

1600–1900, 1900–1945 respektive 1940–1980. Redaktörer för verket är Irene 

Engelstad, Jorunn Hareide, Irene Iversen, Torill Steinfeld och Janneken Øver-

land, och en del av avsnitten i banden är skrivna av dessa fem. En rad andra 

norska litteraturforskare har emellertid också bidragit. Den finansiering som 

fanns bakom Norsk kvinnelitteraturhistorie kom från Norges Allmenvitenskapelige 

Forskningsråd.102 

 1989 publicerades också den finska kvinnolitteraturhistorien ”Sain roolin 

johon en madhu”: Soumalaisen naiskirjallisuuden linjoja [vilket översatt betyder unge-

fär ”Jag fick en roll jag inte ryms i”: Linjer i finsk kvinnolitteratur] under redaktion av 

Maria-Liisa Nevala. Det finska verket är publicerat i ett stort band på Otava 

förlag och innehåller avsnitt av sammanlagt elva finska litteraturforskare. 

 Som litteraturhistoriskt översiktsverk är Nordisk kvinnolitteraturhistoria emel-

lertid mycket mer omfångsrikt och heltäckande än dessa föregångare, och en 

forskningsinsats utan motsvarighet på kvinnolitteraturhistoriskt område. De ti-

digare verken är huvudsakligen nationella, vilket innebär att det samnordiska 

perspektivet också är något som skiljer Nordisk kvinnolitteraturhistoria från dess 

föregångare. 

 

Tidigare forskning om Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

Den tidigare forskningen om Nordisk kvinnolitteraturhistoria kan delas upp i två 

kategorier; en som utgörs av studier som gjorts av forskare som inte själva med-

verkat i projektet, och en som utgörs av reflektioner som projektdeltagare pub-

licerat under eller efter arbetet med verket. 
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 Till den första kategorin hör Williams tidigare nämna studie Stjärnor utan 

stjärnbilder. Hit hör även Broomans avhandling ”Jag vill vara mig själv” och Nord-

lunds avhandling Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 

1891–1996, vilka också nämnts i det föregående. Dessa undersöker, som kon-

staterats, hur kvinnliga författare har behandlats i svenska litteraturhistoriska 

översiktsverk under 1900-talet, och där ingår Nordisk kvinnolitteraturhistoria som 

ett av verken. 

 Broomans har även publicerat tre artiklar som hör hemma i denna kate-

gori. Efter den avslutningskonferens för projektet Nordisk kvindelitteraturhis-

torie som hölls i Kristiansand 1997 utgavs en konferensantologi med titeln Kvin-

nelitteraturhistorier: Rapport fra forskersymposiet Nordiske kvinners litteratur (1998). 

Där har Broomans bidragit med föredraget ”Att erövra vida världen: Ett nytt 

paradigm i kvinnolitteraturhistorieskrivningen”, vilket är baserat på de resultat 

som senare också publicerades i avhandlingen. Även den tidigare artikeln ”Har 

den nordiska kvinnolitteraturhistorien ett kön?” (1996) presenterar resultat som 

utvecklas i hennes avhandling. Med artikeln ”I fadershuset: Om kön och natio-

nell identitet i nordisk litteraturhistorieskrivning” (2000) går Broomans vidare 

på avhandlingens linje och undersöker liknande tendenser i den nordiska littera-

turhistorien men utifrån en blick på andra författarskap.103 

 I Kvinnelitteraturhistorier ingår också en artikel av Lisbeth Stenberg, ”Nor-

disk kvinnolitteraturhistoria, sedlighetsdebatten och den obligatoriska hetero-

sexualiteten”. Där problematiserar Stenberg utifrån ett queerperspektiv Nordisk 

kvinnolitteraturhistorias behandling av det moderna genombrottet. Hon poängte-

rar också att det psykoanalytiska begärsbegrepp som förekommer flitigt i ver-

kets tredje band tenderar att vara ett heterosexuellt begär.104 

 Ett annat bidrag i samma antologi är Ingrid Nymoens artikel ”Med Luther 

og Freud som undertekst”, i vilken Nymoen diskuterar den psykoanalytiska och 

den protestantiska jagförståelse som band 3 uppvisar: 

 
Med valget av jeg’et og begjæret som basistermer, signalerer redaksjonen av 
bind 3 et ønske om å skrive modernitetshistorie på psykoanalytiske premisser. Når 
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den, med grunnlag i signerte artikler, gestalter jeg’et og begjæret i det skrevne 
ord, skriver den protestantisk modernitetshistorie. Verken den litteraturhistoriske 
diskursen eller litteraturen den fortolker, er det radikale oppbrudd fra religio-
nen og patriarkatet som introduksjonen bebuder.105 
 

Till den andra kategorin, det vill säga reflektioner som projektdeltagare publi-

cerat, hör Christina Sjöblads artikel ”Att skriva nordisk kvinnolitteraturhistoria” 

(1990) där några av projektet Nordisk kvindelitteraturhistories utgångspunkter 

och överväganden presenteras. Däribland kan nämnas att hon tar upp några 

övergripande idéer och gemensamma utgångspunkter, såsom verkets litteratur-

begrepp och dess tänkta struktureringsprincip.106 Dit hör också en artikel av 

Irene Iversen, ”Melankoli og utopi: Kjønnskløft og forskningsvisjoner i to lit-

teraturhistoriske 1800-talls konstruksjoner” (1994), som bland annat berör den 

övergripande metaforiska titeln Fadershuset på det andra bandet och vilken pa-

triarkatsförståelse som förmedlas genom denna figur.107 Även Lise Busk-Jen-

sens artikel ”Writing Women’s Literary History” (1995) hör till denna kategori. 

I denna bemöter Busk-Jensen den kritik som framkom i mottagandet av verkets 

andra band. Hon diskuterar också historiesynen och förhållningssättet till de 

traditionella periodbegreppen i sina egna avsnitt i samma band.108 

 I den ovan nämnda antologin Kvinnelitteraturhistorier finns även några artik-

lar av redaktörer och skribenter i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Huvudredaktö-

ren Møller Jensen reflekterar i föredraget ”At skrive sit eget køns litteraturhisto-

rie” över om behovet av en kvinnolitteraturhistoria finns i slutet av 1990-talet, 

och hon svarar på den frågan ja. Hon konstaterar samtidigt att det inte varit 

okomplicerat att skriva om den egna samtiden.109 Svårigheten att förhålla sig till 

samtidslitteraturen, och då särskilt till 1970-talslitteraturen, berör även Anne 

Birgitte Richard i sitt bidrag i antologin.110 Hon understryker att arbetet med att 

skriva Nordisk kvinnolitteraturhistoria startade i sjuttiotalets anda, men under ar-
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 Ingrid Nymoen, ”Med Luther og Freud som undertekst” i Kvinnelitteraturhistorier: Rapport fra 
forskersymposiet Nordiske kvinners litteratur. Red. Unni Langås, Kristiansand, 1998, s. 105–116,    
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107
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 Richards bidrag i Kvinnelitteraturhistorier framfördes inte vid själva konferensen, utan gavs som 
en gästföreläsning vid Högskolen i Agder under hösten 1997. Se Unni Langås, ”Forord” i Kvinne-
litteraturhistorier: Rapport fra forskersymposiet Nordiske kvinners litteratur. Red. Unni Langås, Kris-
tiansand, 1998, s. 5–7 [1998a], s. 6. 
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betsprocessen började ett slags uppgörelse med den tiden. Richard diskuterar 

detta utifrån ett antal myter om årtiondet, som det blev nödvändigt för pro-

jektgruppen att göra upp med.111 I artikeln ”Litteraturhistorie som erindring” 

(1996) sammanfattas problemet: 

 
Historisk er værket blevet til i en tid, der har bevæget sig fra en overvejende 
konsensus-opfattelse af kvindeforskningens opgave i forholdet til litteraturen, 
politikken og kvindesagen og hen imod en heterogenitet, det har signaleret 
åbenhed, men også opbygningen af nye ideologiske mønstre, der skulle arve 
eller afløse 70ernes.112 
 

Konsekvensen beskriver Richard som en ambivalens i förhållande till årtiondet, 

där få var intresserade av att skriva om perioden initialt, men där kapitlet om 

sjuttiotalet till slut blev det mest omfattande i det fjärde bandet.113 

 Vidare i Kvinnelitteraturhistorier diskuterar Rakel Christina Granaas det nor-

diska i förhållande till det nationella i verket, utifrån Norges plats i projektet och 

i textbandens avsnitt. Utifrån en analys av det tredje bandet framför hon kritik 

mot behandlingen av det norska stoffet.114 Den norska litteraturens relation till 

det övriga stoffet i verket berör även Unni Langås i samma antologi. Hon base-

rar sin diskussion på det fjärde bandet, och därför aktualiseras även frågan om 

projektets förhållande till 1970-talslitteraturen i Langås inlägg, liksom den gjor-

de i Richards två artiklar ovan.115  

 En rad problem och paradoxer som kvinnolitteraturhistorieskrivning stö-

ter på diskuterar Richard i den senare artikeln ”Kvindelitteraturhistorie: En 

humlebi i modvind” (2001), vilka hon där exemplifierar bland annat utifrån er-

farenheter i det nordiska kvinnolitteraturhistorieprojektet. Mest centralt att lyfta 
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fram i detta sammanhang är de kommentarer som görs angående verkets för-

hållningssätt till de traditionella litteraturhistoriska perioderna.116 

 Lisbeth Larsson berör i artikeln ”Den angelägna litteraturhistorien” (2003) 

utifrån sin position som en av de svenska redaktörerna av Nordisk kvinnolittera-

turhistoria en rad av de historiografiska problem och ställningstaganden som dök 

upp under arbetet med verket. Om verkets förändringsambitioner konstaterar 

hon: 

 
Vi var också övertygade om att vi därmed skulle förändra hela litteraturhisto-
rien och då inte bara synen på den litteratur som var skriven av kvinnor utan på 
hela litteraturen och även på själva litteraturhistorien. [---] Inom den förhärs-
kande litteraturhistorieskrivningen hade vi inga förebilder, vi hade bara motbil-
der. 
   När man betraktar resultatet, det gigantiska fembandsverket Nordisk kvinnolit-
teraturhistoria, kan man emellertid konstatera att denna litteraturhistoria visser-
ligen skiljer sig från de traditionella litteraturhistorierna genom att den uteslu-
tande handlar om kvinnliga författares texter, men att den till sin utformning 
ändå är mycket väl igenkännlig inom genren litteraturhistoria och dessutom är 
en ganska praktfull sådan.117 
 

Den tidigare forskningen om Nordisk kvinnolitteraturhistoria utgörs därmed av ett 

knappt tjugotal artiklar om verket, och tre monografier där behandlingen av 

kvinnliga författare i svenska översiktsverk under 1900-talet undersöks och där 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria är ett av verken. Denna avhandling är den första 

monografi som har Nordisk kvinnolitteraturhistoria som huvudfokus. 
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KAPITEL 2 
 

Projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie 
 

 

 

Bland det arbetsmaterial som efterlämnats av projektet Nordisk kvindelittera-

turhistorie finns en osignerad och odaterad strof på ett handskrivet ark, vilken 

lyder: 

 
Nu så går vi hem och skriver på vår egen bok! 
Nu så går vi hem och skriver på vår egen bok! 
 
Den ska bli så härlig 
            och förfärlig 
           och besvärlig 
Den ska reta många män 
den ska bli många kvinnors vän 
NU! 
EX! 
PLO! 
DE! RAR kvinnsforskningen!1 
 

Av sammanhanget där papperet finns arkiverat att döma är versraderna från ett 

stort möte i projektet 1986, och de vittnar om projektets position mellan akti-

vism och akademi. Samtidigt som strofen minner starkt om 1970-talets kvinno-

kampssånger, talar den om ett kvinnoforskningsfält som i rask takt håller på att 

etableras, och mitt i denna förändring befann sig Nordisk kvindelitteraturhisto-

rie. 

 För att få en rättvisande bild av Nordisk kvinnolitteraturhistoria menar jag att 

det inte är tillräckligt att enbart studera det som blev den färdiga produkten – 

det tryckta verket Nordisk kvinnolitteraturhistoria – utan produkten bör sättas i re-

lation till projektet; det vill säga till arbetsprocessen och till produktionsvillko-

ren. På så sätt går det att mer ingående förklara varför verket ser ut som det gör. 

Vilka var visionerna när projektet startade? Hur mycket av nytänkandet överlev-

de sedan fram till redigeringen av banden? Vilka idéer fick forskarna i projektet 

ge avkall på och varför? 

 Genom att studera arbetsprocessen bakom Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

kommer jag längre fram, i avhandlingens avslutningskapitel, också att kunna pe-

ka på några konkreta faktorer bakom svårigheten att förändra genren litteratur-

historiska översiktsverk. Syftet är att belysa materiella och institutionella fakto-
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rers betydelse för möjligheten till förändring och nytänkande på det litteratur-

historiska området. Att också inkludera produktionsvillkoren i analysen är ett av 

de avseenden i vilket den här avhandlingen bidrar med ett nytt angreppssätt på 

litteraturhistoriografiska frågeställningar. Tidigare forskning har till stor del kon-

centrerat sig på endera av två riktningar. Den ena har varit att studera litteratur-

historiska översiktsverk som färdiga produkter, såsom exempelvis Anna Wil-

liams Stjärnor utan stjärnbilder och Anette Øster Danske børnelitteraturhistorier. Den 

andra har varit att diskutera litteraturhistorieskrivningens processer och funk-

tioner på ett generellt plan, utan att ingående undersöka något specifikt verk, 

såsom exempelvis David Perkins Is Literary History Possible? och Rethinking Lite-

rary History redigerad av Linda Hutcheon och Mario J. Valdés. 

 Förutom dessa skäl att inkludera en undersökningsdel om projektet Nor-

disk kvindelitteraturhistorie i denna avhandling, är tillkomsthistorien bakom 

verket ett stycke forskningshistoria om kvinnorna på det litteraturvetenskapliga 

fältet. 

 Det material som ligger till grund för kapitlet är samlingen Dansk kvinde-

historisk leksikons arkiv, som finns vid Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. 

Allt som allt omfattar detta arkivmaterial 194 kapslar med dokument från pro-

jektets start vid 1980-talets början och fram till färdigställandet av det femte och 

sista bandet 1999. Den största delen av materialet, omkring 140 av de 194 kap-

slarna, består av manuskript i olika versioner till avsnitten i litteraturhistorien. I 

resterande kapslar finns redaktionens korrespondens, mötesreferat från större 

och mindre sammankomster, ansökningshandlingar till olika finansiärer, pro-

jektbeskrivningar, idéskisser och dispositionsförslag, men också en mängd brev, 

vykort, urklipp, broschyrer, kvitton och lappar.2 

 Trots att det arkivmaterial som utgör Dansk kvindehistorisk leksikons 

samling är förhållandevis stort, är det emellertid långt ifrån allt material som 

finns från tillkomsten av Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Det finns anledning att 

tro att ett mycket omfattande material alltjämt finns kvar i privat ägo hos delta-

gare i projektet. För det här avhandlingskapitlets räkning har jag emellertid valt 

att inte söka något ytterligare material än det som finns att tillgå i arkivet på Det 

Kongelige Bibliotek. Jag är medveten om att detta innebär att jag kommer att 
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ha tillgång till vissa (utvalda) upplysningar om projektet, och att dessa kan skilja 

sig ifrån de upplysningar jag fått om jag valt att inkludera annat material. Jag har 

emellertid ansett det mindre problematiskt att endast använda de dokument 

som finns i det officiella arkivet, än att formulera rimliga skäl till varför jag skul-

le välja att tillfråga vissa projektdeltagare om att få ta del av deras privata doku-

mentation och inte andra. Totalt involverade projektet omkring 160 personer, 

och att tillfråga samtliga vore en omöjlighet. 

 I detta kapitel undersöks således det material om projektet som finns 

tillgängligt genom de dokument som sparats av sekretariatet och huvudredak-

tionen och som de arkiverat. Jag gör inte anspråk på att kunna förmedla någon 

annan information om projektet än den som överlämnats till Det Kongelige 

Bibliotek. 

 Arkivmaterialet har jag undersökt utifrån ett antal frågeställningar som 

primärt handlat om projektets organisering, deltagare, ekonomi, huruvida kon-

takt funnits med andra kvinnolitteraturhistorieprojekt, projektbeskrivningar i 

olika stadier av arbetsprocessen, och vilket idéstoff och vilka historiografiska 

överväganden som diskuterats i olika skeden. Det är dessa frågor som har styrt 

mitt arbete i arkivet. I Det förflutna är inte vad det en gång var (1998) hävdar Knut 

Kjeldstadli att den historiska forskaren får de efterlämnade spåren att tala just 

genom att ställa frågor och sedan sammanfoga de alltid ofullständigt bevarade 

fragmenten till ett svar på hur det förflutna kan ha tett sig: 

 
Den förflutna verkligheten finns inte längre, men det finns kvar historiskt ma-
terial, spår, rester och element från detta förflutna. Vi har element som vi kan 
använda som källa till kunskap om det förflutna. 
   Källorna är bara bitar, spillror, ofullständiga rester av det förflutna. De är inte 
hela förflutenheten; ja det mesta har försvunnit. [---] Uppgiften är så att säga att 
lägga ett pussel där de flesta bitarna saknas. 
   Historiska undersökningar och framställningar går alltså ut på att rekonstrue-
ra det förflutna med utgångspunkt i de rester vi har. Eller vi kanske skulle ut-
trycka det omvänt: vi söker konstruera ett förflutet som stämmer med de rester 
vi har. Historieämnet består i att samla ett spritt material och omforma det till 
meningsfulla bilder av hur det var eller – mer anspråkslöst – kan ha varit.3 

 

När en historisk forskare försöker skapa en bild av det förflutna är detta med 

andra ord inte en passiv process där forskaren tar emot information ur källorna, 

utan vilka spår som uppfattas som intressanta och vilka som sorteras bort av-

görs till stor del av vilka frågor det är forskaren vill ha svar på. Både frågorna 

och svaren färgas dessutom av forskarens individuella bakgrund och förkunska-

per.4 
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 För att kontextualisera kapitlets berättelse om projektet kommer jag hu-

vudsakligen att använda annan historisk forskning. Det fanns, som jag redan 

har antytt, många band mellan kvinnolitteraturhistorieprojektet och 1970-talets 

kvinnorörelse, och därför är forskning om denna rörelse särskilt relevant att 

knyta an till. Centrala studier är Runa Haukaa Bak slagordene: Den nye kvindebevegel-

sen i Norge (1982) om de grupperingar som utgjorde kvinnorörelsen i Norge, 

Drude Dahlerup Rødstrømperne: Den danske Rødstrømpebevægelses udvikling, nytænk-

ning og gennemslag 1970–1985 (två band; 1998) om rödstrumperörelsens upp-

komst och utveckling i Danmark, Solveig Bergman The Politics of Feminism: Auto-

nomous Feminist Movements in Finland and West Germany from the 1960s to the 1980s 

(2002) som jämför den finska kvinnorörelsen med den västtyska, Eva Schmitz 

Systerskap som politisk handling: Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982 (2007) 

om kvinnogrupper som Grupp 8 och Kvinnoligan i Sverige, och Emma Isaks-

son Kvinnokamp: Synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen (2007) 

om de grupperingar som fanns i och omkring Stockholm. 

 Några reflektioner omkring arkivmaterialets karaktär och min material-

hantering i kapitlet är påkallade, liksom några kommentarer med anledning av 

att detta kapitel skriver samtidshistoria. Vissa av dokumenten som ligger i sam-

lingen Dansk kvindehistorisk leksikons arkiv är det tydligt att redaktionsgrup-

pen redan tidigt i projektet hade för avsikt att arkivera, även om det primära 

syftet med papperen naturligtvis inte var arkivet. Detta gäller framförallt mö-

tesreferat, ansökningshandlingar, projektbeskrivningar och dispositionsförslag. 

1986 började projektets sekreterare att ordna arkivet på huvudredaktionens 

kontor.5 Vid skrivarbetets avslutande 1999 lämnades allt material från sekreta-

riatet till Det Kongelige Bibliotek. 

 Många av de dokument som finns i arkivet har emellertid inte en karaktär 

som tyder på att de från början varit avsedda för arkivering. Särskilt gäller detta 

delar av brevkorrespondensen, där vissa försändelser inte ger intryck av att av-

sändaren varit medveten om att brevet skulle kunna komma att läggas i ett of-

fentligt arkiv. I Minne, historia, glömska (2005) påpekar Paul Ricœur att detta är 

det vanligaste fallet med det material som fyller våra arkiv, det vill säga att det 

består till en mindre del av vittnesmål som avgivits med den specifika avsikten 

att dokumentera det förflutna. Huvuddelen utgörs istället av dokument som 

haft ett annat ursprungssyfte, men som sedan har kommit att bli arkivmaterial. 

Den senare kategorin betraktas då som ofrivilligt lämnade vittnesmål: ”Bortsett 

från bekännelser, självbiografier och dagböcker, urkunder, hemligstämplade 
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kanslidokument och vissa konfidentiella militära rapporter härrör i själva verket 

arkivdokumenten till större delen från ofrivilliga vittnen”.6 

 I enlighet med Ricœurs utsaga är det rimligt att betrakta vissa av vittnes-

målen i Dansk kvindehistorisk leksikons arkiv som mer eller mindre ofrivilligt 

lämnade, eller i varje fall som omedvetet lämnade. Protokoll och olika typer av 

uppsummeringar och översikter över ett projekt eller en verksamhet har en ka-

raktär av att vara dokumentation för bevarande av information, men om de per-

sonliga breven skulle jag hävda att så inte är fallet. 

 Det ska också nämnas att dokumentationen inte är lika omfattande efter 

1995 som den är före detta år. Till största delen beror detta på att projektet var i 

sitt slutskede och texterna till banden i princip var färdigskrivna. Till viss del be-

ror det även på den ökade datoriseringen som gjorde att information inte längre 

behövde bevaras i pappersform utan kunde sparas digitalt. 

 Att skriva historia om en tid som nyligen passerat innebär att man som 

forskare ställs inför en något annan situation än vad som är fallet om man skri-

ver historia om äldre tider, eftersom aktörerna som man studerar ännu lever. 

Starten av projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie ligger bara trettio år tillbaka 

i tiden och många av de personer som deltog i projektet är ännu yrkesverksam-

ma vid olika lärosäten och institutioner. De finns där med sina minnen, upple-

velser och åsikter i relation till projektet och detta har jag naturligtvis också varit 

tvungen att förhålla mig till under mitt arbete med det här kapitlet. 

 Situationen är inte unik för det här avhandlingsprojektet, tvärtom har 

bland annat de forskare som undersökt 1970-talets nya kvinnorörelse i Norden 

haft samma utgångsläge. Det är inte ovanligt att forskaren då skriver den egna 

rörelsens historia. Så är fallet med Haukaas Bak slagordene, liksom med Dahle-

rups Rødstrømperne och Schmitz Systerskap som politisk handling. Haukaa, Dahlerup 

och Schmitz har själva ett förflutet som aktiva medlemmar i de grupper som de 

senare som forskare har studerat.7 Som framkom redan i avhandlingens inled-

ningskapitel, genom min berättelse om mitt första möte med den nordiska kvin-

nolitteraturhistorien, var jag själv emellertid inte en del av projektet Nordisk 

kvindelitteraturhistorie. Jag är född i slutet av 1970-talet och hade inte påbörjat 

mina grundstudier i litteraturvetenskap förrän efter det att alla fem banden av 
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Runa Haukaa, Bak slagordene: Den nye kvinnebevegelsen i Norge. Oslo, 1982, s. 7–8, Drude 
Dahlerup, Rødstrømperne: Den danske Rødstrømpebevægelses udvikling, nytænkning og gennem-
slag 1975–1985, bind 1. Köpenhamn, 1998 [1998a], s. 40–42, samt Eva Schmitz, Systerskap som 
politisk handling: Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982. [Diss.] Lund, 2007, s. 25–28. På ett 
liknande sätt reflekterar Bergman omkring sin egen delvisa delaktighet i de rörelser som står i fokus i 
hennes avhandling, se Solveig Bergman, The Politics of Feminism: Autonomous Feminist Move-
ments in Finland and West Germany from the 1960s to the 1980s. [Diss.] Åbo, 2002, s. 69–70. 
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verket var publicerade. Med detta finns både för- och nackdelar. Det inifrån-

perspektiv av både tiden och rörelsen/projektet som Haukaa, Dahlerup och 

Schmitz kunnat använda sig av saknar jag. Å andra sidan har jag inte varit i för-

väg färgad av en egen upplevelse av projektet, utan jag har närmat mig det med 

en utomståendes ögon, vilket kan vara en styrka. Mitt perspektiv liknar mer det 

som Isaksson har i förhållande till den nya kvinnorörelsen i Kvinnokamp. Även 

Isaksson använder sig huvudsakligen av efterlämnat arkivmaterial för sin histo-

rieskrivning, och för att kontextualisera sin berättelse drar hon först och främst 

paralleller till annan historisk forskning om tiden.8 

 Om den särskilda situation som gäller för samtidshistorisk forskning finns 

ytterligare en viktig sak som också kräver en kommentar, och det är att man 

som samtidshistoriker har möjlighet att interagera med de aktörer man forskar 

om. I första hand är det intervjuer som då brukar vara aktuellt, men input från 

aktörerna kan också skaffas på andra sätt. Isaksson nämner informella kontak-

ter som en källa till uppslag; andra tänkbara interaktionsvägar kan vara enkätun-

dersökningar, något som Dahlerup använt sig av i Rødstrømperne.9 

 Jag har i detta kapitel emellertid valt att renodla ett arkivperspektiv på 

Nordisk kvindelitteraturhistorie. Detta innebär att jag har avstått från att interv-

jua redaktionsmedlemmar och skribenter. Jag har också valt att inte söka infor-

mella kontakter med några projektdeltagare. Även om det kanske kan anses yt-

terligt att välja bort interaktion med aktörerna har jag gjort detta därför att jag 

har velat undvika risken att färgas av någon eller några enskilda deltagares upp-

levelser eller åsikter i förhållande till projektet.10 Jag har med andra ord velat 

skriva om Nordisk kvindelitteraturhistorie så långt som möjligt utifrån vad som 

står att finna i det officiella arkivet och utifrån publicerade offentliga källor. 

Detta innebär inte att jag inte anser att intervjuer eller livshistorier kan vara vär-

defulla, det vill jag understryka, men det skulle bli en annan historia. Männi-

skors minnen är dessutom en erkänt problematisk källa och det skulle krävas en 

mycket mer omfattande studie än denna för att på ett tillfredsställande sätt in-

korporera ett intervjumaterial. 

                                                 
8
 Emma Isaksson, Kvinnokamp: Synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen. 

[Diss.] Stockholm, 2007, s. 18 och s. 25. 
9
 Isaksson, 2007, s. 24. 

10
 Isaksson skriver om upplevelsen av att faktiskt träffa de aktörer som ingår i hennes källmaterial 

under pågående forskningsprocess: ”För mig har detta inneburit att jag inte bara stött på mina 
historiska aktörer i källorna från 1970-talet utan också livs levande i min egen samtid. Detta har 
ibland varit provocerande och frustrerande möten som aktualiserat frågor om tolkningsföreträden 
liksom om förhållandet mellan å ena sidan aktörers upplevelser och hågkomster och å andra sidan 
mina egna slutsatser baserade på forskning. Många gånger har dessa möten emellertid varit både 
berikande och inspirerande. Ibland har de lett mig in på nya spår och på så sätt lotsat mig vidare i 
forskningsprocessen”. Isaksson, 2007, s. 24. 



 51 

 Även om de dokument som finns i arkivet naturligtvis är skrivna av en-

skilda personer kommer jag att i första hand att betrakta dem som uttryck för 

grupper eller aktörer som befunnit sig på olika nivåer och positioner i projektet. 

Redaktionsgruppen och redaktörerna i projektet framträder som namngivna 

individer när jag citerar ur brev som finns i arkivet, men av etiska skäl/diskre-

tionsskäl har jag valt att inte lämna ut enskilda skribenters namn då jag refererar 

till sådant material. Detta ligger i linje med annan forskning av liknande slag.11 

Jag menar att skribentgruppens brev är att betrakta som sådana vittnesmål som 

lämnats av ofrivilliga vittnen, för att tala med Ricœur, och utelämnandet av 

namnen påverkar inte det syfte jag har med att citera ur breven. 

 För att precisera kapitlets frågeställningar är dessa: Hur resonerade fors-

karna i projektet omkring historiografiska frågeställningar under arbetet med 

verket? Vilken litteratursyn diskuterades? Vad skulle känneteckna texturvalet? 

Vilka författarskap skulle dominera? Vilka tankar fanns om hur urvalet skulle 

struktureras och organiseras? Kronologiskt, tematiskt, genrestyrt, nationellt, el-

ler på något annat sätt? Hur skulle sådant som periodisering och litteraturhisto-

riska epoker hanteras? Jag kommer också att använda arkivmaterialet för att 

diskutera frågor om hur materiella och institutionella faktorer påverkade projek-

tet och verkets utformning. 

 Kapitlet är upplagt så att jag först kommer att ge en kortare kronologisk 

översikt över projektet från start till slut, för att därefter göra några valda ned-

slag. Dessa handlar först om projektets deltagare, organisation och ekonomi, 

och de handlar om de parallella kvinnolitteraturhistorieprojekt som samtidigt 

pågick nationellt i Norden. Därefter kommer det planerade innehållet i den nor-

diska kvinnolitteraturhistorien att diskuteras från de första idéskisserna till den 

avslutande redigeringsprocessen. 

 

Kronologisk översikt över projektet 

I en presentation av Nordisk kvindelitteraturhistorie skriven omkring 1990 för-

klarar redaktionsgruppen bakgrunden till att projektet startades. Där framhålls 

att alla litteraturhistoriska översiktsverk är avspeglingar av forskningsläget i den 

samtida litteraturforskningen, samtidigt som de också förmedlar forsknings-

resultaten till en bredare publik: 

 
Enhver ny forskning bygger på den, der allerede foreligger. Den bidrager til 
dens justering og videreudvikling. Indenfor litteraturforskning står litteraturhisto-
rien som det felt, hvor forskning og formidling mødes. Det er her konsekven-

                                                 
11

 Se Isaksson, 2007, s. 23–24. 



 52 

serne af nye linjer og indsigter kan drages, her der kan vendes op og ned på 
indbyrdes placeringer og gængse vurderinger og her der kan vindes nyt land, 
når nye felter er blevet undersøgt. Det er her forskningen i fortællende, op-
lysende og underholdende form skriver sig ind i sin tid. Det er enhver forsk-
nings naturlige ambition – også den kvindelitteræres.12 

 

Under 1970-talet hade kvinnolitteraturforskningen börjat etableras runt om i 

Norden, konstaterar gruppen vidare i presentationen. Samtidigt skulle det skri-

vas nya allmänna nationella översiktsverk i de nordiska länderna, och redak-

tionsgruppen menar att många då hyste förhoppningar om att de kvinnolitte-

rära perspektiven skulle komma att synas. Dessa förhoppningar infriades emel-

lertid inte i de nya verken. De kvinnliga författarna placerades alltjämt vid sidan 

av i förhållande till en manlig litterär norm, och kom därför inte till sin fulla 

rätt.13 För att ändra på detta behövde ett litteraturhistoriskt översiktsverk på an-

dra villkor utformas: 

 
Vil man råde bod på det, vil man tegne et billede af den særlige måde kvin-
delige forfattere bidrager til den fælles nationale litteratur på, så er det ikke gjort 
med at sætte kvindelige forfattere ind, enkeltvis og i grupper, mellem mændene. 
Nej, grundlaget må fornyes, hvis forholdet mellem litteraturens mænd og kvinder 
engang skal kunne beskrives med dialogen som centrum og respekten for 
begges blik på verden og på hinanden som forudsætning.14 

 

Projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie startade 1981 på initiativ av den dan-

ska förläggaren Merete Ries. Hon hade en idé om att publicera ett översiktsverk 

över kvinnliga författare i Norden och hon kontaktade därför några kvinnliga 

litteraturforskare i Danmark, Norge och Sverige med en förfrågan om de var 

intresserade av att skriva ett sådant. Till att börja med bildades en mindre pro-

jektgrupp, vars uppgift var att formulera idéer omkring vad för slags litteratur-

historia man ville utarbeta. Gruppen hade också till uppgift att undersöka och 

diskutera de praktiska möjligheterna för att genomföra ett sådant litteraturhis-

torieprojekt som det man tänkte sig, det vill säga vilken typ av finansiering som 

fanns att söka och vilka ekonomiska resurser som krävdes för att kunna sätta 

igång.15 

 Den första tentativa idéfasen sträckte sig över två år, och under denna pe-

riod förefaller det ha funnits åtskilliga frågetecken omkring huruvida projektet 

skulle kunna starta överhuvudtaget. Många av de finansieringsansökningar som 

gruppen ställde till olika forskningsråd och fonder fick avslag, och den norska 

                                                 
12

 DKL arkiv, KPS 1. 
13

 DKL arkiv, KPS 1. 
14

 DKL arkiv, KPS 1. 
15

 DKL arkiv, KPS 43. 
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delen av gruppen övervägde att istället koncentrera sig helt på skrivandet av den 

nationella norska kvinnolitteraturhistoria som samtidigt hade påbörjats.16 

 Trots att många ovissheter omkring finansieringen och deltagandet ännu 

kvarstod började projektet ändå sjösättas 1983. Då bjöds för första gången en 

större grupp än den ursprungliga in till ett nordiskt möte för att diskutera idéer-

na till litteraturhistorien.17 De närmast följande två åren anslöt omkring 25 skri-

benter från alla nordiska länder till projektet.18 Under 1984 och 1985 erhölls 

också till slut den finansiering som krävdes för att man på allvar skulle kunna 

börja förverkliga planerna. Visserligen var det en finansiering i knappaste laget, 

men medlen räckte till att driva ett litet men oumbärligt sekretariat, vilket ko-

ordinerade alla de inblandade personerna runt om i Norden.19 Utöver medlen 

för sekretariatet drevs projektet i stort sett på ideell basis ända fram till utgiv-

ningen. 

 Formellt kom projektet att styras av en redaktionsgrupp med medlemmar 

från alla de nordiska länderna, under ledning av en huvudredaktör. Redaktions-

gruppen hade det övergripande ansvaret för projektets fortskridande i förhål-

lande till både finansiärerna och förlaget.20 Mellan åren 1985–1989 utökades 

projektets skribentgrupp till att omfatta närmare ett hundratal personer.21 

 De första mer konkreta dispositionsförslagen över innehållet lades fram 

1985. Planen var då att verket skulle omfatta totalt tre band. Den tidsplan som 

beslutats angav att skribenterna 1986 skulle lämna synopsis över stoffområden 

de var intresserade av att skriva om, därefter bildades sex kapitelgrupper som 

vardera skulle disponera en del av litteraturhistorien. Skribenternas råmanus 

skulle ventileras i kapitelgrupperna 1987 och efter detta skulle skribenterna slut-

arbeta sina manus och leverera dem 1988. Det sista året skulle verket redigeras 

och vara klart för publicering 1989. 

 Under projektets gång växte verket emellertid ur sin första kostym och 

redaktionen beslutade i samråd med förlaget att lägga till ett avslutande biblio-

grafiskt band. Till skillnad från de tre kronologiskt ordnade textbanden var syf-

tet med det bibliografiska bandet att presentera ett större antal författarskap i 

korta alfabetiskt ordnade notiser. Därefter lades även ett fjärde textband till, 

                                                 
16

 DKL arkiv, KPS 43. 
17

 DKL arkiv, KPS 43. 
18

 Se bilaga 1. 
19

 DKL arkiv, KPS 2. 
20

 DKL arkiv, KPS 17 och KPS 44. 
21

 Se bilaga 1. 
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eftersom stoffet i de delar som handlade om 1900-talet blev för stort för att 

rymmas i ett enda band.22 

 Under den första fasen, när skribenterna arbetade med sina texter, följde 

projektet i stort sett den fastställda tidsplanen. Slutmanus levererades 1989, ett 

år senare än planerat, men finansiärerna var villiga att ha överseende med detta 

och skjuta till bidrag för att hålla sekretariatet igång ett extra år. Efter att manus 

levererats dröjde det emellertid fyra år innan de två första textbanden var fär-

digredigerade och publicerade 1993. Detta berodde på en rad oförutsedda fak-

torer under redigeringsprocessen som försenade arbetet åtskilligt. För det första 

behövde manus översättas till danska eller svenska, i vissa fall till båda språken, 

och detta tog naturligtvis tid. För det andra förefaller det som att redaktionen 

underskattat hur mycket redigering som krävdes för att bearbeta manuskripten, 

vilka författats av skribenter som fått relativt fria händer, och få alla delarna att 

bli en textmassa som fungerade som en helhet. För det tredje hade det danska 

förlaget vissa problem att sluta ett avtal med ett svenskt förlag som kunde åta 

sig en del av kostnaderna för det avslutande redigeringsarbetet.23 De sista åren 

upphörde nämligen fondmedlen till projektet och förlaget fick istället täcka om-

kostnaderna för sekretariatets drift. För det fjärde uppstod redaktionella kon-

flikter vilka ytterligare försenade utgivningen. 

 När det första och det andra bandet slutligen hade avlevererats till trycke-

riet kunde redigeringsarbetet av det tredje och fjärde bandet påbörjas. De ma-

nuskript som författats och lämnats till redaktionen 1989 hade då legat orörda i 

närmare fyra år och redaktörerna tvingades därför börja på nytt med att skissera 

en disposition för banden och aktualisera texterna.24 Nya skribenter togs också 

in för att täcka stoffområden som inte kommit med. Detta gjorde att arbetet 

med de två avslutande textbanden drog ut något på tiden. Det största proble-

met i redigeringsprocessen av band 3 och band 4 var emellertid att man upp-

täckte att det totala sidantalet blivit avsevärt mycket större än vad som avtalats 

med förlaget och att man därför behövde skära ner omfånget i banden kraf-

tigt.25 Detta ledde till många nya konflikter och förseningar. Utgivningen av det 

tredje och fjärde bandet blev slutligen klar 1996 respektive 1997, och det avslu-

tande bibliografiska bandet publicerades 1998.26 

                                                 
22

 Det formella beslutet att lägga till det bibliografiska bandet togs omkring årsskiftet 1987/1988. DKL 
arkiv, KPS 3. Beslutet att lägga till ett fjärde textband togs sedan omkring årsskiftet 1989/1990. DKL 
arkiv, KPS 21. 
23

 DKL arkiv, KPS 5, KPS 8 och KPS 9. 
24

 DKL arkiv, KPS 14. 
25

 DKL arkiv, KPS 14 och KPS 15. 
26

 Som konstaterades i avhandlingens inledningskapitel publicerades det avslutande femte bandet 
först 2000 i Sverige, men redaktionens arbete avslutades i samband med den danska publiceringen 
av bandet 1998. 
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 Sammantaget bestod projektet därmed av två tämligen skilda processer. 

Under den första delen handlade det om att utforma verket och sedan gavs de 

entusiastiska skribenterna i stort sett fria händer med sina manus. Denna del av 

processen höll i stort sett den tänkta tidsplanen, åtminstone efter de första årens 

osäkra faktorer gällande finansiering och deltagande. Att sedan samla alla manu-

skript och redigera dem till en sammanhängande och färdig förlagsprodukt vi-

sade sig dock bli ett maratonarbete som spräckte tidsramarna avsevärt. De två 

processerna tog slutligen närmare ett decennium vardera. 

 

Hur arbetet organiserades: skribenter och redaktion 

Initiativtagare till projektet var, som konstaterades i det föregående, den danska 

förläggaren Merete Ries. Under 1981 var Ries förlagsredaktör på det vänster-

radikala och samhällskritiska danska förlaget Tiderne Skifter, men att hon hade 

ett särskilt intresse för utgivning av kvinnolitteratur hade visat sig redan under 

1970-talet då hon arbetade på Gyldendals förlag. 1982 lämnade Ries Tiderne 

Skifter och startade ett eget förlag, Rosinante, vilket blev det förlag Nordisk 

kvindelitteraturhistorie hade avtal om utgivning med. Rosinante drevs från Ries 

hem i Charlottenlund strax utanför Köpenhamn fram till 1989, då förlaget in-

gick ett samarbete med Munksgaard förlag och blev Rosinante/Munksgaard.27 

 Ries var alltså den som först hade en idé om att ge ut en nordisk kvinno-

litteraturhistoria, och hon tog därför kontakt med några kvinnliga litteraturfors-

kare via en intresseförfrågan.28 I det allra första skedet av projektet hösten 1981 

bildades en dansk, en norsk och en svensk nationell grupp om vardera fem 

personer. I den danska gruppen ingick Tine Andersen, Beth Juncker, Elisa-beth 

Møller Jensen, Anne Birgitte Richard och Marie Louise Sodemann, i den norska 

Irene Engelstad, Jorunn Hareide, Irene Iversen, Torill Steinfeld och Janneken 

Øverland, och i den svenska Eva Adolfsson, Birgitta Holm, Ingrid Holmquist, 

Kjerstin Norén och Ebba Witt-Brattström. Av dessa första femton var tre 

disputerade vid denna tid, och de övriga hade avlagt kandidat- eller ma-

gisterexamen och befann sig precis i början av sin akademiska bana.29 

                                                 
27

 Uppslagsnamn ”Merete Ries” i Dansk kvindebiografisk leksikons digitala utgåva (2003) på 
www.kvinfo.dk. Se http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1782/origin/170/query/merete ries/ [Tillgänglig 
2012-08-20]. Information om förlaget Tiderne Skifter på förlagets hemsida www.tiderneskifter.dk. Se 
http://www.tiderneskifter.dk/default.asp?pid=40/ [Tillgänglig 2012-08-20]. 
28

 Arkivmaterialet visar att de som Ries kontaktade var Pil Dahlerup, Beth Juncker, Irene Iversen, 
Jette Lundbo Levy och Kjerstin Norén. DKL arkiv, KPS 43. 
29

 Danmark: Tine Andersen (mag.art., stipendiat), Beth Juncker (mag.art., lektor), Elisabeth Møller 
Jensen (fil.kand., lektor), Anne Birgitte Richard (mag.art., adjunkt) och Marie Louise Sodemann 
(fil.kand., adjunkt) Norge: Irene Engelstad (fil.kand., stipendiat), Jorunn Hareide (fil.dr.), Irene Iversen 
(mag.art., vetenskaplig assistent), Torill Steinfeld (amanuensis) och Janneken Øverland (mag.art., 
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 De tre nationella grupperna planerade att träffas var för sig som ett första 

steg, och därefter vid ett gemensamt möte där idéer skulle samlas upp och där 

beslut skulle fattas om hur projektet borde gå vidare. På så sätt började idéerna 

utvecklas under de inledande åren. Någon formell organisation hade inte etable-

rats ännu, men det är tydligt att den danska gruppen redan tidigt tog på sig ett 

större ansvar för projektet än de andra. Detta berodde dels på att initiativet ur-

sprungligen låg hos dem och dels på att de alla befann sig i närheten av Köpen-

hamn, vilket underlättade ett samarbete. Den svenska gruppen var betydligt mer 

utspridd geografiskt och hade därför svårare att träffas, och den norska grup-

pens engagemang var inte lika stort då flera av personerna också satsade på att 

starta ett norskt nationellt kvinnolitteraturhistoriskt projekt parallellt med det 

nordiska.30 

 1983 hade planerna kommit så långt att det för första gången var dags att 

bjuda in en större grupp än de ursprungliga femton för att diskutera tankar om 

projektets utformning. Därmed introducerades en mötesform kallad nordiska 

skribentseminarier, vilken blev i stort sett årligen återkommande i projektet fram 

till det att de flesta manuskripten var färdigskrivna 1989. Mötesreferat i arkivet 

visar att dessa tillfällen samlade ett stort antal av projektets skribenter för att 

åhöra olika föredrag och för att föra diskussioner om den planerade litteratur-

historien såväl i mindre arbetsgrupper som samlat i plenum. Det första nordiska 

skribentseminariet hölls på Biskops-Arnö i Mälaren utanför Stockholm den 1–5 

augusti 1983, och det andra vid Köpenhamns universitet den 4–6 mars 1984.31 

Sammanlagt anslöt omkring 25 skribenter i samband med dessa två seminarier. 

(För en detaljerad förteckning över deltagare i projektet, se bilaga 1.) 

 Samtidigt som Nordisk kvindelitteraturhistories skribentgrupp således bör-

jade formeras, hade en formell redaktionsgrupp också utkristalliserats. Denna ut-

gjordes under 1984 och 1985 av Beth Juncker, Elisabeth Møller Jensen, Anne 

Birgitte Richard och Marie Louise Sodemann från Danmark, Rakel Christina 

Granaas och Jorunn Hareide från Norge, Birgitta Svanberg och Ebba Witt-

Brattström från Sverige, Pirjo Vaitinen från Finland och Helga Kress från Is-

land.32 Sekreterare i projektet var under 1985 Annelise Ebbe.33 

                                                                                                                                        
adjunkt) Sverige: Eva Adolfsson (fil.kand., doktorand), Birgitta Holm (docent), Ingrid Holmquist 
(fil.dr.), Kjerstin Norén (fil.kand., doktorand) och Ebba Witt-Brattström (fil.kand., doktorand) DKL 
arkiv, KPS 52. 
30

 DKL arkiv, KPS 43. 
31

 DKL arkiv, KPS 43 och KPS 50. 
32

 DKL arkiv, KPS 50. Enligt ett dokument från januari 1985 ingick även Lis Palmvig i redaktions-
gruppen, ehuru långtidsledig. Dessutom fungerade Margareta Wirmark som suppleant till de två 
svenska redaktionsmedlemmarna. Redaktionsmötena bevistades dessutom av sekreteraren Anne-
lise Ebbe och förläggaren Merete Ries. Sporadisk kontakt hölls mellan redaktionsgruppen och Malan 
Simonsen från Färöarna. Se DKL arkiv, KPS 17. 
33

 DKL arkiv, KPS 2. 
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 Redaktionsgruppens roll och befogenheter gentemot skribentgruppen var 

att fungera som sista beslutsinstans i alla frågor som rörde verkets innehåll och 

disposition. Redaktionen hade också det ekonomiska ansvaret för projektet 

gentemot finansiärerna och ansvarade för arbetets fortskridande inför förlaget 

Rosinante.34 Förhållandet mellan skribentgruppen och redaktionsgruppen före-

faller, av arkivmaterialet att döma, att ha varit relativt problemfritt under projek-

tets första del, då skribenterna arbetade förhållandevis självständigt med sina 

manuskript. 

 Redaktionsgruppen etablerade två huvudsakliga mötesformer: nordiska re-

daktionsmöten och danska redaktionsmöten. Nordiska redaktionsmöten hölls i regel 

fyra gånger per år, förutsatt att projektets ekonomi tillät detta.35 För att det lö-

pande arbetet skulle fungera kompletterades de nordiska mötena med tätare 

danska redaktionsmöten i Köpenhamn. De mer frekventa danska mötena, lik-

som det faktum att Danmark företräddes av ett större antal personer i redak-

tionsgruppen och att projektets sekretariat placerats vid Köpenhamns univer-

sitet, ledde till att den danska delen av gruppen fortsatte att ha ett större in-

flytande över projektet än de övriga redaktionsmedlemmarna. Detta visade sig 

snart orsaka en del konflikter omkring rätten till delaktighet och talan i gruppen. 

 För att adressera frågan om inflytande i projektet skrev två av redaktions-

gruppens medlemmar från Norge och Sverige, Granaas och Witt-Brattström, i 

slutet av 1985 ett brev där de appellerar till sina ”Kära systrar i Danmark!”, som 

brevet inleds.36 I brevet förklarar de att de ”ämnar nu, med detta brev, öppna 

ett reellt samarbete på lika villkor” och de fortsätter med att punkta upp hur de 

menar att detta konkret skulle kunna ske: 

 
Så här tänker vi oss att det ska kunna gå till, rent praktiskt, att fortsätta ett all-
varligt samarbete: 
1) Beslut ska endast tas i den nordiska redaktionen. Formerna för ett sådant 
beslutsfattande måste diskuteras så att det verkligen fungerar. 
2) Diskussionen om historiesyn, periodiseringsproblematiken, stederna etc., 
måste fortsätta i redaktionen. Att vi befinner oss mitt i en process måste kunna 
förmedlas också ut till skribenterna, som trots eller tack vare det ändå ska sät-
tas igång i enlighet med den tidsplan vi beslutade på skribentseminariet. 
3) En möjlighet att hålla igång en fortlöpande diskussion enligt ovan föreställer 
vi oss är att istället för det föreslagna info-bladet för redaktionen ha en BUD-
KAVEL-tidning. Den går från medlem till medlem och skriver sig under vägen.37 
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En av de danska redaktionsmedlemmarna, Juncker, svarade på Granaas och 

Witt-Brattströms vädjan om större öppenhet, och hon medger i sitt brev att den 

danska gruppen ”hidtidige dominans i vores fælles projekt kan være svær at 

håndtere netop nu, hvor målet må være at afskaffe den og etablere et gedigent, 

ligeligt nordisk samarbejde i stedet”.38 Dolda hierarkier och fraktioneringar 

inom redaktionsgruppen, liksom en otydlig beslutsordning, kom alltså upp på 

bordet och kunde ventileras. 

 Bakom oenigheterna om inflytande och talan i redaktionsgruppen låg 

också delade meningar om vilken nivå av styrning som egentligen skulle finnas i 

projektet och hur de hierarkier som uppstod skulle fungera rent formellt. Detta 

vittnar bland annat Junckers ovan nämnda brev om, då hon skriver att kon-

flikten också ”involverer forholdet mellem nødvendig styring (autoritet, endelig 

beslutning) og nødvendig diskussion (demokrati, viden om de behov og for-

hold, der skal lægges styringsrammer for)”.39 Det ansågs också viktigt att ingen 

informell ledning trädde fram, det visar diskussioner som fördes i redaktions-

gruppen omkring den första sekreterarens roll och befogenheter. Konklusionen 

av den diskussionen var att sekreterarens ställning inte skulle få glida över i ett 

läge där sekreteraren kunde utöva inflytande över informationsflöden eller be-

slut, utan positionen gav bara befogenhet att referera och vidarebefordra: 

 
Det blev desuden nævnt, at en lang diskussion om risikoen for, at sekretær-
stillingen umærkeligt gled over til at være en redaktørstilling, ikke var refereret. 
Som kommentar till referatet blev følgende formulering foreslået med henblik 
på præcisering af sekretærens placering: ”Sekretæren er sekretær for redaktio-
nen. Redaktionen er leder af projektet.”40 

 

Som en följd av dessa konflikter gjordes under 1986 en rad förändringar i re-

daktionsgruppen. En sådan förändring var att Elisabeth Møller Jensen utnämn-

des till facklig koordinator för projektet, en roll som sedermera blev ett huvud-

redaktörskap för hela den nordiska kvinnolitteraturhistorien.41 En annan för-

ändring var att Marie Louise Sodemann lämnade sin plats som dansk redak-

tionsmedlem. Också Jorunn Hareide lämnade sin plats som norsk redaktions-

medlem och hon ersattes av Margaretha Fahlgren.42 Dessutom tillkom Anne 

Birgitte Rønning som norsk redaktionsmedlem och Christina Sjöblad som 

svensk dito. Således företräddes Danmark, Norge och Sverige av tre personer 
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vardera i redaktionsgruppen. En tredje förändring var att Pirjo Vaitinen från 

Finland ersattes av Maria-Liisa Nevala.43 Dessutom fick redaktionsgruppen en 

färöisk medlem när Malan Simonsen togs med. Därmed hade Finland, Färöarna 

och Island en person vardera i redaktionsgruppen. Den fjärde förändringen var 

att Jytte Nielsen tillträdde som ny sekreterare i projektet under våren 1986.44 

 Redaktionsgruppen kom efter dessa förändringar att ha följande samman-

sättning fram till 1990 – Danmark: Elisabeth Møller Jensen (huvudredaktör), 

Jytte Nielsen (sekreterare), Beth Juncker och Anne Birgitte Richard, Finland: 

Maria-Liisa Nevala, Färöarna: Malan Simonsen, Island: Helga Kress, Norge: 

Margaretha Fahlgren, Rakel Christina Granaas och Anne Birgitte Rønning, 

Sverige: Christina Sjöblad, Birgitta Svanberg och Ebba Witt-Brattström. På det-

ta vis uppnåddes en bättre balans i redaktionsgruppen, i varje fall sett till antalet 

representanter från varje land, och de allvarligaste konflikterna omkring infly-

tandet i redaktionsgruppen stävjades för några år framåt.45 Den danska delen av 

redaktionsgruppen fortsatte visserligen att hålla danska redaktionsmöten, men 

inga ytterligare meningsskiljaktiheter omkring detta finns dokumenterade i arki-

vet för de närmaste åren. Jag tolkar detta som att redaktionsmedlemmarna från 

de övriga länderna tills vidare accepterade arrangemanget. 

 I och med att projektet 1985 erhöll finansiering från Nordisk samarbets-

nämnd för humanistisk forskning och skrivarbetet kunde sätta igång på allvar, 

expanderade skribentgruppen snabbt 1985–1986. En öppen inbjudan hade gått 

ut till alla som var intresserade av att skriva i Nordisk kvindelitteraturhistorie att 

de var välkomna att anmäla sig till projektet.46 Den öppna inbjudan innefattade 

inte bara kvinnliga deltagare utan även manliga, det poängterar Lisbeth Larsson 

i en artikel i publikationen Att skriva god historia: ”alla som ville fick vara med. 

Inbjudan att delta var öppen även könsmässigt. Det kanske är viktigt att säga nu 

när genusforskningen kritiseras för att vara enkönad”.47 I realiteten var dock 

samtliga skribenter och redaktionsmedlemmar som deltog i projektet kvinnor. 

 Ett tredje nordiskt skribentseminarium hölls på Hald huvudgård i Viborg, 

Danmark den 9–10 november 1985, och ett fjärde på samma plats den 21–23 

november 1986.48 Av adresslistor från 1986 framgår att skribentgruppen under 

denna period utökades till drygt 90 personer (exkluderat några personer som re-

dan hade dragit sig ur projektet). Sverige hade den största skribentgruppen med 
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omkring 35 personer, därefter kom Danmark med ungefär 20 personer. Norge 

och Finland hade närmare 15 skribenter vardera, medan Island hade tre och 

Färöarna en.49 

 Vid det fjärde nordiska skribentseminariet i november 1986 hade skriben-

terna sänt in synopser där de beskrev stoffområden som de var särskilt intres-

serade av att skriva om, och utifrån dessa synopser delades skribenterna in i fem 

tvärnordiska kapitelgrupper. Kapitelgrupperna och de utnämnda gruppledarna var: 

1) ”Eksilet” – Eva Hættner Olafsson/Aurelius, 2) ”Fædrenes huse” – Lotte 

Thrane, 3) ”Ud i verden” – Dagný Kristjánsdóttir, 4) ”Fremmed i verden” – 

Annelise Ebbe, och 5) ”Bevæge verden og andre skriften” – Eva Lilja.50 Senare 

tillkom även ett sjätte kapitel, ”Vølvens sted”, som utgjordes av Helga Kress 

stora kapitel om den isländska sagalitteraturen som skulle inleda hela verket.51 

 Under 1987 var skribenterna sysselsatta med att skriva råmanus, och de 

olika kapitelgrupperna arbetade med att hitta formen för sin del av verket. Det 

femte nordiska skribentseminariet hölls på Lysebu i Oslo den 26–29 november 

1987, och under detta seminarium pågick arbetet huvudsakligen i kapitelgrup-

perna och tog formen av kritikrundor gällande de råmanus som skrivits. Temat 

var att hitta vägen från råmanus till färdigt manus.52 Det sjätte och sista nordiska 

skribentseminariet hölls ett drygt år senare, den 6–8 januari 1989, på Schæffer-

gården utanför Köpenhamn. Inför detta möte hade de flesta skribenterna leve-

rerat sina manus, och uppgiften under seminariet var att, baserat på de inkomna 

texterna i de olika kapitelgrupperna, hitta en slutlig disposition. Dessutom ägna-

des en heldag åt att i tillfälliga tvärgrupper diskutera vilka genomgående linjer 

som fanns i verket, samt att finna lämpliga avgränsningar och övergångar mel-

lan de sex tänkta storkapitlen.53 

 När redigeringsarbetet av band 1 och band 2 påbörjades 1989 upphörde 

kapitelgruppernas verksamhet och kontaktpersonerna hade inga fler uppgifter 

att fylla. Även skribentgruppernas aktivitet avtog och istället tog bandredaktörer 

över arbetet med manuskripten. Redaktörer var för det första bandet Eva Hætt-

ner Aurelius och Anne-Marie Mai och för det andra var Inger-Lise Hjordt-Vet-

lesen, Anne-Marie Mai, Ingeborg Nordin Hennel, Christina Sjöblad och Ebba 

Witt-Brattström. Som redaktörer för det tredje bandet stod Margaretha Fahl-

gren, Beth Juncker, Anne-Marie Mai, Elisabeth Møller Jensen, Anne Birgitte 

Rønning, Birgitta Svanberg och Ebba Witt-Brattström, och för det fjärde Unni 
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Langås, Lisbeth Larsson, Anne-Marie Mai, Elisabeth Møller Jensen, Anne 

Birgitte Richard och Maria Schottenius. 

 Inför den förestående publiceringen förhandlade projektet mellan åren 

1990 och 1992 med det svenska förlaget Bonniers om en utgivning av verket på 

svenska. Kontaktperson på Bonniers var Ebbe Carlsson, rikskänd svensk jour-

nalist och förläggare. Av korrespondens att döma var Carlsson mycket intresse-

rad av den nordiska kvinnolitteraturhistorien, och flera möten hölls för att nå 

en överenskommelse om ett kontrakt. Något skriftligt avtal tecknades emeller-

tid inte med Bonniers, och när Carlsson lämnade förlaget på grund av sjukdom 

strandade småningom förhandlingarna.54 Istället nåddes en överenskommelse 

med det svenska förlaget Bra Böcker under 1992, som således blev det förlag 

som skulle publicera verket i Sverige.55 

 Under den andra halvan av projektet, det vill säga under redigeringspro-

cessen, gjordes också några organisatoriska förändringar. Bland annat genom-

förde redaktionen en flytt från Köpenhamns universitet till KVINFO, Center 

for køn, viden, information og forskning, i Köpenhamn när Møller Jensen fick 

anställning som föreståndare där i juli 1990.56 Från och med sommaren 1990 

hade projektet också två sekreterare som arbetade med samordningen av det 

praktiska. Sammanlagt var fyra sekreterare involverade i projektet under de år 

redigeringsprocessen pågick: Jytte Nielsen, Sanne Bertram, Lise Grandjean och 

Helle Sørensen.57 Några förändringar genomfördes även i redaktionsgruppen, i 

och med att Kress och Nevala lämnade sina platser 1993 efter att konflikter 

uppstått mellan dem och den övriga redaktionsgruppen.58 (Tvisten mellan 

Kress och redaktionen beskrivs närmare nedan, och tvisten mellan Nevala och 

redaktionen återkommer jag till i avsnittet ”Parallella kvinnolitteraturhistorie-

projekt”.) Ytterligare en förändring som gjordes i projektet under redigerings-

processen var att en rad nya skribenter tillkom under åren 1992–1994. Detta 

berodde på att gamla manus blivit liggande och stora omstruktureringar gjordes 

av band 3 och band 4, och då behövde fler skribenter tas in.59 

 Bandredaktörerna var, som framkommer ovan, delvis andra personer än 

de som ingick i den nordiska redaktionsgruppen. Detta ledde snart till nya un-

derliggande konflikter omkring samarbetsformerna och inflytandet i gruppen, 
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meningsskiljaktigheter som kom upp till ytan under 1993. Den omedelbart 

utlösande faktorn var att Mai, som inte var med i den nordiska redaktionsgrup-

pen, hade gjort ett stort arbete med redigeringen, medan några medlemmar av 

gruppen inte hade fått något redaktörsuppdrag, och huvudredaktören lyfte frå-

gan om Mai borde krediteras för sitt arbete med en plats i redaktionsgruppen.60 

Djupare bakom konflikten låg också det faktum att Nordisk kvindelitteraturhis-

torie under redigeringsprocessen hade blivit en alltmer hierarkisk organisation, 

med Møller Jensen i ledningen, och några av redaktörerna med en högre grad 

av inflytande än övriga. Ett brev från projektets sekreterare Bertram till Witt-

Brattström bekräftar att en informell ”topp-redaktion” hade utkristalliserats: 

 
Med hensyn til mødet, må du derimod gerne prøve at forklare hende, at de, der 
skal være med, ikke engang er hele bind 3-redaktionen […]. [---] Men at det 
simpelt hen til dette møde er ”top-redaktionen” (vælg nogle andre ord!), der 
skal tale helt overordnet eller hvad du nu kan finde på og at vi har så hylende 
travlt…61 

 

Precis som vid den redaktionella konflikten 1985 var det alltså återigen nivån av 

styrning och den hierarkiska strukturen i projektet som låg bakom oenigheterna. 

Tydligare än den gången, var den här gången också karriär och akademisk meri-

tering en del av bilden. Redan under åttiotalet hade Juncker pekat på det merit-

värde som stod på spel i projektet, genom att ställa en fråga om vem som skulle 

komma att bli Nordisk kvindelitteraturhistories motsvarighet till Hans Hertel: 

 
Denne smøre for jævnt og roligt at konstatere at hvad der ligger gemt bag pro-
blemstillingerne også er et spørgsmål om magt og magtstil. Hvem skal som en 
anden Hans hertel [sic!] stå med laurbær og prestige, når dette projekt når sin 
værkform? Eller rettere hvordan får vi en kollektiv stræben og indsigt til at leve 
som kollektiv? Ingen – heller ikke jeg som også i denne sammenhæng står for 
skud – har hidtil åben vedkendt sig denne stræben.62 

 

Eftersom de flesta av redaktionsmedlemmarna var stipendiater som arbetade på 

sina doktorsavhandlingar under åttiotalet, och kvinnolitteraturforskningen fort-

farande var relativt ny som akademisk inriktning vid den tidpunkten, förefaller 

projektets meritvärde dock ha varit sekundärt vid det tillfället. 1993 var läget 

däremot ett annat. Genusvetenskap och forskning med genusperspektiv hade 
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börjat institutionaliseras på universiteten runt om i Norden.63 Flertalet av redak-

tionsmedlemmarna hade vid det laget också disputerat och fortsatte sina akade-

miska karriärer. Hur de bandredaktörer som inte ingick i redaktionsgruppen, 

och de bandredaktörer som utförde ett större arbete än de övriga, skulle kredi-

teras blev därför en känslig fråga. ”Det er ikke klart, om den kredit du taler om, 

handler om offentlig anerkendelse, meritering, og/eller økonomi”, skrev Rich-

ard exempelvis i ett brev som svar på Møller Jensens förslag att inkludera Mai i 

redaktionsgruppen.64  

 Några redaktionsmedlemmar uttryckte sig emellertid inte lika avvaktande 

som Richard. Juncker var exempelvis en av dem som klart och tydligt meddela-

de att hon inte var villig att dela vare sig meriterna eller royaltypengarna med yt-

terligare personer: 

 
Jeg har siddet med første del af stoffet i vores fælles bind 3 og det agter jeg at 
blive ved med – uden en diffus ”overordnet redaktion”. Jeg vil på nuværende 
tidspunkt hverken dele kredit, meritering eller økonomi med andre en dem der 
hidtil har været involveret i arbejdet. [---] Vi har alle brug for meritering efter 
12 års arbejde […].65 

 

Som ett sätt att kreditera vissa personer för deras insatser infördes i samband 

med publiceringen av verket till syvende och sist, trots protesterna, en rad orga-

nisatoriska nivåer som inte funnits i projektet tidigare. Mai fick därigenom titeln 

koordinerande redaktör, men hon var fortsatt inte medlem av den nordiska redak-

tionsgruppen.66 I det tredje och det fjärde bandet av verket finns också titeln 

svensk huvudredaktör, till vilket Witt-Brattström och Larsson utnämndes för ett 
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band vardera. Witt-Brattström skriver i ett brev till redaktionsgruppen att titeln 

kompenserar henne för obetald arbetstid och att den kommer att försäkra att 

hon kan tillgodogöra sig meritvärdet i det arbete hon utfört i projektet: 

 
Det handlar under inga omständigheter om någon ekonomisk förändring av 
min vanliga ”redaktörsandel” i kontraktet. [---] Det handlar om att jag ska ”få” 
något för mitt merarbete i förhållande till de andra redaktörerna som inte gjort 
så mycket mer än deltagit på diverse redaktionsmöten och seminarier genom 
åren. [---] Det handlar även om det föga heroiska och meriterande skitjobb 
som redigeringsarbete är […]. [---] Min forskartjänst är tidsbegränsad, och min 
projekttid dessförinnan har också naggats i kanten av litteraturhistorien, så jag 
har rent ut sagt behov av att kunna tillgodoräkna mig mitt arbete som en ”syn-
lig” merit.67 

 

Dispyten skapade djupa sprickor i den nordiska redaktionsgruppen, eftersom de 

som inte fick utföra så mycket redigeringsarbete som de önskade upplevde att 

de blev utmanövrerade ur projektet. 

 Under redigeringsprocessen uppstod även en hel del konflikter mellan 

skribenterna och redaktionsgruppen eller bandredaktörerna. Dessa konflikter 

var huvudsakligen ett resultat antingen av bristande information, eller av att re-

daktörer hade använt sig av sin beslutanderätt och refuserat manus eller redige-

rat på ett sätt som skribenterna själva inte samtyckte till. ”När det gäller så stora 

strykningar som sex sidor borde jag givetvis ha underrättats redan i november, 

vilket skulle givit mig möjligheten att själv bearbeta mina texter i lugn och ro. 

Istället får jag fyra dagar på mig”, invänder exempelvis en av de svenska skri-

benterna i ett brev till redaktionen med anledning av att hon inte underrättats 

tidigare att hennes manuskript behövde kortas.68 I ett annat brev uttrycker en av 

de norska skribenterna ett missnöje över att ha fått tillbaka sin text färdigredi-

gerad för godkännande och alltså inte själv ha fått vara delaktig i processen: 

 
Den informasjonsplikt et slikt prosjekt må ha til medforfatterne, er indisku-
tabel. Kompromiss og endringer kan alltid inngås, men det må skje på bak-
grunn av samarbeid mellom skribent og redaksjon. Vi må kunne ha tillit til at 
faglig kompetanse og respekt for vår forskning forefinnes. Jeg opplever istedet 
et overgrep mot mitt arbeid, og får samtidig vite av dere at jeg ikke engang kan 
verge meg mot det.69 

 

Problemen berodde alltså delvis på kommunikationsbrister och delvis på arbets-

ordningen, vilken innebar att redaktörerna i många fall själva gjorde ändringarna 

i manuskripten, istället för att be skribenterna att skriva om sina texter. I några 

fall var skribenter så upprörda över hanteringen av de manus de utarbetat att de 
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inte längre ville stå med sitt namn under avsnittet: ”Det nuvarande avsnittet 

[…] innehåller ytterst lite av det jag ursprungligen skrev. Jag har också invänd-

ningar mot en del […] vinklingar och slutsatser. Därför är jag inte villig att stå 

som medförfattare till […] avsnittet”, meddelar exempelvis en svensk skribent 

vilken istället låter redaktören underteckna avsnittet.70 

 Huvudredaktören beskriver i ett brev till Ries att redigeringen av band 3 

och band 4 var särskilt svår vad gäller oenigheter mellan skribenterna och re-

daktionen: 

 
Den endelige redaktion af det fjerde tekstbind udgør et hårfint kompromis på 
alle tænkelig niveaer [sic!], nationalt, periodemæssigt, genremæssigt, forfatter – 
og skribent- og redaktørmæssigt. Der kan ikke lukkes op for nye forhandlinger. 
[---] Sårene fra de sidste bd-3 refusioner og forkortelse har endnu ikke lagt sig. 
Det går simpelthen ikke en gang til.71 

 

Även om konflikterna var fler när det kom till redigeringen av band 3 och band 

4, uppstod emellertid den största enskilda tvisten i samband med redigeringen 

av det första bandet. Anledningen att denna oenighet måste nämnas specifikt är 

att den påverkade täckningen av isländskt stoff i återstoden av verket. Strax före 

publiceringen av band 1 krävde nämligen Helga Kress att få dra tillbaka sitt ma-

nus om den isländska sagalitteraturen, eftersom redaktionen stod fast vid änd-

ringar som gjorts i avsnittet, vilka Kress inte ville godkänna. Det gick så långt 

att saken fick avgöras av advokater som granskade det skribentkontrakt parter-

na hade undertecknat. Redaktionen tilldömdes rätten att publicera manuskrip-

tet ifråga, men Kress lämnade som en följd av konflikten sin plats i den nor-

diska redaktionsgruppen och återtog alla sina övriga manus, för vilka kontrakt 

ännu inte skrivits.72 

 Frågan om hur projektet skulle fungera rent organisatoriskt; vem som ha-

de makten, inflytandet och bestämmanderätten, var alltså ett ämne som orsaka-

de en del schismer inom redaktionsgruppen, men också mellan redaktionen och 

skribenterna. För att förklara varför just sådana frågor låg bakom många oenig-

heter är det fruktbart att se till Nordisk kvindelitteraturhistories bakgrund i sjut-

tiotalets kvinnorörelse. I Rødstrømperne lyfter Dahlerup fram att de danska röd-

strumporna eftersträvade en låg organisationsgrad i rörelsen – den skulle vara så 

platt, antihierarkisk och direktdemokratisk som möjligt. Att positionera sig 

utanför de traditionella maktstrukturerna var en viktig poäng för att kunna för-

ändra den vanliga obalansen mellan mäktiga och maktlösa.73 Också i kvinno-
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rörelsen i Sverige var idealet att initiativen i rörelsen inte skulle komma uppi-

från, så att säga, utan att de skulle komma från medlemmarna själva. Schmitz 

skriver i Systerskap som politisk handling att det som eftersträvades var att alla skul-

le vara delaktiga och ha inflytande i gruppen.74 Samma sak konstaterar Isaksson 

i Kvinnokamp: ”Vad som efterlystes var en platt, antihierarkisk organisation där 

solidariteten med andra kvinnor stod i centrum och alla kvinnor, även de osäkra 

och politiskt ovana, hade möjlighet att komma till tals”.75 Dessa ideal verkar ha 

levt kvar hos många av forskarna i Nordisk kvindelitteraturhistorie. Att beslut 

skulle förankras så demokratiskt som möjligt i den nordiska redaktionsgruppen 

var en central tanke under de första åren, det vittnar den tidigare nämnda kon-

flikten från 1985 om. 

 Dahlerup påpekar att det i rödstrumperörelsen så småningom framträdde 

individer och grupper som tog plats som informella ledare trots idealet om en 

antihierarkisk organisation. Då det inte fanns några uttalade krav eller begräns-

ningar omkring hur mycket medlemmarna förväntades bidra, gjorde personers 

olika nivå av engagemang att de som tog för sig mer fick ett större inflytande i 

rörelsen.76 Schmitz skriver att den antihierarkiska organisationen i den svenska 

kvinnorörelsen också orsakade en del konflikter. Alla var inte överens om att en 

ledarlös struktur var en god idé rent principiellt, och många medlemmar upp-

levde att diskussionerna blev ändlösa när alla skulle säga sin mening. Dessutom 

tenderade vissa starka röster att i slutänden likväl höras mer än de andra. 

 Detta förefaller också ha varit fallet i Nordisk kvindelitteraturhistorie. När 

redigeringsprocessen startade blev det tydligt att den fullständigt demokratiska 

principen inte längre fungerade i praktiken. Några personer åtog sig en större 

mängd av redigeringsarbetet och de fick därigenom ett stort inflytande i slut-

fasen av projektet. Detta skapade hierarkier i redaktionen som inte funnits tidi-

gare, hierarkier som vissa såg som nödvändiga för projektets slutförande och 

som andra betraktade som ett avvikande från den redaktionella linje man enats 

om.77 
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 Konflikterna i redaktionen handlade i projektets senare skede förutom in-

flytande och bestämmanderätt också om det akademiska meriteringsvärde som 

stod på spel. Under arbetets gång hade flertalet av redaktionsgruppens medlem-

mar gått ifrån att vara juniora forskare på väg in i den akademiska världen, till 

att ha en alltmer etablerad plats i densamma. Den tid och det arbete de investe-

rat i Nordisk kvindelitteraturhistorie, skulle då förhoppningsvis ge utdelning i 

form av forskningsmeriter. 

 

Resurser och ekonomiska ramar 

Genomgången av arkivmaterialet visar att Nordisk kvindelitteraturhistorie drogs 

med ett ständigt ekonomiskt underskott. Omedelbart från starten och fram till 

den försenade publiceringen var bristande finansiering en faktor som satte tyd-

liga spår. Redan när det allra första gemensamma dansk-norsk-svenska mötet 

skulle planeras 1981 stötte projektet på finansieringsproblem, skriver Juncker i 

en redogörelse för de första åren. Förläggaren ansökte om pengar från Nordisk 

kulturfond för ändamålet, men fick avslag. Istället lyckades projektet vid det här 

tillfället få pengar från bland annat det danska Kulturministeriet.78 Detta var det 

första tillfället av många där det visade sig vara svårt att hitta finansiering. Allt-

medan planeringen fortskred skrevs en rad ansökningar, och ett stort antal av 

de som finns sparade i arkivet från de första åren är sådana som fått avslag. 

 Efter tre års planering och många ansökningar till olika tänkbara bidrags-

givare hittade projektet slutligen 1984 en långsiktig finansiär i Nordiska sam-

arbetsnämnden för humanistisk forskning, NOS-H. Precis som namnet vittnar 

om är NOS-H ett samarbetsorgan för de humanistiska forskningsråden i Dan-

mark, Finland, Island, Norge och Sverige, och har till uppgift att främja nordi-

ska samarbetsprojekt. Något särskilt uttalat mål om eller några öronmärkta 

pengar för att stödja just kvinno- eller könsforskning hade nämnden inte under 

den aktuella perioden, utan inriktningen var allmänt humanvetenskaplig.79 

 Till att börja med erhöll Nordisk kvindelitteraturhistorie 20 000 SEK från 

NOS-H:s projektförberedande program, och året därpå utbetalades den första 

större summan. För 1985 hade projektet ansökt om 174 000 DKK och det 

belopp som NOS-H beviljade motsvarade omkring hälften av detta, 100 000 
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SEK, men det var ändå tillräckligt för att realiseringen av Nordisk kvindelittera-

turhistorie skulle kunna påbörjas.80 (För en förteckning över alla medel i projek-

tet år för år, se bilaga 2.) För pengarna beslutade projektet att anställa en akade-

misk sekreterare. Medlen skulle emellertid också täcka alla utgifter som fanns 

för kontorsmaterial, telefon, kopiering, porto och arkivering. Efter att dessa 

omkostnader räknats av i budgeten var 15 timmar i veckan vad sekreteraren 

kunde avlönas för. Sekreteraren placerades vid Köpenhamns universitet som 

tillhandahöll ett kontor för ändmålet gratis.81 

 Från 1985 till 1990 var NOS-H den största bidragsgivaren till Nordisk 

kvindelitteraturhistorie. I och med att projektet kunde räkna med åtminstone 

dessa medel, uppnåddes under några år en viss relativ ekonomisk stabilitet. 

Pengarna var emellertid aldrig tillräckliga och såväl redaktionsmedlemmar som 

skribenter var ständigt tvungna att söka kompletterande bidrag, bland annat för 

att bekosta resor och uppehälle i samband med möten. 

 För att ge en mer detaljerad bild av hur det ekonomiska läget såg ut i pro-

jektet under de år när det pågick som mest skribentverksamhet är budgeten för 

1987 ett representativt exempel att betrakta närmare. Anslaget från NOS-H ha-

de det året ökats till 150 000 FIM, vilket i budgetkalkylen räknats om till om-

kring 225 000 DKK.82 Utöver detta tog projektet emot 30 000 DKK från Sta-

tens humanistiske forskningsråd, Styrningsgruppen för kvindeforskning, i Dan-

mark. En sammanställning av erhållna medel visar att ytterligare några mindre 

belopp som redaktionsgruppen sökt också beviljades: 10 000 SEK från Letter-

stedtska föreningen, 6 000 SEK från Clara Lachmanns fond och 6 000 DKK 

från Fondet for dansk-svensk samarbejde.83 Till detta kan även läggas ett uppe-

hållsstipendium för 60 personer på Fondet for dansk-norsk samarbejdes egen-

dom Lysebu utanför Oslo, vilket avsåg det femte nordiska skribentseminariet 

vilket skulle hållas senare under året. Värdet på uppehållsstipendiet motsvarade 

ungefär 30 000 DKK. 

 Detta utgjorde de totala inkomsterna i projektet 1987. På utgiftssidan visar 

kalkylen dock att dessa pengar nätt och jämt räckte till att betala sekreterarens 

lön för 25 arbetstimmar i veckan och de kostnader som fanns för de nödvändi-

gaste utgifterna i samband med resor och möten, porto, telefon och kopiering. 

Sedan var pengarna slut. 

 I budgetkalkylen finns även en del andra poster angivna, för vilka ekono-

misk täckning alltså saknades. Det gällde bland annat resor som skulle behöva 
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genomföras och en bildredaktör som skulle behöva avlönas. Projektet var under 

året också i mycket stort behov av att införskaffa en dator med ordbehandlare, 

något som vid 1980-talets slut var dyrt. Den beräknade kostnaden för en dator 

var enligt budgeten omkring 60 000 DKK, och mycket arbete lades ner på att 

söka fondmedel till ändamålet utan att det gav någon utdelning. Tillsammans 

med de andra posterna i kalkylen till vilka projektet inte hade några pengar, kom 

det ekonomiska underskottet för 1987 att sluta på omkring 117 000 DKK, lågt 

räknat.84 

 På i stort sett detta sätt visar detaljerade budgetplaner att ekonomin såg ut 

de flesta åren fram till det att redigeringsprocessen sattes igång 1990. Allt eko-

nomiskt stöd som fanns går emellertid inte att beskriva genom redovisade bud-

geterade siffror, utan det finns uppgifter som visar att projektet också erhållit 

informellt stöd i olika former. Ett exempel på detta som redan har berörts är 

det kontor som Köpenhamns universitet tillhandahöll utan kostnad för sekre-

tariatets räkning så länge Møller Jensen hade sin anställning vid Institut for nor-

disk filologi. Där ingick så småningom också lånet av en ordbehandlare.85 Ett 

annat exempel på hur ett mer informellt ekonomiskt utrymme skapades för att 

möjliggöra projektet, är att Møller Jensen förhandlade fram ett avtal inom ra-

men för sitt treåriga kandidatstipendium, där en del av hennes uppgift skulle va-

ra att fackligt koordinera projektet.86 Ett tredje exempel är att skribenter vid nå-

got tillfälle kunnat använda annat konferensdeltagande och seminarieverksam-

het till att träffas och hålla sessioner kring projektet. Bland annat fungerade 

konferensen International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Göte-

borg 1986 som ett sådant tillfälle.87 Baserat på dessa dokumenterade uppgifter 

är det inte orimligt att förmoda att det kan ha funnits fler sammanhang där pro-

jektdeltagare fått visst stöd från institutionerna vid sina universitet, men konkre-

ta uppgifter om sådana omständigheter förekommer enbart slumpvis i arkiv-

materialet. 

 Den odiskutabelt största investeringen som gjordes i projektet – utan vil-

ken det inte hade blivit någon Nordisk kvinnolitteraturhistoria – är emellertid den 

redaktionsgruppen och skribenterna stod för i form av gratis tid och engage-

mang. Förutom ett löfte om en liten del av royaltypengarna från försäljningen 

av verket, arbetade i stort sett alla utom sekreteraren och tidvis huvudredaktö-

ren obetalt. Någon uppskattning av hur mycket ideell arbetstid som lades i pro-

jektet, eller hur stora privata utlägg redaktionsmedlemmar och skribenter var 
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tvungna att åta sig när resefinansiering saknades, kan inte göras på basis av ar-

kivmaterialet. Det finns dock gott om brev och vykort i arkivet där skribenter 

talar om att de befinner sig i ekonomisk kris som en följd av att de tvingats be-

tala privat för resekostnader i samband med möten och seminarier. Någon er-

sättning fanns sällan att få. I citatet nedan svarar en av sekreterarna en skribent, 

som bett om ekonomisk hjälp när hon tvingats tacka nej till betalt arbete för att 

hålla överenskomna deadlines i projektet, att det dessvärre inte finns några 

pengar i projektets kassa och att villkoren är lika knappa för alla: 

 
Det gør mig ondt for dig, at din økonomi er så ringe som den er, og at den 
oven i købet forringes i takt med mængden af det arbejde, du udfører på 
litteraturhistorien. Men desværre må jeg endnu engang give dig et nedslående 
svar, for vi har ingen penge at give dig for den bearbejdning, du har lavet af 
dine manus til den svenske udgave. Projektet har nemlig overhovedet ingen 
penge! [---] Kan det være dig en trøst, at du deler vilkår med alle andre på pro-
jektet?88 

 

Ekonomin satte alltså några högst reella praktiska begränsningar för samarbets-

formerna. Hur mycket redaktionsmedlemmarna och skribenterna kunde träffas 

eller telefonera, eller ens skicka större brev med exempelvis manuskript till va-

randra, var under hela projekttiden beroende av den knappa budgeten. 

 Huvudfinansiär för projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie fram till 

1990 var, som konstaterats, NOS-H. I den ursprungliga projektmedelsansökan 

till fonden hade redaktionsgruppen angivit 1989 som planerat utgivningsår för 

det färdiga verket, men arbetet försenades och 1989 kunde redigeringen av det 

första och andra bandet bara påbörjas. NOS-H beviljade ett slutbidrag för 1990 

och ett litet tillägg till detta slutbidrag 1991, men därefter avslog de alla vidare 

finansieringsansökningar som skickades från projektet.89 

 Som en följd av att stödet från NOS-H var på väg att upphöra ägnade sig 

redaktionsgruppen under 1989 och 1990 intensivt åt att söka medel från andra 

fonder. Det finns i arkivet exempel på ett drygt fyrtiotal ansökningar om större 

och mindre belopp ställda till olika myndigheter, fonder, föreningar och före-

tag.90 Naturligtvis kan det egentliga antalet ställda ansökningar vara större än så, 

och hur många kontakter som inte ledde till en genomförd ansökan kan bara 

spekuleras om. Vad som kan konstateras är dock att utdelningen inte var sär-

skilt stor. Översikterna över erhållna medel i projektet visar att åren 1989–1991 
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beviljades några större belopp från Statens humanistiske forskningsråd, Styr-

ningsgruppen for kvindeforskning, i Danmark.91 Liksom i NOS-H var det dan-

ska humanistiska forskningsrådet en av de bakomliggande aktörerna, men den-

na gång erhölls pengarna inte utifrån den nordiska aspekten av projektet, utan 

utifrån att det fanns öronmärkta pengar till stöd för kvinno- och könsforskning. 

Även Nordisk kulturfond, en fond som instiftats av det Nordiska ministerrådet 

för att främja samnordiska kulturprojekt, gav ett lite större bidrag till projektet 

1990–1991.92 

 Efter 1991 visar brevkorrespondens i arkivet att det sedan var så gott som 

omöjligt att hitta några nya finansiärer. Møller Jensen skriver till Ries att alla 

fonder hon vänt sig till lovordat projektets ändamål, men att ingen visat sig vil-

lig att gå in och betala i slutfasen av ett redan pågående arbete.93 De flesta fon-

der prioriterade istället att stödja nystartade forskningsprojekt och när Nordisk 

kvindelitteraturhistorie gick in i redigeringsfasen betraktades det inte längre som 

ett forskningsprojekt, utan som ett publiceringsprojekt. 

 De sista åren belastades kostnaderna för projektet därför huvudsakligen 

det danska förlaget Rosinante/Munksgaard, som vid kontraktsskrivandet med 

det svenska förlaget Bra Böcker 1992 delade notan med dem. Rosinante hade 

nämligen i det kontrakt som skrivits med redaktionsgruppen åtagit sig att betala 

för huvudredaktörens lönekostnader för en arbetsdag i veckan, liksom för sek-

retariatets nödvändiga utgifter inklusive sekreterarens lön, i det fall statliga eller 

privata fondmedel inte längre kunde erhållas.94 Förlagen budgeterade vid kon-

traktsskrivandet 1 200 000 DKK att dela mellan sig för att täcka dessa grundut-

gifter. Därtill betalade förlagen alla utgifter för översättningar av manus till dan-

ska och/eller svenska, köp av bildrättigheter, avlöning av bildredaktören, sätt-

ning, korrektur och tryckning.95 En del av dessa kostnader drogs från den be-

räknade royaltyn på försäljningen av verket, men en del fondmedel söktes ock-

så.96 

 Nordisk kvindelitteraturhistorie förefaller trots detta ha blivit ett ganska 

kostsamt projekt för de två förlagen, och då kanske särskilt för Rosinante/ 

Munksgaard som även fick betala alla obudgeterade utgifter som tillkom under 
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projektets utdragna färdigställande. Förläggaren beskriver i ett brev 1994 pro-

jektets ekonomi som mycket tungt belastad: 

 
Vi er efterhånden inde i forsinkelser og uforudsete udgifter på dette projekt, 
som medfører så voldsomme ubudgetterede udgifter, at jeg er nødt til at insi-
stere på, at alle ikke-budgetterede udgifter skal drøftes og bevilges på forhånd. 
I den nærmeste tid må vi tage projektets økonomi op til en fornyet drøftelse og 
herunder også vurdere, hvilke besparelser og eventuelle yderligere tilskud vi 
kan skaffe for at rette op på den efterhånden alt for tungt belastede økonomi.97 

 

Under de sista åren av projektet förefaller även KVINFO, dit sekretariatet 

flyttade när Møller Jensen fick anställning där 1990, ha påtagit sig en del av 

kostnaderna. Baserat på de uppgifter som finns i arkivet går det emellertid inte 

att avgöra hur stora belopp det kan ha rört sig om. KVINFO:s bistånd får där-

för snarare räknas till den del av informellt stöd som projektet hade. 98 

 Att sätta igång ett gigantiskt arbete som projektet Nordisk kvindelittera-

turhistorie utan egentligen någon annan finansiering än den till sekreterarlönen 

och till de allra nödvändigaste kontorsutgifterna, kan för en utomstående be-

traktare av idag i mångt och mycket verka som idealistisk iver. Förvisso före-

faller redaktionsgruppen och skribenterna ha varit införstådda med att de inte 

kunde räkna med någon ersättning för investerat arbete, men ingen kunde nog 

föreställa sig vilken tid det faktiskt skulle komma att ta att slutföra projektet. 

Det ligger en optimism och en beredvillighet att arbeta ideellt bakom som bäst 

kan förstås mot bakgrund av att projektet hämtade sin inspiration i 1970-talets 

nya kvinnorörelse. Witt-Brattström skriver i Å alla kära systrar! (2010) om de 

minnen hon har av sin tid som aktivist i Grupp 8 Stockholm, och i slutet av bo-

ken berättar hon också om sitt senare engagemang i Nordisk kvindelitteratur-

historie. Hon beskriver den tiden som en direkt fortsättning på hennes feminis-

tiska aktivism: 

 
Beslutet att gå vidare [med projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie, förf. 
anm.] hängde på en skör tråd. Vi hade ju ingen finansiering! En efter en av de 
etablerade forskarna drog sig ur (de kom tillbaka som skribenter senare). Kvar 
stod några få oetablerade och tittade rådlöst på varandra. Jag var enda sven-
skan, sedan minns jag bara danskor som inte ville ge upp (en gång rödstrum-
pa…). Är du med Ebba? frågade Elisabeth. Självklart, svarade jag, och tänkte 
att det kan väl inte vara värre än att ro upp en kvinnorörelse eller göra Kvinno-
bulletinen gratis. Det var det, men jag har aldrig ångrat mig. Nu följde år av in-
spirerande fattigforskning, för pengar hade vi egentligen aldrig […]. [---] [V]i 
reste tåg och buss till varandra och sov på golv i medhavda sovsäckar, eller 
skavfötters i sängar som män och barn lämnat i panik […]. På spisen stod en 
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gryta med chili con carne som vid behov drygades ut med mer bönor. [---] Så 
gick det till när det började, mitt sista stora äventyr i kvinnorörelsen […].99 

 

I kvinnorörelsen var det ideella engagemanget en självklarhet. Verksamheten 

pågick i medlemmarnas hem eller i provisoriska lokaler, och den var helt be-

roende av att medlemmarna investerade sin tid gratis i rörelsen. Gunilla Thor-

gren berättar i Grupp 8 & jag (2003) att det första numret av Grupp 8:s tidning 

Kvinnobulletinen gjordes i hennes sovrum: ”Under kvinnorörelsens alla år pågick 

många aktiviteter av det slaget i sovrum, vid köksbord, i vardagsrum, i lånade 

lokaler och i egna. Kvinnor i olika arbetsgrupper, som jobbade ideellt, för kvin-

nokampen”.100 På samma sätt konstaterar Dahlerup att den danska rödstrum-

perörelsens största resurs var medlemmarnas tid och engagemang. Några peng-

ar hade man inte, och inte heller några fasta poster eller permanenta organisa-

toriska resurser.101 

 Det ideella engagemanget var följaktligen ett arbetssätt som hade etable-

rats i kvinnorörelsen och som till vissa delar följde med in i projektet Nordisk 

kvindelitteraturhistorie. Utan nästan någon finansiering alls satte några drivande 

personer igång, och de lyckades så småningom skrapa ihop lite pengar och nå-

gra lånade lokaler till ett sekretariat som kunde hålla samman de 160 skribenter-

na. Därtill fanns en förläggare som till en början drev sitt förlag från sitt hem, 

vilken fortsatte att tro tillräckligt på projektet för att lägga till de ytterligare 

medel som krävdes under det utdragna redigeringsarbetet. 

 I sin studie om rödstrumperörelsen menar Dahlerup att ett visst mått av 

ovetskap om svårigheterna troligtvis är en nödvändighet för att våga kasta sig 

hals över huvud ut i att förändra världen: 

 
Netop denne enøjethed synes at være karakteristisk for bevægelser, der kaster 
sig ud i radikal nytænkning. Måske er en vis naivitet, en uvidenhed om, hvor 
mange der før har rendt panden mod den samme mur, en nødvendig forud-
sætning for at turde få i gang med at skabe nye sociale bevægelser.102 

 

Detsamma anser jag i allra högsta grad också kan sägas om Nordisk kvindelit-

teraturhistorie. Att projektmedlemmarna hade kvinnorörelsens optimism och 
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brinnande engagemang i ryggen var förmodligen en helt nödvändig förutsätt-

ning för att driva projektet igenom ända till utgivningen. 

 Ideellt arbete var emellertid inte etablerad praxis enbart i kvinnorörelsen; 

även i den akademiska världen finns starka traditioner av ofinansierad forskning 

och omfattande gratisarbete. Som konstaterats var många av redaktörerna dok-

torander eller stipendiater i början av sina akademiska karriärer, och särskilt ju-

niora forskare utan fasta tjänster har ofta fått tjäna ihop till sin inträdesbiljett i 

akademin genom oavlönat avhandlingsarbete. Det ideella engagemanget var 

således vedertaget både i den kvinnorörelse som deltagarna i Nordisk kvinde-

litteraturhistorie kom ur, och i den akademiska värld som de under projektets 

gång trädde in i.103 

 

Parallella kvinnolitteraturhistorieprojekt 

Nordisk kvindelitteraturhistorie var, som konstaterades i inledningskapitlet, inte 

det enda kvinnolitteraturhistorieprojektet som pågick i de nordiska länderna un-

der 1980-talet. Det utkom samtidigt ett nationellt avgränsat litteraturhistoriskt 

översiktsverk över kvinnliga författarskap i vart och ett av länderna Danmark, 

Finland, Norge och Sverige. Dessa fyra parallella projekt påverkade arbetet med 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria på olika sätt, och det är därför intressant att se lite 

närmare på de situationer som förelåg och diskutera om de bidrog till eller om 

de konkurrerade med Nordisk kvindelitteraturhistorie. 

 I Danmark och i Sverige publicerades ett tvåbandsverk om kvinnliga för-

fattare i respektive land redan i början av 1980-talet, det vill säga samtidigt som 

de första idéerna om en nordisk kvinnolitteraturhistoria tog form. Kvinnornas lit-

teraturhistoria, som är det svenska verket, innehöll avsnitt av ett trettiotal skriben-

ter under ledning av fyra redaktörer. Några av skribenterna var själva författare, 

andra var litteraturforskare eller arbetade som journalister och kulturskribenter. 

Fem av de personer som var med och skrev Kvinnornas litteraturhistoria engagera-

de sig sedan i Nordisk kvindelitteraturhistorie, och det var de två redaktörerna 

för det andra bandet Ingrid Holmquist och Ebba Witt-Brattström, samt skri-

benterna Ingrid Elam, Kjerstin Norén och Birgitta Svanberg. Medan Kvinnornas 

litteraturhistoria således var ett samarbetsprojekt, skrevs det danska verket Dan-

ske kvindelige forfattere helt och hållet av två personer, Stig Dalager och Anne-
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Marie Mai. Även Mai blev sedermera involverad i projektet Nordisk kvindelit-

teraturhistorie. 

 Eftersom ett danskt och ett svenskt verk om kvinnliga författare redan låg 

färdigt och publicerat när arbetet med Nordisk kvindelitteraturhistorie startade 

på allvar, existerade inte någon verksamhet som konkurrerande om skribenter 

eller om stoff i dessa länder. Tvärtom kunde projektet beträffande den danska 

och den svenska litteraturen dra nytta av att dessa två verk redan fanns. Däri-

från kunde man dels hämta uppslag om författarskap och dels använda sig av 

några personers tidigare erfarenheter av att skriva litteraturhistoria. Detta gällde 

framförallt Mai och Witt-Brattström, vilka utförde ett stort arbete med Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria under redigeringsprocessen. 

 Vad gällde Finland och Norge var situationen emellertid en annan. Där 

pågick skrivandet av nationella kvinnolitteraturhistorier parallellt med Nordisk 

kvindelitteraturhistorie och publiceringen skedde i slutet av 1980-talet. Av dessa 

två parallella kvinnolitteraturhistorieprojekt var det norska det som var känt 

först, och jag ska därför börja med att beskriva förhållandet mellan Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria och Norsk kvinnelitteraturhistorie. 

 I den sammanställning över Nordisk kvindelitteraturhistories första år 

som Juncker författat, vilken jag hänvisat till i det föregående, framgår att beslu-

tet att skriva en norsk kvinnolitteraturhistoria togs 1982.104 Redaktionen för 

Norsk kvinnelitteraturhistorie bestod av de fem personer som utgjorde den första 

norska gruppen i Nordisk kvindelitteraturhistorie, det vill säga Engelstad, Ha-

reide, Iversen, Steinfeld och Øverland.105 Juncker skriver att de norska forskar-

na med anledning av arbetet med Norsk kvinnelitteraturhistorie, övervägde att av-

stå från att medverka i Nordisk kvindelitteraturhistorie. Av dokumentation i ar-

kivet från 1983 framgår att någon brytning med den norska gruppen emellertid 

inte ägde rum det året, utan att Engelstad, Hareide, Iversen och Steinfeld samt-

liga var på plats vid det första nordiska skribentseminariet på Biskops-Arnö. 

Nytillkomna norska forskare var vid det tillfället dessutom bland andra Elisa-

beth Aasen, Rakel Christina Granaas och Inger Vederhus.106 

 Norsk kvinnelitteraturhistorie hade redan från starten avtal om utgivning med 

det vänsterorienterade norska förlaget Pax, och projektet finansierades delvis av 

medel från Norges allmennvitenskaplige forskningsråd. Stipendium erhölls ock-

så från Faglitterær forfatterforening. I inledningen till det första bandet av 

                                                 
104

 DKL arkiv, KPS 43. 
105

 Norsk kvinnelitteraturhistorie: Bind 1, 1988, s. 9. 
106

 DKL arkiv, KPS 43. Elisabeth Møller Jensen skriver i ett brev till Jorunn Hareide efter seminariet 
på Biskops-Arnö att hon är ”meget glad for aftalen med den norske gruppe och resultatet, at det 
virkelig bliver en nordisk framstilling”. Se DKL arkiv, KPS 2. 



 76 

Norsk kvinnelitteraturhistorie, vilket publicerades 1988, skriver Engelstad, Hareide, 

Iversen, Steinfeld och Øverland: 

 
Dette verket er et produkt av et kvinneforskningsmiljø. Forutsetningene for det 
ble skapt for mer enn ti år siden, og inspirasjonen har kommet både fra kvinne-
bevegelsen på 1970-tallet og fra de litteraturvitenskaplige fagmiljøene på uni-
versitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er fagpersoner fra disse 
miljøene som har skrevet dette verket sammen med oss. 

Vi vil takke Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd som har finansiert én 
stilling, noen korte forskningsøkter og flere skribentseminarer i perioden 1985–
1989. Vi vil takke Faglitterær Forfatterforening for to måneders prosjektsti-
pend.107 

 

Av ett brev från Pax förlag till Nordisk kvindelitteraturhistories förläggare fram-

går att Norsk kvinnelitteraturhistorie också delvis bekostades av förskottsutbetal-

ningar av förväntade royaltypengar på försäljningen av verket, på samma sätt 

som också Nordisk kvinnolitteraturhistoria gjorde.108 Sammantaget var Norsk kvin-

nelitteraturhistorie, av dokumentationen att döma, dock bättre finansierad än Nor-

disk kvindelitteraturhistorie. I publikationen Satsningar och samarbete konstaterar 

Solveig Bergman att Norges allmennvitenskaplige forskningsråd gjorde att den 

norska forskningen med kvinno- och könsperspektiv var den med mest resurser 

i Norden under 1980-talet.109 

 Flera av de norska skribenterna och redaktionsmedlemmarna valde alltså 

att under några år arbeta med båda verken. Under hösten 1985 upphörde dock i 

princip det samarbete som ditintills hade funnits mellan de två projekten. I ett 

brev ställt till redaktionsgruppen för Nordisk kvindelitteraturhistorie, daterat 

den 23 september 1985, meddelar Hareide sitt beslut att dra sig ur den nordiska 

redaktionsgruppen för att koncentrera sig uteslutande på det norska verket: 

 
Etter lang overveielse er jeg kommet fram til at jeg vil trekke meg ut av 
redaksjonen for den nordiske kvinnelitteraturhistorien. 
   Den viktigste årsaken til dette er at jeg er prosjektleder for det NAVF-
finansierte prosjektet Norsk kvinnelitteraturhistorie fra ca. 1600–1980. Dette 
prosjektet er for alvor kommet i gang fra i høst, med Irene Iversen som full-
tidsansatt forsker.110 

 

Vidare i brevet skriver Hareide att hon från början såg det som en fördel att 

vara med i båda projekten, så att impulser och idéer kunde gå i båda riktningar 

mellan de två litteraturhistorierna. Arbetet med den norska kvinnolitteratur-

historien visade sig dock vara mycket mer krävande än vad hon ursprungligen 

hade räknat med, och hon kan därför inte längre ägna sig helhjärtat åt båda pro-
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jekten samtidigt, skriver hon. Att de konflikter och samarbetssvårigheter som 

fanns i projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie under 1985 var en bidragande 

orsak till hennes beslut framgår emellertid också av brevet: 

 
Jeg vil ikke underslå at det har bidratt til min avgjørelser at det har vært visse 
problematiske sider ved samarbeidet i redaksjonsgruppen, forhold som jeg 
forstår er blitt drøftet av Rakel og noen av danskene på et lite møte nå i sep-
tember. Denne diskusjonen vil sikkert gjøre samarbeidet enklere, åpnere og 
mer tillitsfullt for fremtiden og skulle love godt for det videre arbeidet. 

Dette kan likevel ikke endre min beslutning. Jeg ser såpass mange problemer 
ved det redaksjonelle opplegget, ikke minst på sikt, at jeg ikke regner med å 
kunne ha overskudd til det. 
   Jeg beklager denne avgjørelsen, men tror den er til fordel for alle parter.111 

 

Brevet avslutas i en vänskaplig ton, där Hareide önskar redaktionen lycka till 

med projektet, och meddelar att hon fortfarande står till förfogande som skri-

bent. Hon understryker också att det inte ligger någon personlig ovilja emot 

någon bakom hennes beslut.112 

 Av en adresslista från april 1986 framgår att Engelstad, Steinfeld och 

Øverland också lämnade projektet ungefär samtidigt. Någon uttryckligt dekla-

rerad anledning till deras avhopp har jag emellertid inte funnit i arkivmaterialet. 

Kvar som skribent i båda projekten ifrån den ursprungliga norska gruppen stod 

endast Iversen, som var den som var heltidsbetald av Norges almenvitenskape-

lige forskningsråd för sitt arbete med den norska kvinnolitteraturhistorien. Där-

med kan ett slags brytning mellan Nordisk kvinnolitteraturhistoria och den norska 

kvinnolitteraturhistorien sägas ha ägt rum, åtminstone för några år framåt. Både 

Steinfeld och Øverland återvände senare som skribenter i Nordisk kvindelittera-

turhistorie.113 

 Även frånräknat de här nämnda personernas (varaktiga eller tidvisa) av-

hopp, kan det konstateras att den norska skribentgruppen decimerades som en 

följd av det samtidigt pågående norska projektet. Brevkorrespondens från redi-

geringsprocessen vittnar också om svårigheter att få tillräcklig täckning av nor-

skt stoff. Unni Langås skriver exempelvis i ett brev den 5 augusti 1992, att det 

fortfarande kvarstår många luckor som behöver fyllas, men att få skribenter 

finns tillgängliga: 

 
Så er jeg da med på prosjektet igjen – etter å ha vært ”utenfor” faktisk i 2–3 år. 
Med det norske stoffet har det i mellomtiden dessverre skjedd ytterst lite, det er 
fortsatt mange store hull, og jeg er redd mye nå må gjøres på kort tid. Jeg håper 
at oppgaven er overkommelig. [---] 
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   De skribentene vi dermed har til rådighet, er Anne Birgitte, Margaretha, 
Astrid Sæther og Elisabeth Aasen.114 

 

En annan av konsekvenserna av det samtidigt pågående norska projektet var att 

Nordisk kvindelitteraturhistorie inte kunde hitta något norskt förlag som var 

intresserat av att ge ut Nordisk kvinnolitteraturhistoria i en norsk upplaga. 

 Vad beträffar omständigheterna kring den finska kvinnolitteraturhistorien, 

uppdagades det konkurrensförhållande som fanns mellan de två projekten på 

ett mer oväntat sätt. ”Sain roolin johon en mahdu”, som den finska kvinnolitteratur-

historien heter, publicerades 1989 av det renommerade finska förlaget Otava i 

ett enda stort band omfattande närmare 800 sidor. Huvudredaktör för det ver-

ket var Maria-Liisa Nevala, som också var finsk redaktionsmedlem i Nordisk 

kvindelitteraturhistorie. Dessutom medverkade i ”Sain roolin johon en mahdu” Suvi 

Ahola, Satu Apo, Liisa Enwald, Liisi Huhtala, Tuula Hökkä, Ulla-Maija Juutila, 

Päivi Karttunen, Kirsti Manninen, Anneli Mäkelä och Anneli Vapaavuori, vilka 

samtliga gick med som skribenter i Nordisk kvindelitteraturhistorie 1985–1986. 

Liksom Nordisk kvindelitteraturhistorie var det finska projektet mycket knappt 

finansierat. I bokens inledning tackar Nevala Amerin kulturfond för ett stipen-

dium på 20 000 FIM, men någon ytterligare finansiering framgår inte att pro-

jektet haft.115 

 Materialet i Dansk kvindehistorisk leksikons arkiv visar att delar av redak-

tionen för Nordisk kvindelitteraturhistorie var nöjd med den andel om finsk lit-

teratur som man fått ihop när manus levererats 1989. I samband med en an-

sökan om nya projektmedel det året framhålls att den finska kvinnolitteraturen 

kommer att vara väl representerad i verket: ”I og med at det finske stof har en 

så central placering i litteraturhistorien ville det understrege argumentationen i 

disse ansøgninger, hvis vi også samtidigt søger det finske forskningsråd”.116 

 Att det finska stoffet var väl representerat i alla banden höll emellertid inte 

alla med om, utan brevkorrespondens från våren 1990 visar att det fanns vissa 

problem med att få tillräcklig täckning av den finska litteraturen, åtminstone i 

det första bandet. Mai skriver i ett brev den 5 mars 1990 till Nevala att aspekter 

hon anser vara viktiga inte blir tillräckligt behandlade och att det vore önskvärt 

att några ytterligare avsnitt kunde skrivas omgående: 

 
Jeg synes, at situationen med hensyn til det finske stof i øjeblikket er den, at jeg 
kan se en mængde spændende og vigtigt stof, der kunne styrke bd. I, men at 
dette stof ikke er blevet behandlet i de afsnit, der foreligger og i de afsnit, der er 
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aftalt. Desuden er det nødvendigt at omrokere og redigere i de afsnit, der fore-
ligger, hvis ikke de skal stå på en underlig uformidlet og løs måde i bd. I. [---] 

Jeg håber meget, at det lykkes at få de afsnit med, som jeg har skitseret. Men 
vi må handle hurtigt. Det er nødvendigt, at afsnittene er færdigskrevet aller-
senest d. 15/6.117 

 

I ett brev till huvudredaktören den 9 mars 1990, uttrycker Nevala att hon anser 

att det länge förelegat en marginalisering av det finska stoffet i Nordisk kvinde-

litteraturhistorie, både vad gäller sidutrymme och vad gäller strävan att värdera 

det särskilda i den finska traditionen: 

 
Problemet med det första bandet är inte nytt som vi alla vet. Först och främst 
har det hela tiden varit fråga om sidor. Sidoantalet för det finska materialet har 
bara förminskat under år. Kapitelgruppen På tröskeln har inte haft stort intres-
se för finskt material. Man har t. ex. inte förstått att den finka [sic!] muntliga 
tradition på den tiden är enastående i Norden.118 

 

Istället för att projektet under sommaren 1990 fick in kompletterande avsnitt 

som kunde utöka andelen finskt material i verket, inträffade dock något oförut-

sett som helt förändrade situationen. Några av bandredaktörerna gjorde då upp-

täckten att många av de finska manus som projektet fått in, översatt och var i 

färd med att redigera, redan hade publicerats året dessförinnan i ”Sain roolin 

johon en mahdu”. I ett brev daterat den 26 juli 1990, vänder sig Møller Jensen till 

Nevala angående den upptäckt som gjorts: 

 
Som du sikkert ved sidder Ebba, Margaretha og Birgitta i disse dage på Hana-
holmen for at arbejde med redaktionen af Fremmed i verden-kapitlet. Jeg er 
her til morgen blevet ringet op af en meget rystet Ebba. Jeres finske kvinde-
litteraturhistorie stod på biblioteket. Da artiklerne umiddelbart lignede de over-
satte finske manuskripter, som de selv sad med, bad de en finskkyndig læse 5 
forskellige manuskripter igennem som en slags stikprøvekontrol. De 4 manu-
skripter, viste det sig, var helt identiske med det materiale, som Ottawa [sic!] 
allerede har publiceret. [---] 

Lige i øjeblikket er konsekvenserne, som jeg ser det, helt uoverskuelige. Og 
jeg bliver nødt til at bede dig om en forklaring på forholdet. Umiddelbart ligner 
det jo aftalebrud, fordi vores litteraturhistorie bygger på originalt materiale. 
Såvel projektets financiering, som redaktions- og skribentarbejdet har jo været 
tilrettelagt under den forudsætning.119 

 

Den överenskommelse som Nordisk kvindelitteraturhistorie hade träffat med 

medlemmarna i redaktionsgruppen, var att de inte fick ”redigere eller bidrage til 

bøger, der kan forventes at konkurrere direkte med værket”.120 Vidare fick de 

manus som inkluderades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria inte vara publicerade i 
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något sammanhang tidigare, utan de skulle vara originalmanuskript. Detta hade 

parterna undertecknat kontrakt om med förlaget Rosinante/Munksgaard. 

 Møller Jensen och Nevala verkar, att döma av den brevkorrespondens 

som följde på denna händelse, ha haft skilda uppfattningar om vad som kon-

stituerade konkurrerande verksamhet och tidigare publicering av texter. Nevala 

ansåg att manuskripten var fullt användbara eftersom de skulle placeras i ett an-

nat överordnat sammanhang, vilket skulle sätta dem i ett nytt ljus i Nordisk kvin-

nolitteraturhistoria. Hon skriver i ett brev till Møller Jensen att avsnitten därför 

inte är att betrakta som redan publicerade: 

 
Du skriver, att fyra från fem manuskripter, som någon hade läst, ”var helt iden-
tiskt med det materiale, som Ottawa (Otava) allerede har publiceret”. Jag är helt 
och hållet överraskad. De två processer som en tid gick parallellt har jag hela 
tiden försökt att hålla separat. Men inte så, att vi inte hade givit alla våra nya 
idéer till det nordiska projektet. Och jag har gjort det klart, att manuskripterna 
måste vara olika, att det ligger i vår kontrakt med förlaget. [---] 

Du vet mycket bra, att när man skriver om en författare, det finns samma 
idéer i olika artiklar, vilka du har skrivit. Men det betyder inte, att artiklarna är 
samma. Viktigaste är ju synvinkeln och kontexten. I den nordiska hostorien 
[sic!] är sammanhanget helt och hållet olika. [---] 

Vad jag vill säga är, att vi har inte försökt att sälja samma material två gånger, 
som du skyller oss. Ingenting lagstridigt har hänt.121 

 

I förordet till ”Sain roolin johon en mahdu” poängterar Nevala också att de två pro-

jekten var separata företeelser: 

 
Eri tahoilla vireillä olleet ajatukset suomalaista naiskirjallisuutta käsittelevän 
teoksen kirjoittamisesta saivat vauhtia, kun tämän teoksen kirjoittajat liittyivät 
vuonna 1986 Pohjoismaista naiskirjallisuuden historiaa (Nordisk kvinde-
litteraturhistorie) kirjoittavaan tutkimusryhmään. Pohjoismaisen projektin 
haasteelliset työsken telytavat ja kansainvälinen tieteellinen yhteistyö ovat 
antaneet ideoita työhömme. ”Sain roolin johon en mahdu” on kuitenkin täysin 
itsenäinen, pohjoismaisesta naiskirjallisuuden historiasta riippumaton teos. Niin 
kuin suurin osa naistutkimusta, myös tämä teos on syntynyt “puhtaasta 
rakkaudesta taiteeseen”. Ainoa avustus, minkä olemme saaneet, on Amerin 
kulttuurisäätiön 20 000 markan stipendi, josta olemme kiitollisia.122 
 
De tankar som grott på olika håll kring skrivandet av ett verk om finländsk 
kvinnolitteraturhistoria fick slutligen fart år 1986 då författarna av det här 
verket anslöt sig till den forskningsgrupp som skrev den Nordiska kvinno-
litteraturens historia (Nordisk kvindelitteraturhistorie). Det nordiska projektets 
utmanande arbetssätt och det internationella vetenskapliga samarbetet har gett 
idéer till vårt eget arbete. Men, ”Sain roolin johon en mahdu”, är ett helt själv-
ständigt verk och fristående i förhållande till den nordiska kvinnolitteratur-
historien. Liksom merparten av kvinnoforskningen har också det här verket 
fötts av ”kärleken till konsten”. Det enda stöd vi fått är ett stipendium på 20 
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000 mark från Amers kulturstiftelse, vilket vi är tacksamma för. [Översättning: 
John Sundholm] 

 

Møller Jensen höll emellertid inte med, utan menade att kontraktsbrott hade be-

gåtts. Hon skriver i ett brev den 15 augusti 1990, att intressekonflikten inte bara 

handlar om de manuskript som visat sig vara publicerade, utan att det också är 

mycket allvarligt att den parallella utgivningen av ”Sain roolin johon en mahdu” 

skadat Nordisk kvindelitteraturhistories chanser att få ett finskt förlag att publi-

cera det nordiska verket.123 

 Konsekvensen av att man uppdagade att många av texterna om finskt 

stoff redan tryckts i den finska kvinnolitteraturhistorien, blev att redaktionen 

och förlaget ansåg sig tvungna att stryka de aktuella avsnitten och börja söka ef-

ter sätt att ersätta dessa texter i ett förhållandevis sent skede i projektet. Vidare 

uteslöts Nevala ur redaktionsgruppen, eftersom man inte längre ansåg sig ha 

förtroende för henne.124 För att arbeta vidare bestämde redaktörerna att de fin-

ska skribenterna skulle tillfrågas om att omformulera sina manuskript. I de fall 

de inte ville eller hade tid göra detta skulle nya skribenter tillfrågas. Den 7 sep-

tember 1991 skriver Witt-Brattström till Solveig Bergman och ber om hjälp 

med namn på personer som skulle kunna tillfrågas om att vara skribenter på 

finskt och finlandssvenskt stoff: 

 
Nu skriver jag alltså för att be dig om den hjälp du utlovade, nämligen namn på 
kunniga och stilmedvetna finska och finlandssvenska skribenter. Vi kommer 
först att tillfråga våra redan anlitade finska medarbetare om de vill och kan 
skriva om (så att det vi får verkligen är originalbidrag). Men i de fall då de inte 
svarar eller säger sig inte ha tid etc., måste vi gå till andra. Eftersom tiden nu är 
ganska knapp kan vi inte chansa mer, utan måste gå direkt på professionella 
akademiker. 125 
 

Under återstoden av projekttiden visar arkivmaterialet att det var svårt att få in 

manuskript från de finska skribenterna och det var svårt att få tag på de finska 

skribenterna per brev eller per telefon. 

 Följden av de två samtidigt pågående nationella projekten i Norge och 

Finland blev således att det i Norge uppstod konkurrens med Nordisk kvinde-

litteraturhistorie om skribenter till projekten, och i Finland konkurrens om både 

skribenter och manuskript. Dessutom lyckades Nordisk kvinnolitteraturhistoria inte 

finna något norskt eller finskt förlag som var intresserat av att ge ut verket. Fin-

land och Norge prioriterade därmed, som jag tolkar arkivdokumenten, utgiv-

ningen av de egna nationella kvinnolitteraturhistorieprojekten framför sin med-
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verkan i Nordisk kvindelitteraturhistorie. Skälen till detta kan vara flera. Av tra-

dition har nationella litteraturhistorier varit det vanligaste att producera jämte 

världslitteraturhistorier, och de nationella projekten kan därför ha betraktats 

som mer angelägna. Danmark och Sverige engagerade sig uteslutande i Nordisk 

kvindelitteraturhistorie, men där hade å andra sidan varsitt nationellt översikts-

verk över kvinnliga författare redan producerats. Att Finland och Norge satsade 

på utgivningen av sina nationella kvinnolitteraturhistorier på bekostnad av den 

nordiska kan också bero på historiska maktförhållanden i Norden. Finland och 

Norge har historiskt inte varit självständiga nationalstater på samma självklara 

sätt som Danmark och Sverige, tvärtom har de som påpekades i avhandlingens 

inledning varit föremål för dansk och svensk kolonialism.126 Att framskriva sin 

egen nationella tradition kan också av den anledningen ha upplevts som vikti-

gare i dessa länder.127 

 

Idéskisser och projektbeskrivningar 1981–1985 

Den första idéskissen till innehållet i Nordisk kvinnolitteraturhistoria presenterades 

vid ett möte som hölls mellan de tre ursprungliga nationella grupperna den 9–

10 januari 1982 på Schæffergården strax utanför Köpenhamn. Avsikten var att 

alla tre grupperna skulle presentera sina tankar om projektet vid mötet, men 

Juncker berättar i sin resumé över de första åren att endast den danska gruppen 

hade haft möjlighet att samlas och förbereda sig inför mötet. Deras idéskiss var 

därför den enda som diskuterades: 

 
Det viste sig, at den norske og den svenske gruppe p.g.a. geografiske afstande 
endnu ikke havde talt sammen. De løse ideer til et grundlag vi i den danske 
gruppe fremlagde blev bl.a. derfor mere kritisk og mere tøvende [oläsligt 
handskrivet ord infogat] end vi havde forventet.128 

 

Idéskissen, eller de ”løse ideer til et grundlag” som Juncker kallar det, finns be-

varad i ett annat dokument, vilket av allt att döma sänts ut till deltagarna inför 

det första nordiska skribentseminariet på Biskops-Arnö 1983. Huruvida doku-

mentet är sammanställt före eller efter mötet på Schæffergården 1982 framgår 

inte då datering saknas, men rubriken bekräftar att det innehåller den danska 
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gruppens idéer och reflektioner kring hur en nordisk kvinnolitteraturhistoria 

skulle kunna utformas. 

 Avstampet i skissen görs i en definition av vad ett projekt som Nordisk 

kvindelitteraturhistorie inte ska vara. Den litteraturhistoria som ska bli slutpro-

dukten av arbetet ska inte vara en auktoritär föreskrift för vad kvinnolitteratur 

är eller borde vara. Den ska heller inte fastna i vare sig hjältinnehistorier eller 

eländesberättelser där kvinnor är offer för historien. Istället ska den lyfta fram 

nya begynnelser och kvinnors gradvisa erövring av nya livsområden, och den 

ska beskriva de erfarenheter som möjliggjorde intagandet av dessa rum.129 Att 

skissen således börjar med att definiera vad projektet inte ska vara, snarare än 

vad det faktiskt ska vara, är inte en slump skriver den danska gruppen. Det är 

en konsekvens av att den sortens litteraturhistoriska framställning som projektet 

ämnar producera aldrig har skrivits tidigare. Nordisk kvinnolitteraturhistoria kom-

mer i sig att vara en erövring av nya rum: 

 
For kan det overhovedet lade sig gøre at skrive en litteraturhistorie over de 
kvindelige forfattere? Det umulige ligger i overhovedet at skille kvinderne ud af 
en sommenhæng [sic!], som er og altid har været domineret af mænd. [---] 
   Mændene har da også i overvejende grad været bærere af de dominerende 
litterære udtryk, af de litterære insitutioner, ligesom det er mænd, der har for-
muleret de litterære genrer teoretisk. Hvordan f.eks. overhovedet tænke natu-
ralismens kvindelige forfattere ind i en litteraturhistorisk sammenhæng uden at 
fokusere på en Ibsen eller en Brandes?130 

 

Vidare förklarar gruppen i sin skiss att ”[n]år vi gør de kvindelige forfattere til 

hovedpersoner, indsætter vi dem således i en position, de aldrig før har haft, 

hverken i virkeligheden eller i fremstillingen af den. Heri ligger der klart et teo-

retisk, et ideologisk og et metodisk problem”.131 Frågor som i skissen förutses 

bli aktuella är: 

 
Hvor snævert vil vi anvende litteraturbegrebet? Skal vi have de kvindelitterare 
[sic!] forformer med, såsom breve, erindringer, dagbøger? Skal vi have hele den 
triviallitterære del med? Men uanset hvor bredt et litteraturbegreb vi anvender, 
bliver det vigtigt at analyserne går ud over det indholdsmæssige og tematiske 
og forholder sig til det æstetiske, og at vore kvalitetskriterier er klare.132 

 

Av vikt anser den danska gruppen det vara att framställningen fokuserar på lit-

teraturen i första hand, och endast tar in aspekter som ligger utanför verken i 

den mån som detta är befogat utifrån textläsningarna. Förslaget på hur den rent 
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fysiska utformningen av verket ska se ut, är att det ska omfatta tre band som 

fördelas på följande sätt: 1) fram till 1870 2) 1879–1945 3) 1950–1980. 

 I denna första idéskiss finns två saker som fordrar en kommentar. Den 

första är deklarationen att projektet inte ska förmedla vare sig en hjältinnehisto-

ria eller en eländesberättelse. Dessa är två vanliga uppbyggnader av en så kallad 

narrativ plot eller en utvecklingshistoria. I Is Literary History Possible? understry-

ker David Perkins att ”[t]he possible plots of narrative literary history can be re-

duced to three: rise, decline, and rise and decline”.133 Hjältinnehistorien och 

eländesberättelsen motsvarar de två första av dessa grundmönster (”rise” res-

pektive ”decline”) och detta ville den danska gruppen med andra ord undvika. 

Att fråga, som de samtidigt gör, efter nya begynnelser och kvinnors gradvisa er-

övring av nya livsområden, är emellertid en variant av just ett sådant utveck-

lingshistoriskt berättande. Detta kan förvisso vara ett helt legitimt sätt att skriva 

historien om kvinnornas litteratur, men sättet att ställa frågan på gör framställ-

ningen benägen att fokusera på förändringar (med andra ord framsteg och för-

bättringar; ”rise”) och inte på kontinuiteter. Genom att välja nya begynnelser 

som grundfrågeställning predisponeras alltså verket mot en utvecklingshistorisk 

plot. 

 Den andra saken att kommentera är att frågan om hur brett eller smalt lit-

teraturbegrepp verket borde representera var uppe i diskussionen redan från 

början. Att denna fundering genast infunnit sig är inte förvånande: ett verk som 

skrivs i protest emot en litterär kanon som exkluderat kvinnliga författare har 

naturligtvis frågan om sin egen kanonisering i tankarna. 

 Efter det första mötet i januari 1982 sände projektet en initial finansie-

ringsansökan till NOS-H, och med den följde en projektbeskrivning som visar 

hur tankarna kring innehållet fortsatte att utvecklas under året. Ansökan är un-

dertecknad av Andersen, Steinfeld och Witt-Brattström, och i den beskrivs pro-

jektet ha en dubbel karaktär av att vara ett uppsamlingsprojekt för den kvinno-

litteraturforskning som gjordes på 1970-talet, samtidigt som det också ska vara 

ett upparbetningsprojekt för vidare kvinnolitteraturforskning. Verket ska alltså 

bygga på existerande forskning, men också förmedla ny grundforskning på en 

rad områden.134 

 De fem primära målsättningarna för projektet anges i denna ansökan vara: 

1) att sätta kvinnornas litteratur i centrum, 2) att visa representativa nedslag i 

historien, inte att vara heltäckande, 3) att ha en kritisk och emancipatorisk in-

riktning; de kvinnliga författarna ska inte behandlas reduktionistiskt som passi-
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va avtryck av historien, 4) att så långt det är möjligt vara tvärnationellt, och 5) 

att göra en vetenskapligt essäistisk framställning, det vill säga forskning förmed-

lad i en populär form.135 

 Ansökan beskriver också några problemområden som kvarstod för vidare 

diskussion. Bland annat handlar det om huruvida det går att använda kronologi 

som struktureringsprincip i ett verk som ska vara tvärnationellt och inte heltäc-

kande. I detta skede var en idé att stoffet istället kunde betraktas utifrån en eller 

flera styrande problemställningar, exempelvis frågan om det finns en kvinnlig 

kulturell identitet. Andersen, Steinfeld och Witt-Brattström skriver: ”En tvær-

nasjonal framstilling må udfordre våre forventninger til selve genren. Hvordan 

kan en slik framstilling tenkes se ut i praksis?”.136 Detta är en fråga som i an-

sökan fortfarande står obesvarad. Den tidigare ställda frågan om vad som kan 

tänkas hända med historieskrivningen när de ditintills marginaliserade kvinnliga 

författarna görs till huvudpersoner i framställningen tas också upp, men står 

även den tills vidare obesvarad. 

 Värt att notera i den här projektbeskrivningen är att det förefaller ha fun-

nits en uppfattning om att ett brott mot någon av den traditionella litteraturhis-

torieskrivningens normer (i det här fallet att verket ska vara nationellt avgränsat) 

automatiskt, eller i alla fall med betydligt större lätthet, åtföljs av andra norm-

brott (exempelvis att upplägget ska vara kronologiskt). En annan sak att poäng-

tera är att gruppen understryker att verket ska vara tvärnationellt. Det ska alltså 

inte vara indelat i olika nationella delar som läggs till varandra en efter en, utan 

det ska vara en integrerad behandling av ländernas litteraturer. Verkets fram-

ställning ska också ha en populärare essäform. 

 Inför det första nordiska skribentseminariet på Biskops-Arnö i augusti 

1983 skrev Birgitta Östlund, rektor vid Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, i 

den inbjudan som sändes ut till deltagarna, att det tänkta syftet med mötet var 

”att få tillfälle till summering av arbetet, möjligheter att diskutera genrefrågor, 

urvalskriterier, metodspörsmål, kvinnolitteraturforskningens aktuella situation 

på skilda håll i Norden mm”.137 Beslutsreferatet från seminariet är samman-

ställt av Møller Jensen och innehåller några få upplysningar om det arbete som 

pågick under dagarna. Mer information om vad som diskuterades finns istället i 

en ansökan om medel för vidare planläggning undertecknad av Juncker och 

daterad två dagar efter seminariet, den 7 augusti 1983. 

 I denna ansökan framgår att seminariet resulterade i att projektet identi-

fierade fyra grundläggande problemfält som behövde bearbetas vidare: 1) Det 
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saknas en estetisk värdering av så gott som samtliga mindre kända kvinnliga för-

fattarskap, och dessa utgör huvuddelen av stoffet i en nordisk kvinnolitteratur-

historia. Eftersom det inte finns någon tidigare litteraturhistorieskrivning att gå 

tillbaka till här, kommer det att kräva mycket arbete att skaffa en samlad över-

blick. 2) En omvärdering av redan kända kvinnliga författarskap måste också 

göras. De flesta av dessa har behandlats utifrån estetiska kvaliteter, men det sak-

nas sammanhängande analyser av vilka kvinnliga erfarenheter dessa författar-

skap rymmer. 3) Det saknas även undersökningar av vilka kvinnokulturella in-

stitutioner som funnits historiskt sett, och av kvinnliga författares förhållande 

till offentlighet. Med vilka betingelser och erfarenheter träder de in i offentlig-

heten, och vilken betydelse får detta för deras författarskap? 4) Periodbeteck-

ningar såsom romantik, realism, naturalism, symbolism och modernism kan 

innefatta en stor mängd betydelser. Att precisera dessa begrepp i förhållande till 

kvinnolitteraturen är nödvändigt.138 

 I denna projektbeskrivning förklaras med andra ord huvuduppgiften för 

verket vara att gräva fram bortglömda kvinnliga författare, och den sekundära 

uppgiften att omvärdera redan kända och kanoniserade kvinnliga författarskap. 

Vidare poängteras att kulturhistoriska perspektiv kommer att vara viktiga, vilket 

hänger ihop med den tidigare nämnda avsikten att berätta om nya begynnelser 

och när kvinnliga författare erövrade nya områden, inte minst i offentligheten. 

Ett annat av projektets syften som lyfts fram i projektbeskrivningen är att ifrå-

gasätta traditionella periodbeteckningar. 

 Referatet från det andra nordiska skribentseminariet vid Köpenhamns 

universitet i mars 1984 är nedtecknat av Richard och det anger att temat för de 

tre dagarna var perioden 1830–1850. Utifrån denna exempelperiod skulle dis-

kussionerna vidröra problem som redan varit aktuella i planeringsprocessen, så-

som periodiseringen och det tvärnordiska perspektivet: 

 
Herudfra skulle vi diskutere metodiske problemer i forbindelse med en kvinde-
litteratur-historie, periodiseringskriterier, muligheden for overhovedet at ope-
rere med tværnordiske periode, og vi skulle endvidere nå frem til en arbejds-
plan, der angav nogle konkrete rammer vi kunne bevæge os videre indenfor.139 

 

Seminariet innehöll bland annat ett föredrag av Jette Lundbo Levy som berörde 

två teman. Det första var frågan om vilken slags historiekonstruktion och vilket 
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urval av stoff som bäst fångar kvinnornas dubbla förhållande till historien. 

Samtidigt som kvinnorna har varit ställda utanför maktens och produktionens 

arenor, har de varit placerade mitt i hemmets och reproduktionens historia. 

Utifrån detta blir spörsmålet: ”Skal vi skrive en retfærdigheds-historie, der 

bringer ukendte kvinder frem i lyset? Eller f.eks. en indfølingsevnens litteratur-

historie? Eller en kvindeoprørets litteraturhistorie?”.140 Det andra var frågan om 

värderingskriterierna, som Lundbo Levy kopplade till sitt bruk av begreppet 

motståndets estetik: 

 
Hvordan forholde sig til et sådant begreb, der ikke tager udgangspunkt i 
kvinder som biologisk afgrænset gruppe, men i en særlig æstetisk synlig evne? 
På hvilken måde kan skønhed og sandhed blive vurderingskriterier i vores 
analyser? På hvilke måder anfægter og supplerer disse begreber de mere tradi-
tionelle ’bevidst modstand’skriterier? [sic!] Hvilken form for hensigt med littera-
turhistorien er knyttet til valget af kriterier og selektionsmodeller?141 

 

Seminariet diskuterade också periodiseringsproblemen och synen på den histo-

riska utvecklingen utifrån ett föredrag av Lisbet Holst. Frågor som lyftes var: 

Med hjälp av vilka kriterier kan en period avgränsas och karaktäriseras? Och hur 

går det till att verifiera att vissa drag är specifika för en viss period?142 Frågor 

om avgränsning; i förhållande till männens litteraturhistoria, i förhållande till 

icke-institutionaliserade genrer och i förhållande till förståelser av offentlighet, 

dryftades också utifrån ett paper av Marie-Louise Svane, baserat på ett kapitel 

hon författat till Dansk litteraturhistorie som publicerades på Gyldendal förlag 

samma år.143 

 I uppsummeringen av seminariet stod först och främst historiesynen i fo-

kus, och om detta skriver Richard i referatet: 

 
Hvor befinder kvinderne sig i forhold til historien – ude eller inde? Skal vores 
synsvinkel være, at kvinders liv er bestemt af en historie, der udgrænser dem? 
Eller at kvinder har deres egen historie? Dvs. at  kvindelitteraturhistorien kan 
skrives som en separat subkulturhistorie? Eller må vi ikke snarere spørge til, 
hvordan kvinder faktisk er placeret i historien, hvilke specifikke regler der 
gælder for kvinders forhold til magt, institutioner, kultur og brugen af  æsteti-
ske former, til kønsforhold og reproduktionsforhold?144 
 

Två huvudsakliga förslag för struktureringen av det vidare arbetet lades fram, 

vilka båda var modeller som försökte hitta en väg mellan det socialhistoriska 

och det ideologiska för att nå något specifikt kvinnolitterärt. I seminariereferatet 

presenteras modellerna: 
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Den ene var bygget op som en spørgekæde, der førte fra det materialhistoriske 
frem mod kvinders svar på ideologierne som legitimation af den herskende 
ulighed. Det litterære svar blev set som en modideologi, evt. med utopiske 
træk. 
   Den anden model bevægede sig samme vej, men inddrog mere direkte det 
mentalitetshistoriske og kvindeæstetiske niveau undervejs fra socialhistorien til 
litteraturhistorien.145 

 

Det restes frågor och invändningar mot dessa modeller, frågor som bland annat 

gällde om modellerna var alltför progressionshistoriska. Dessutom undrade se-

minariet om det inte var för tidigt att låsa fast sig i en modell, så att säga på för-

hand. Deltagarna frågade om inte fler modeller borde tas i beaktande under 

arbetets gång. Om den praktiska planeringen konstaterades slutligen att en för-

sta preliminär disposition för verket skulle föreligga under våren 1985.146 

 Vid detta skribentseminarium var det följaktligen andra gången som frå-

gan om den tänkta historiekonstruktionen och om verkets plot togs upp i dis-

kussionen. Lundbo Levy nämner i sitt anförande tre typer av berättelser som 

projektet skulle kunna skriva. Den första var en rättfärdigandehistoria; det vill 

säga en berättelse som skulle visa kvinnors historiska betydelse genom att dra 

fram bortglömda men betydelsefulla namn. Den andra var en inkännandets lit-

teraturhistoria (på danska ”en indfølingsevnens litteraturhistorie”). Den tredje 

var en kvinnoupprorets litteraturhistoria; det vill säga en litteraturhistoria som 

skulle fokusera på kvinnorörelsen och kvinnornas frigörelse. Diskussionen väx-

lade mellan att man å ena sidan ville göra den historiska utvecklingen till något 

centralt, samtidigt som man å andra sidan inte ville välja en modell som skulle 

bli alltför progressionshistorisk och leda läsaren fram till slutsatsen att den nu-

varande tiden hade utopiska drag. Klart och tydligt uttrycktes emellertid en tan-

ke om att det fanns något specifikt kvinnolitterärt som man skulle kunna be-

skriva. 

 1985 inleddes med att Witt-Brattström och Svanberg bjöd in intresserade 

projektdeltagare till Karin Westman Berg-seminariet vid Uppsala universitet. 

Temat var ”Hur skriva nordisk kvinnolitteraturhistoria?” och inbjudan specifi-

cerar att man under seminariet ”ska börja diskutera vad som händer med den 

traditionella litteraturhistorieskrivningen när man kommer in med mer avance-

rade, ’kvinnliga’ perspektiv”.147 Inför seminariet rekommenderades deltagarna 

att studera de kvinnolitteraturhistorier som utgivits i Norden under 1980-talet: 

Kvinnliga författare: Kvinnornas litteraturhistoria från antiken till våra dagar (1983), Pil 
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Dahlerup Det moderne gennembruds kvinder, Danske kvindelige forfattere del 1 och 2, 

Kvinnornas litteraturhistoria del 1 och 2, samt Kvinnor och skapande: En antologi om lit-

teratur och konst tillägnad Karin Westman Berg (1983). Dessutom kunde deltagarna 

med fördel aktualisera Ellen Moers Literary Women och Elaine Showalter A 

Literature of Their Own. 

 Från seminariet har projektets sekreterare Ebbe skrivit ett långt och detal-

jerat referat. Där framgår att Louise Vinge var inbjuden att prata om litteratur-

historieskrivning genom tiderna utifrån frågan ’Vad är en litteraturhistoria?’. 

Vinge redogjorde förutom för hur traditionen att skriva litteraturhistoria växt 

fram, för den teoretiska förändring som skett på området de gångna tio åren. 

En text som särskilt lyftes fram i detta sammanhang var René Welleks ”The Fall 

of Literary History”, men Ebbe skriver att Vinge underströk att det trots denna 

utveckling alltjämt finns ett behov av en berättande litteraturhistoria: 

 
I en kvindelitteraturhistorie må kvindebevidstheden være det bærende. Og i en 
nordisk må det være beretningen om, hvordan kvindebevidstheden udvikler sig 
og udtrykkes i de skandinaviske lande. De litterære værker må sættes i centrum 
– med kvindebevidstheden som kommentarer. Man må kende målgruppen.148 

 

Debatten i plenum under seminariedagarna handlade i övrigt huvudsakligen om 

det första dispositionsförslaget som lades fram av Richard. (Mer om detta under 

rubriken ”De första dispositionsförslagen” nedan.) 

 För att summera de första årens diskussioner handlade dessa huvudsakli-

gen om verkets avgränsning och litteraturbegrepp, om dess historiekonstruktion 

och plot, samt om hur periodiseringen skulle hanteras. Gruppen hade konstate-

rat att verket skulle vara tvärnationellt och skrivet i en essäistisk form, men när 

det gällde organiseringsprincipen hade man ännu inte beslutat om den skulle va-

ra kronologisk eller tematisk. Den viktigaste uppgiften ansågs vara att gräva 

fram bortglömda kvinnliga författare och den sekundära uppgiften att omvärde-

ra redan kända författarskap. För att svara mot syftet att berätta om när kvin-

norna bröt in på nya områden skulle verket innehålla en kulturhistorisk dimen-

sion. Det fanns också en föreställning om att något specifikt kvinnolitterärt 

skulle kunna beskrivas. 

 Så långt hade projektet rent praktiskt till största delen handlat om att 

undersöka vilket intresse som fanns för ett verk som Nordisk kvinnolitteraturhisto-

ria, att diskutera olika idéer och att kartlägga vilka ekonomiska möjligheter som 

stod till buds. Vad gäller verkets tänkta innehåll hade man ställt betydligt fler 

frågor än vad man hade besvarat under de olika diskussioner om historieskriv-

ning och historiografi som hållits. När det var dags att börja realisera tankarna 
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kom några fastare strukturer emellertid snart på plats, både organisatoriskt och 

idémässigt. 

 

De första dispositionsförslagen 

Under 1985 lades de två första dispositionsförslagen över innehållet i och upp-

lägget av Nordisk kvinnolitteraturhistoria fram. Det första förslaget presenterades, 

som konstaterades ovan, av Richard vid Westman Berg-seminariet i Uppsala i 

januari 1985. I arkivet finns ett dokument som redogör för något som mycket 

liknar detta första dispositionsförslag, även om dokumentet är nedtecknat av 

den danska redaktionsgruppen efter seminariet. Några av de kommentarer och 

synpunkter som framkom vid seminariet kan således vara inarbetade i denna 

version. Jag ska börja med att redogöra för innehållet i det dokument som finns 

bevarat och sedan sammanfatta vilka kommentarer och synpunkter som fram-

fördes på det. Därefter kommer jag till förslag nummer två, vilket presenterades 

senare under året. 

 I den läsarvägledning som medföljde det första dispositionsförslaget 

förklarar den danska redaktionsgruppen att dokumentet bör betraktas som en 

skiss, då det utarbetats utifrån en diskussion om enbart danskt stoff. Redak-

tionen poängterar vidare att förslaget ska ses som en uppmuntran till fortsatta 

kreativa diskussioner, där hela det nordiska fältet ska tas med i beräkningen: 

 
Forslaget er derfor mest tænkt som en skitse, der kan angive nogle retninger 
for en alternativ disponering af litteraturhistorien. Et forsøg på at konkretisere 
fantasien med udgangspunkt i Anne Birgittes forslag, men allerede nu med nye 
tilgange til de enkelte bind.149 

 

Grundtanken i förslaget är att verkets tre band ska ha varsin inriktning, och att 

de alla tre ska arbeta med ett kronologiskt upplägg inom sin egen ram. De två 

första banden, vars idéer är de mest konkretiserade i förslaget, har en sociolo-

gisk-estetisk inriktning respektive en inriktning på medvetandets former och de-

ras estetiska uttryck.150 Arbetstiteln på det tredje bandet är ”Kvinder skriver”, 

men vad det är tänkt att innehålla är inte närmare specificerat i förslaget.151 Det 

första dispositionsförslaget laborerade således med ett upplägg som var delvis 

tematiskt och delvis kronologiskt. 
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 I förslaget organiseras det sociologisk-estetiska bandet omkring 13 olika 

platser, ”Steder”, som litteraturen speciellt kan knytas till under en period. Att 

strukturera banden på detta sätt var en idé om hur man kunde komma tillrätta 

med det problem som de manligt normerade periodbegreppen i de inledande 

historiografiska diskussionerna hade konstaterats utgöra. De föreslagna platser-

na är i tur och ordning: klostret/kyrkan, latinskolan, dagligstugan, barnkamma-

ren, dubbelsängen, kroppen, salongerna, männens bilder, allmogens arbetsge-

menskaper, klasskampen, kvinnorörelsen, dubbelarbetet, och slutligen platsen 

som inte finns, utopia.152 Det andra bandet, med fokus på medvetandets former 

och deras estetiska uttryck, är tänkt att fungera parallellt med det sociologisk-

estetiska, på så vis att olika tankestoff ska knytas till platserna. 

 Beskrivningarna av platserna innehåller få författarnamn – istället fram-

ställs de 13 områdena huvudsakligen sociologiskt och kvinnohistoriskt. Start-

punkten är de religiösa uttrycksformerna; därefter följer kvinnornas förhållande 

till lärdomsväsendet i olika tider. Dagligstugan handlar om 1700-talets intim-

sfärskultur och den uppdelning mellan privat och offentligt som då etablerades, 

medan barnkammaren innehåller bland annat föreställningar om barn och barn-

dom, pedagogiska strömningar, och moderskapets roll. I platserna dubbelsäng-

en och kroppen fokuseras den kvinnliga sexualiteten och lusten, och salonger-

na handlar som namnet avslöjar om 1800-talets salongskultur. Efter salongerna 

i uppräkningen upphör platserna att vara konkreta sådana i rumslig bemärkelse 

och är att betrakta som platser endast i mer överförd betydelse. Männens bilder 

berör manliga författares och konstnärers misogyna framställningar av kvinnor, 

men också de framställningar av kvinnlig frigörelse som män stått för. I allmo-

gens arbetsgemenskaper ställs den folkliga traditionen på landsbygden mot sta-

dens urbana kultur och attityder. Klasskampen, kvinnorörelsen och dubbelarbe-

tet förhåller sig alla på något sätt till kvinnoemancipationen och den socialis-

tiska kvinnorörelsen. Slutligen utopia, som handlar om både det förlösande och 

det förgörande i det kvinnliga begäret.153 

 I det av Ebbe nedtecknade mötesprotokollet från seminariet finns en del 

reaktioner noterade, vilka framkom i samband med diskussionen av förslaget. 

Till förmån för det sades bland annat att det var otraditionellt och inspirerande 

– om man vill undvika att skriva en sedvanlig litteraturhistoria måste man våga 

experimentera längs vägen. En annan fördel med upplägget som lyftes fram var 

att det inte ger läsaren några förväntningar om att ’allt’ är med, såsom en krono-

logisk berättande historia ger. Emot förslaget sades att det kan bli ett spännande 
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verk, men en litteraturhistoria kommer det inte att bli, i synnerhet inte det första 

sociologisk-estetiska bandet. Vidare invändes att även ett kronologiskt upplägg 

inte nödvändigtvis kommer att leda till att framställningen fastnar i traditionella 

periodiseringar; historiebegreppet kan problematiseras samtidigt som man be-

rättar kronologiskt.154 

 Det första förslaget för verkets utformning var således okonventionellt i 

flera bemärkelser. Dels fanns idéer om en tematisk indelning av de tre banden 

istället för en kontinuerlig kronologisk ordningsföljd; dels lanserades platser 

som ett alternativ till att organisera berättelsen utifrån sedvanliga litteraturhisto-

riska periodbegrepp. I dessa platser går, genom de sociala och kulturella föränd-

ringar de beskriver, att se det fokus på nya begynnelser och kvinnors gradvisa 

erövring av nya livsområden som vid projektets första möte fastslogs som ver-

kets övergripande frågeställning. Flera av platserna anknyter till kvinnofrigörel-

sen, dels under slutet av 1800-talet och dels under 1960- och 1970-talen. Sam-

tidigt finns emellertid även ett fokus på områden som har varit problematiska 

och ställt hinder i vägen. Både öppningar och stängningar på kvinnornas väg re-

presenterades med andra ord i förslaget. När platserna betraktas i den ordning 

som de är angivna i uppräkningen, vid sidan av det faktum att varje band inom 

sin egen ram skulle ordnas kronologiskt, kan ett tydligt utvecklingshistoriskt 

perspektiv utläsas ur dispositionsförslaget. Om det är att betrakta som en hjäl-

tinnehistoria eller en eländesberättelse beror dock på vilken aspekt av slutdes-

tinationen ”utopia” som starkast betonats; det vill säga det lyckliga eller det 

olyckliga slutet – förlösningen eller förgörelsen. 

 Under våren och försommaren 1985 hölls introducerande skribentmöten i 

både Danmark och Norge, och detta följdes upp av ett tredje nordiskt skribent-

seminarium i november 1985. Vid detta seminarium diskuterades framförallt ett 

nytt omarbetat dispositionsförslag, det andra förslaget i ordningen. Den nya dis-

positionen finns sparad i två snarlika dokument i arkivet, av vilka ett förefaller 

vara en ännu inte renskriven version. Utkastet är daterat i oktober 1985 och un-

dertecknat av Richard, men det är till den (odaterade och ej undertecknade) ren-

skrivna versionen som jag kommer att hänvisa i det följande.155 

 Liksom det första dispositionsförslaget åtföljdes det nya av en läsarväg-

ledning, och även denna gång reserverar sig redaktionen mot att förslaget utar-

betats utifrån enbart den danska litteraturen. Ur det nya utkastet kan utläsas att 

idén kvarstår att det organiserande fundamentet i framställningen kan skapas 

omkring ett antal olika platser, ”Steder”, istället för omkring de traditionella pe-
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riodbegreppen. Att verket skulle ha tre parallella, tematiska och var för sig kro-

nologiska band har däremot övergivits som tanke. Nu föreslås de tre banden 

istället följa varandra enligt en vanlig fortlöpande kronologi. Kanske baserades 

beslutet att välja en kontinuerlig kronologisk framställningsform på de kom-

mentarer som framfördes i samband med det första förslaget; att det är möjligt 

att problematisera historiebegreppet också i en sådan framställning. 

 En annan skillnad i det nya förslaget är att fyra större kapitel har formats 

omkring platserna, vilket gör att den tänkta dispositionen kan sammanfattas på 

följande sätt: 

 Kapitel 1 har rubriken ”Eksilet” och innehåller de fyra platserna Klostret – 

Den heliga Birgittas texter, bekännelsen, madonnabilden; Studerkammeret – la-

tinskolan som en negativ betingelse för kvinnors intellektuella utbildning; Fæng-

slet – Leonora Christines levnadsbeskrivning; Graven – psalmdiktning. 

 Kapitel 2 har rubriken ”Fædrenes huse” och innehåller de sju platserna 

Scenen – skådespel och teaterstycken; Salonerne – brev, dagböcker, iscensättning-

en av salongerna; Dagligstuen – noveller, romaner, vardagshistorier; Barnekam-

meret – moderskapet, erotiseringen av barnet, det pedagogiska; Kammeret – 

Mathilde Fibiger, självförverkligande; Dobbeltsengen – Amalie Skram, bordellen 

som dubbelsängens negativa avspegling; Galeanstalten – den extrema patriarkala 

förtryckelsen och försöket att upprätthålla en identitet eller att spränga faders-

husets väggar. 

 Kapitel 3 har rubriken ”Rejsen” (eller ”Opbruddet”) och innehåller de sex 

platserna Rejsen til Europa – bildningsresans berättelser, reseskildringar; Fra land 

til by – Marie Bregendahl, Thit Jensen, splittringen i uppbrottet; Studierejsen – 

roman, artikel, manifest, tal, organisation, driften mot internationell kvinno-

politik; Mellem klasserne – resan ut i det bredare samhälleliga erfarenhetsrummet; 

Højskolen – en ny kvinnogrupps offentliga och icke offentliga skrifter; Emigranter 

og immigranter – till exempel färöiska kvinnoförfattare i Köpenhamn. 

 Kapitel 4 har rubriken ”Kroppen”, men till detta kapitel har det ännu inte 

utarbetats några platser. Några stickord anges dock, såsom samhällets föränd-

ring genom kvinnokroppens reglering, kampen för prevention och abort, äkten-

skapets förändring, och teknologiseringen av kvinnokroppen. Författarnamn 

som föreslås är Thit Jensen, Agnes Henningsen och Karen Blixen.156 

 I förhållande till det första dispositionsförslaget var de platser som ingick i 

de två första kapitlen relativt oförändrade. Några nya platser hade inflikats för 

att komplettera de tidigare, men grunderna var i stora drag desamma vad gäller 

den äldre litteraturen. Det tredje kapitlets platser, som hör samman med tiden 
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efter romanens genombrott, har däremot genomgått en större förändring och 

till det fjärde kapitlet har några platser inte formuleras ännu. Tankarna om 

1900-talet som ett slags utopia är borta, och det förefaller stå öppet hur den 

nyare litteraturen egentligen ska behandlas. I detta förslag är det utvecklingshis-

toriska perspektivet inte lika tydligt som i det föregående, men detta beror na-

turligtvis delvis på att det inte är specificerat vad det fjärde och sista kapitlet ska 

handla om. 

 Det omarbetade dispositionsförslaget lyftes, som konstaterats, till disku-

ssion under det tredje nordiska skribentseminariet.157 Det påpekades då att det 

fanns två stoffområden som inte rymdes inom ramen för det föreliggande för-

slaget, och det var den isländska litteraturen och den otryckta muntliga litteratu-

ren. Vikten av att det litteraturbegrepp som verket till slut skulle landa i var 

brett nog att inbegripa även dessa områden underströks därför. Det invändes 

också att det i perioden 1850–1900 inte skulle vara möjligt att betrakta de 

kvinnliga författarna utan att se dem också i ljuset av deras manliga kollegor; det 

moderna genombrottet skulle inte kunna beskrivas utan de manliga författarna, 

då skulle dimensioner av kvinnornas texter gå förlorade i analysen. En annan 

synpunkt gällde platserna, som man menade borde tänkas som mer ”konkrete 

tekststeder”, såsom till exempel staden.158 I samband med platserna noterades 

även ”visse likheter mellom stedene og Elaine Showalters faseinddelinger”.159 

Det lyftes därtill fram att framställningens tyngdpunkt för den senare delen av 

1900-talet borde vara jaget och självet, det vill säga en mer identitetsbetonad 

och mindre kroppsbetonad framställning. 

 Så långt kom arbetet med verkets disposition under 1985. Ännu hade det 

konkreta skrivarbetet inte påbörjats, men det skedde nästkommande år. Då pre-

senterades även ett tredje dispositionsförlag, vilket jag ska diskutera i det följan-

de. 
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Synopser 1986 

Under 1986 pågick som planerat arbetet med att skriva synopser, och deadline 

för att leverera dessa var i september. Det dispositionsförslag som projektet ar-

betade fram efter insändningen av synopsis, vid tidpunkten då skrivarbetet skul-

le påbörjas, är av central betydelse (även om det naturligtvis inte var slutgiltigt) 

och det återges därför i sin helhet i bilaga 3.160 Liksom de föregående förslagen 

åtföljdes även detta av en läsarvägledning och i denna förklarar redaktionsgrup-

pen att verket nu delas in i sex övergripande kapitel, vilka blivit ”fastlagt ud fra 

bevægelser og nybrud i den samlede nordiske tekstmasse”.161 Det var med an-

dra ord liksom tidigare den överordnade frågan om nya begynnelser och kvin-

nors gradvisa erövring av nya livsområden som utgjorde den styrande principen 

bakom den tänkta kapitelutformningen. Redaktionsgruppen skriver vidare att 

man inom varje kapitel försökt att ta hänsyn till att de nya begynnelser som ak-

tualiseras inte inträffade samtidigt i alla de nordiska länderna. Detta gör man 

genom att arbeta efter en rörlig kronologi. 

 Som framgår av bilagan har de sex övergripande kapitlen rubrikerna ”Vøl-

vens sted”, ”Eksilet”, ”Fædrenes huse”, ”Ud i verden”, ”Fremmed i verden” 

och ”At forandre skriften og bevæge verden”. I förslaget beskrivs kapitlens 

inriktningar och exempel på författarskap för första gången mer ingående och 

utifrån stoff från fler länder än Danmark. Jämfört med det dispositionsförslag 

från slutet av 1985 som diskuterades ovan, är en skillnad i det nya förslaget att 

det inte i lika stor utsträckning talas om några ”Steder” omkring vilka stoffet 

ska organiseras. Istället kallas det i läsarvägledningen för ”en række nedslags-

punkter”.162 En annan nyhet är att ett kapitel om den fornisländska diktningen 

inkluderats, ”Vølvens sted”, något som önskemål framfördes om vid skribent-

seminariet 1985. Denna förändring gjorde att den tidsmässiga startpunkten för 

verket flyttades bakåt från medeltiden till tiden före Nordens kristnande. 

 Kapitlen ”Eksilet” och ”Fædrenes huse” innehåller i den omarbetade dis-

positionen inga större förändringar, utan känns i stort sett igen från det före-

gående förslaget. Den enda revideringen är att underrubriken ”graven” har ut-

gått och att ”scenen” har flyttats från ”Fædrenes huse” till ”Eksilet”. Frånvaron 

av större förändringar i dessa två kapitel tolkar jag som att projektet hade en 

förhållandevis klar bild över hur man ville disponera den äldre litteraturen. 
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 De följande kapitlen uppvisar dock större skillnader jämfört med det tidi-

gare dispositionsförslaget. Kapitlet ”Rejsen” har i det nya förslaget fått namnet 

”Ud i verden”, vilket i vissa aspekter naturligtvis kan sägas innebära samma sak, 

och det innehåller de sex nedslagspunkterna resan, staden, emigrationen, arbe-

tet, från landet till staden, samt väckelsen. Några av dessa är samma som i det 

föregående förslaget, medan andra är nytillkomna. Det tidigare kapitlet ”Krop-

pen” finns i det omarbetade förslaget inte längre, utan har ersatts av de två 

rubrikerna ”Fremmed i verden” och ”At forandre skriften og bevæge verden”, 

och för dessa räknas sammanlagt 19 nya nedslagspunkter upp (17 om man räk-

nar med att två återfinns i båda kapitlen). För 1900-talslitteraturen presenterar 

projektet således här ett helt nytt upplägg, det tredje i ordningen, vilket jag tol-

kar som att man hade större svårigheter att finna formen för samtidslitteratu-

ren. 

 I den omarbetade dispositionen kan en rad öppningar och stängningar på 

kvinnornas väg mot nya begynnelser och gradvisa erövring av nya livsområden 

utläsas. Det talas också om flera paradoxala positioner som samtidigt innebär 

såväl frihet som ofrihet. Kapitlet ”Eksilet” tar huvudsakligen upp adelskvinnor; 

skrivande kvinnor som ”på samme tid er priviligerede og udstødte”, vilket resul-

terar i en paradoxal ”spændning mellem det priviligererde og det mangelful-

de”.163 Kapitlet ”Fædrenes huse” innebär en instängning av kvinnorna, vilket i 

värsta fall slutar i inlåsning på mentalsjukhuset, men i nästa kapitel öppnar sig 

vägen ”Ud i verden”. I ”Fremmed i verden” ställs kvinnorna åter inför kriser 

och paradoxer då den nyvunna friheten leder till en känsla av vilsenhet: ”Den 

æstetiske søgning bliver nu splittet op, måske resigneret, indadvendt, tilbage-

søgende, apolitisk. Men også – paradoksalt – mere moderne”.164 När verket når 

slutet i kapitlet ”At forandre skriften og bevæge verden” öppnar sig emellertid 

en möjlighet genom ”at skriften kan blive et redskab til at forandre verden”.165 

Verket slutar således med att kvinnorna står på randen till att omdana både 

skriften och världen. Det fanns med andra ord ett tydligt utvecklingshistoriskt 

perspektiv i detta dispositionsförslag. 

 I november 1986 hölls det fjärde nordiska skribentseminariet. Vid detta 

seminarium delades deltagarna in i fem tvärnordiska kapitelgrupper utifrån de 

stoffområden som de anmält sig intresserade av att skriva om. Grupperna hade 

namn efter de kapitelrubriker som fanns i dispositionsförslaget. Uppgiften un-

der seminariet var att börja diskutera stoffprioritering vad gällde de olika perio-

derna och länderna, att ställa de inkomna synopsis i förhållande till den tänkta 
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dispositionen, samt att fortsätta diskutera vilka historiografiska frågor som kun-

de förväntas bli aktuella när man skriver en kvinnolitteraturhistoria. Deltagarna 

uppmanades att förbereda sig genom att läsa nyutkomna titlar: Lise Busk-Jen-

sens artikel ”Penelopes væv” och Toril Mois Sexual/Textual Politics.166 

 Referatet från seminariet, vilket sammanställts av den danska redaktions-

gruppen, visar att de kommentarer och synpunkter som arbetet i kapitelgrup-

perna genererade kunde sammanfattas i tre överordnade frågeställningar. Till 

var och en av dessa hör i referatet ett redaktionellt svar. Om svaren framfördes 

till skribentgruppen under seminariet, eller om de sammanfattades av redaktio-

nen efteråt, framgår inte av dokumentet. 

 Den första frågan i referatet lyder: ”Er dispositionen med dens overord-

nede ’steder’ udtryk for én samlet historieoppfattelse? Gemmer der sig bag dis-

positionen ét bestemt teoretisk udgangspunkt?”.167 På detta svarar redaktionen 

att någon samlad historieuppfattning inte eftersträvats i den tänkta dispositio-

nen, ej heller någon gemensam teoretisk utgångspunkt. Mot bakgrund av att 

projektet vid det laget kommit att omfatta omkring etthundra personer från 

olika universitetsmiljöer runt om i Norden, ansåg redaktionen att det inte vore 

fruktbart, eller ens möjligt, att försöka rikta alla åt ett och samma håll. ”Stederne 

er derimod det redaktionelle columbusæg, som kan omfatte usamtidigheden i 

såvel den nordiske litteratur og skribenternes forudsætninger som i kvindelit-

teraturens besværlige og mangetydige forhold til canon [sic!]”, skriver redak-

tionsgruppen.168 

 Den andra frågan lyder: ”Hvordan arbejdes der med periodiseringer i for-

hold til de gængse litteraturhistorier? Og kan dispositionens ’steder’ ikke an-

vendes indenfor hvert kapitel?”.169 Här svarar redaktionen att ehuru det är sant 

att de allmänna litteraturhistoriska översiktsverken periodiserar utifrån en man-

lig tradition, finns ändå ingen anledning att förkasta all den litteraturhistoriska 

skolning som deltagarna i projektet fått under sin litteraturvetenskapliga grund-

utbildning. Istället bör denna reflekteras i arbetet, på samma sätt som man häm-

tar inspiration ur en rad andra källor för att säga något om kvinnornas litteratur. 

Platserna förhåller sig relativt fritt till gängse periodiseringar: ”De overordnede 

Steder kan selvfølgelig findes i tekster til alle tider, men ikke med samme vægt. 

De vigtigste spor skal følges op før og efter det tidspunkt, hvor en bestemt ten-

dens slår afgørende igennem”.170 Enligt redaktionens svar definieras en plats så-
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lunda, att den besvarar frågan om var och när något avgörande nytt sker i den 

nordiska kvinnolitteraturhistorien. 

 Den tredje frågan lyder: ”Er dispositionen i dens kapiteloverskrifter ikke 

udtryk for en guldalderkonstruktionstænkning?”.171 Redaktionen svarar här att 

visst kan dispositionen uppfattas som utvecklingshistorisk. I hela projektet finns 

inbyggt en optimism, såtillvida att kvinnolitteraturen historiskt sett ökat såväl 

kvantitativt som kvalitativt, och denna utveckling måste komma fram. Redak-

tionen tillägger dock: ”Men det betyder på den anden side ikke, at der er tal om 

en absolut kvalitativ øgning. Litteraturen er ikke ’bedre’ fordi den er ny”.172 

 Under åren 1987–1989 pågick arbetet med verket huvudsakligen i de sex 

kapitelgrupperna och det ledde snart till att några av kapitlen utvecklades i nya 

riktningar när skribenterna träffades och diskuterade sina respektive stoffom-

råden vidare. På vilka olika sätt diskuteras vidare under rubriken ”Redigerings-

processen 1990–1998”. Dessförinnan ska jag dock ta upp den skrivvägledning 

som skribenterna mottog från redaktionsgruppen 1988. 

 

Skrivvägledning från råmanus till manus 

Inför att de råmanus som skribenterna arbetat med i kapitelgrupperna skulle 

omvandlas till färdiga manus för inlämning under hösten 1988, sände redak-

tionsgruppen i mars 1988 ut en skrivvägledning. I den instruerades skribenterna 

om allt ifrån tänkt målgrupp och önskad framställningsform, till teckensättning, 

utformning av marginaltexter, vilka rubriknivåer som kunde användas och före-

dragen citeringsteknik. Jag lämnar i det följande de rena formaspekterna därhän, 

och diskuterar uteslutande vilka innehållsaspekter på verket som framkommer i 

vägledningen. 

 Skrivvägledningen talar om att de tänkta läsarna av Nordisk kvinnolitteratur-

historia är dels den bildade allmänheten, och dels studenter och yrkesverksamma 

litteraturvetare. För att framställningen ska kunna tillgodose dessa båda mål-

gruppers ganska skilda intressen i verket, behöver skribenterna hitta en balans 

mellan underhållnings- och informationsvärde: 

 
I fremstillingsformen skal vi derfor hovedsagelig tilgodese to behov. Dels skal 
vi skrive så episk fortællende, at værket tilbyder en umiddelbar læseoplevelse. 
De fortælletekniske greb er derfor væsentlige. Det gælder om hver gang at få 
startet ”in medias res”, at trække det væsentlige tydeligt op, at vække nysgerrig-
hed. Men udover læseoplevelsen skal værket også have håndbogskarakter. [---] 
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Idealet er således den tættest mulige informationsværdi, uden at læseoplevelsen 
svækkes.173 

 

En essäistisk stil är vad som tillråds, och att skribenterna iakttar viss försiktighet 

med användning av litteraturvetenskaplig terminologi och fackuttryck. Detsam-

ma gäller termer och begrepp från de två andra teoretiska områden som verket 

huvudsakligen förmedlar perspektiv ifrån; feminismen och psykoanalysen: 

”Som hovedregel skal anvendte begrebers betydning fremgå af sammenhæng-

en”.174 

 Angående antalet författarskap som kommer att kunna inkluderas, uppre-

par skrivvägledningen det som redaktionen tidigare understrukit: att det inte 

finns någon möjlighet att verket skall vara heltäckande. I det urval som kapitel-

grupperna således måste göra, bör ”en repræsentativitet i forhold til de spæn-

dingsfelter, problemområder, som tages op” eftersträvas.175 De kvinnliga för-

fattare som redan finns med i de allmänna nationella översiktsverken ska bere-

das plats i första hand – att Nordisk kvinnolitteraturhistoria behandlar samtliga av 

dessa anses vara ett absolut minimikrav. Därutöver ska kvinnliga författarskap 

som tidigare inte ingått i de nationella kanon helst också tas upp. 

 Författarskapsanalyserna ska enligt skrivvägledningen emellertid inte ut-

göra grundstommen i dispositionen, utan dessa bör finna sin plats i förhållande 

till ett överordnat sammanhang. I detta dokument nämns inte de ”Steder” vilka 

redaktionen tidigare laborerade med i dispositionsförslagen, men exemplet som 

ges på hur stoffet ska organiseras påminner om de tankegångarna. Man kallar 

det emellertid här för övergripande institutioner. 

 Ett författarskap kan, enligt skrivvägledningen, behandlas antingen i en 

’presentation’ som är mellan en halv och tre sidor, eller i ett ’porträtt’ som är 

omkring sju till tio sidor. Samma författarskap kan nämnas i fler än ett avsnitt, 

om kapitelgrupperna önskar belysa olika aspekter av det. Grundtanken är fort-

farande att Nordisk kvinnolitteraturhistoria ska vara textcentrerad, och därför ska 

biografisk information om författarskapen bara finnas med i den omfattning 

som sådana upplysningar bidrar till att belysa något i de litterära verken. Vidare 

kan strävan efter en textcentrerad framställning ”meget gerne få fysisk udtryk i 

teksten” genom att citat får en framträdande position.176 

 I skrivvägledningen lyfter redaktionen fram tre områden där Nordisk kvin-

nolitteraturhistoria kommer att skilja sig ifrån traditionella litteraturhistorier. Det 
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första och viktigaste som gör det till ett annorlunda översiktsverk, är att det ba-

ra handlar om kvinnliga författares texter: 

 
Det alternative i vores litteraturhistorie fremkommer først og fremmest i og 
med stofvalget. Det er et helt andet tekstkorpus, som ligger til grund for vores 
fremstilling, end hvad man normalt ser i litteraturhistoriske fremstillinger. Vi 
formoder, at der herigennem synliggøres en anden måde at være menneske på, 
uden at denne anderledeshed fremtræder som noget entydigt andet. Vores 
paradoks er, at vi beskriver og søger noget andet, men ikke det samme. Ander-
ledes men ikke ensartet.177 

 

När Nordisk kvinnolitteraturhistoria ska lyfta fram ”en anden måde at være men-

neske på” innebär det således inte att detta ska göras i form av en enhetlig kvin-

nohistoria från medeltiden till idag. Skribenterna uppmanas att vara uppmärk-

samma på faran i att ett mönster skapas från avsnitt till avsnitt, där ”[e]n kvinde 

undertrykkes, bevidstgøres, hvorefter hun resignerer eller gør oprør i skrif-

ten”.178 Att låta analyserna styras av frågan om när något avgörande nytt hände i 

den nordiska kvinnolitteraturen, menar redaktionen vara ett sätt att lyckas med 

att skriva de många olika kvinnohistorierna. Ett annat sätt att få fram mångfal-

den, är enligt skrivvägledningen att se hur de kvinnliga författarna ställt sig till å 

ena sidan den europeiska kvinnliga traditionen och å andra sidan den manliga 

dominerande traditionen. I detta dubbla förhållande kan många olika positioner 

intas av de kvinnliga författarna. 

 Det andra som gör Nordisk kvinnolitteraturhistoria till ett annorlunda över-

siktsverk är, enligt skrivvägledningen, att uttryckssättet som eftersträvas är mer 

explorativt och undersökande än vad som traditionellt har varit fallet: 

 
Det alternative kommer også ind i og med, at vi ikke tilstræber en autoritativ, 
normativ stil. Det er ikke KVINDELITTERATURHISTORIEN, vi skriver, 
men en kvindelitteraturhistorie. Vi ved ikke hvad kvindelighed eller kvindelit-
teratur er, men vi spørger teksterne og forsøger os i forlængelse heraf med 
teser, der afprøves. Vi går således ikke ud fra nogen forudfattet teori, og heri 
adskiller vi os fra den almindelige litteraturhistorie, som normalt skrives ud fra 
fastlagte teser.179 

 

Målet är således, enligt skrivvägledningen, snarare att pröva än att fastslå. Ord 

som kvinna, kvinnlig och kvinnolitteratur ska inte fyllas med en på förhand be-

stämd betydelse, utan kommer att få sitt innehåll allteftersom manuskripten tar 

form. Det kan bli en vansklig process, men uppgiften är ”at skrive nye tanker 

om nyt stof”.180 
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 Det tredje som gör Nordisk kvinnolitteraturhistoria till ett annorlunda över-

siktsverk är, enligt skrivvägledningen, att verket är tvärnationellt: 

 
At litteraturhistorien er nordisk integreret, er måske i virkeligheden det aller-
vigtigste alternativ til traditionelle fremstillinger, når det kommer til stykket. 
Det nordiske aspekt skal derfor tænkes kreativt med hele tiden, og især med 
hensyn til følgende punkter: 
1) tænk på det nordiske læserpublikum 
2) husk at stoffet er ukendt uden for dit eget land 
3) inddrag den nordiske sammenhæng, når den er der 
4) understreg det nationale særpræg, hvor det adskiller sig fra dominerende 
træk i de nordiske litterære strømning. Som f.eks. de manglende norske sa-
loner!! 
5) bevar det overgribende spørgsmål i forhold til hele projektet: ”Findes der en 
nordisk kvindelig kulturel identitet”?181 

 

Värt att notera är att den övergripande frågan för arbetet var densamma som 

den var redan vid det första mötet om verkets innehåll 1982; här formulerad 

som ”at spørge efter det afgørende nye i den nordiske kvindelitteratur”.182 I de 

protokoll och referat som jag har tagit del av i arkivet från diskussioner omkring 

historiografiska problem och verkets planerade inriktning och innehåll, har jag 

inte sett att några spörsmål rests omkring denna grundläggande frågeställning. 

Att projektet handlade om att ringa in förändringar och förbättringar i kvinnor-

nas livsvillkor och författarmöjligheter förefaller alltså ha stått klart från början. 

 I skrivvägledningen framgår att prioritetsordningen under arbetets gång 

emellertid hade skiftat mellan de två huvuduppgifter som projektet identifierade 

vid skribentseminariet på Biskops-Arnö 1983. Då slog man fast att det viktiga-

ste var att gräva fram skrivande kvinnor som blivit bortglömda av historien, och 

att det sekundära var att omtolka och uppvärdera redan kända och kanonise-

rade kvinnliga författare. Fem år senare var prioriteringen den omvända, och re-

daktionsgruppen förklarar att de namn som finns med i de allmänna litteratur-

historiska översiktsverken ska beredas plats i Nordisk kvinnolitteraturhistoria i för-

sta hand. Därutöver ska ”og helst […] selvfølgelig nye inddrages”.183 

 Vidare uppmanades skribenterna att avstå från att använda alltför mycket 

litteraturvetenskaplig terminologi i sina texter, liksom att mer än nödvändigt an-

vända begrepp och uttryck från feministisk eller psykoanalytisk teori. Samtidigt 
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som redaktionsgruppen här pekar på verkets teoretiska koppling till psyko-

analysen, något som inte nämnts i tidigare idéskisser eller dispositionsförslag, 

uttryckte man sig också försiktigare omkring de tidigare uttalade förväntningar-

na att kunna ringa in något specifikt kvinnolitterärt. Det var inte kvinnolittera-

turhistorien med stort K som verket skulle skriva, och man betonar i skrivväg-

ledningen att det inte finns någon på förhand bestämd eller enkel uppfattning 

om vad kvinnlighet eller kvinnolitteratur är. Tanken att man kanske kan ringa in 

”en nordisk kvindelig kuturel identitet” finns dock samtidigt kvar.184 

 Idén om att framställningen kunde knytas till ett antal platser fanns på sätt 

och vis kvar i skrivvägledningen, men det är inte ordet ”Steder” som används, 

utan redaktionsgruppen talar istället om övergripande institutioner till vilka för-

fattarna kan knytas i olika tider. Författarskapspresentationerna ville man hålla 

textcentrerade i första hand, och skribenterna uppmanades därför vara sparsam-

ma med biografisk information i texterna. Någon särskild hållning gentemot 

biografisk-historiska tolkningar uttrycktes dock inte. 

 

Redigeringsprocessen 1990–1998 

Den planerade innehållsförteckning för verket som förelåg när redigeringsarbe-

tet startade 1990 betraktar jag, på samma sätt som dispositionsförslaget från 

1986, som ett centralt dokument och förteckningen återges därför i sin helhet i 

bilaga 4. Till skillnad från dispositionsförslaget från 1986 ger innehållsförteck-

ningen inga beskrivningar i löpande text av verkets olika delar, utan den består 

huvudsakligen av rubriker på kapitel och avsnitt, samt namn på de skribenter 

som ansvarar för avsnitten. Förteckningen är heller inte komplett med rubriker 

och avsnitt för alla sex av de övergripande kapitlen, utan endast för fyra av dem 

(kapitel I, II, III och V). För kapitel IV har jag i bilagan återgivit ett dispo-

sitionsförslag från omkring samma tid, vilket i arkivet sparats i en kapsel med 

kapitelgruppens mötesreferat. För kapitel VI har jag emellertid inte funnit något 

liknande dokument, varför detta kapitel står tomt i bilagan. 

 I den planerade innehållsförteckningen framgår att rubrikerna på de sex 

övergripande kapitlen förblivit i stort sett desamma under kapitelgruppernas ar-

bete sedan 1986. De enda skillnaderna är att ”Vølvens sted” nu kallas ”Vølvens 

spådom”, och att det kapitel som tidigare hette ”Eksilet” fått rubriken ”Lærde 

kvinder”. Trots dessa ändringar känns innehållet i de tre första kapitlen dock i 

                                                 
184

 För en vidare diskussion av verkets hållning när det gäller begreppet kvinnolitteratur och tankarna 
om en särskild kvinnlig kulturell identitet, se avhandlingens kapitel 4 under rubriken ”Begreppet kvin-
nolitteratur”. 



 103 

stora drag igen. Det finns i den nya innehållsförteckningen visserligen fler för-

fattarnamn och stoffområden specificerade, men grunderna är desamma. Ver-

ket startar med den fornisländska muntliga traditionen, och går sedan vidare till 

medeltidens religiösa diktning och de lärda kvinnorna. Därefter handlar det om 

dagböcker och självbiografier under 1600- och 1700-talet, och skrivande kvin-

nors väg in i den litterära offentligheten. I ”Fædrenes huse” behandlas liksom 

tidigare salongskulturen, de första romanerna och det moderna genombrottet. 

Den relativt oförändrade strukturen i de tre första kapitlen innebär att projektet 

höll fast vid sina idéer kring behandlingen av den äldre litteraturen. 

 För de två kapitlen ”Ud i verden” och ”Fremmed i verden” har strukturen 

emellertid ännu en gång genomgripande förändrats. ”Ud i verden” inleds nu 

med ett avsnitt om Ellen Key och barnets århundrade, och innehåller därefter 

underrubrikerna ”Kunst og erotik”, ”De moderne fordringer” och ”Bearbejdel-

ser”. ”Fremmed i verden” inleds på ett liknande sätt med ett avsnitt om Cora 

Sandel, följt av underrubrikerna ”Eros”, ”Æstetik”, ”Politik” och ”Psykologi”, 

och avslutas med ett avsnitt om Karen Blixen. Tanken bakom att flytta ut av-

snitten om Key och Sandel ur den övriga strukturen, var att de skulle fungera 

som ett slags portalfigurer för kapitlen, det vill säga ett författarskap som repre-

senterar allt det som är typiskt för perioden. Det sista kapitlet ”At forandre 

skriften og bevæge verden” finns i den planerade innehållsförteckningen som 

sagt inte med. Var arbetet med den delen av verket stod omkring 1990 går 

därför inte att säga på basis av det material jag funnit i arkivet. Sammantaget 

tyder de stora förändringar som gjorts i denna del av verket sedan 1986 på att 

svårigheterna med att hitta en fungerande form för behandlingen av 1900-tals-

litteraturen kvarstod. 

 Omkring 1990 skrevs också en ”Præsentation af den nordiske kvinde-

litteraturhistorie”, vilken i arkivet finns bevarad i två olika versioner (varav en 

förefaller vara en förlaga till den andra). Jag kommer i det följande att diskutera 

även detta dokument och kommer då att hänvisa till den senare versionen. Pre-

sentationen lyfter fram att den tänka strukturen för verket tar sitt avstamp i det 

första textbandet med en beskrivning av den muntliga berättartraditionen på Is-

land, och dispositionen avslutas i det tredje textbandet med en beskrivning av 

hur den samiska och den grönländska kvinnolitteraturen uppbars av en muntlig 

berättartradition ända fram till 1960-talet och först därefter började uttryckas i 

skrift. Redaktionsgruppen menar att denna uppbyggnad av textbanden ska ge 

verket en cirkelkomposition. ”Hermed er ringen sluttet”, skriver gruppen apro-

på det avslutande avsnittet om muntlig litteratur i det sjätte kapitlet.185 
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 DKL arkiv, KPS 1. 
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 I början av projektet diskuterade gruppen vid flera tillfällen önskan att i 

verket ringa in det särskilda i en kvinnlig estetik. Dessa tankar hade, som jag 

visade ovan, börjat ifrågasättas i skrivvägledningen, och fortsatte att så göras i 

presentationen från 1990. Redaktionsgruppen förklarar att arbetet med verket 

”giver os mulighed for enten at afkræfte eller at bekræfte spørgsmålene om en 

KVINDELIG ÆSTETIK og om EN KVINDELIG NORDISK KULTUREL 

IDENTITET”.186 Samtidigt som gruppen på detta ställe i presentationen alltså 

förefaller hålla möjligheten öppen för att man faktiskt skulle kunna komma att 

bekräfta att det finns en specifik kvinnlig estetik, vittnar andra ställen emellertid 

om att man hade övergivit dessa tankar och tvärtom strävade efter att uppvisa 

en mångfald av olika kvinnliga litterära uttryck: 

 
Vi spørger derfor, hvor det forskellige findes i kvindes liv, tanker og udtryk. Vi undgår 
nivellerende at betragte enhver kvindes udtryk blot som tegn for kvindekønnet og 
dets undertrykte status. Vi synliggør det som et særligt, et individuelt udtryk. Kvin-
ders tekster rummer ikke blot et syn på kvinders liv og vilkår. De rummer en ver-
densanskuelse.187 

 

Redigeringen av verket lades upp så att man tog sig an stoffet i de tre kapitlen 

om den äldre litteraturen först. Från den planerade innehållsförteckningen kan 

strukturen i dessa kapitel i stora drag kännas igen i de färdiga banden, vilka pub-

licerades 1993. Kapitel I och II kom tillsammans att utgöra band 1 och kapitel 

III kom att uppta hela band 2. Rubriksättningen på kapitlen och avsnitten är 

visserligen en del förändrad och har givits en mer konstnärlig prägel i den slutli-

ga utformningen. Istället för rent deskriptiva namn har kapitlen och avsnitten 

mer metaforiska rubriker. Kapitelnivåerna är i slutprodukten heller inte helt och 

hållet desamma. Innehållet i kapitlen och ordningen mellan dem är dock i stora 

drag igenkännliga. En förändring av band 1 är att bandet både inleds och av-

slutas med ett kapitel om muntliga berättartraditioner, så att bandet får något av 

en cirkelkomposition. 

 Vid en jämförelse mellan den planerade innehållsförteckningen och de 

tryckta banden kan några av konsekvenserna av de konflikter som inträffade 

under redigeringsprocessen urskiljas. Bland annat syns följderna av de problem 

som uppstod omkring det finländska stoffet då det uppdagades att flera av av-

snitten redan var publicerade i den finska kvinnolitteraturhistorien. Det framgår 

av förteckningen att många avsnitt om finländska författarskap var planerade i 

det första och det andra bandet. Där fanns psalmdiktare och predikanter, kvin-

nor som skrivit om sina egna liv, lyriker och flera tidiga romanförfattare. Dessa 
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avsnitt får antas vara de som efter den redaktionella konflikten omkring pub-

liceringen av den finska kvinnolitteraturhistorien utgick ur Nordisk kvinnolittera-

turhistoria. Ett par avsnitt om isländsk litteratur skrivna av Helga Kress finns 

heller inte med i det färdiga publicerade verket, på grund av den redaktionella 

konflikten omkring hennes avsnitt om den fornisländska sagalitteraturen. 

 När redigeringen av band 1 och band 2 var klar och banden skickats till 

tryck, var det dags för redaktörerna att börja färdigställa de tre kapitlen om 

1900-talslitteraturen. Dessa kapitel hade redaktionen i överenskommelse med 

förlaget beslutat att dela upp på två textband, eftersom allt inte skulle rymmas i 

ett band. För band 3 och det nytillkomna band 4 började projektet därför om 

på nytt med att skissera dispositionsförslag under åren 1993–1994. 

 

Sammanfattning 

Projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie pågick mellan 1981 och 1998. Av des-

sa år ägnades de fyra första åt att planlägga projektet, de fem följande åt att läg-

ga ramarna för verkets utformning och författa manuskripten till avsnitten, och 

de åtta sista åt redigeringsarbete. I synnerhet den sista fasen blev en betydligt 

mer utdragen, kostsam och konfliktfylld process än vad man räknat med. 

 Projektet involverade allt som allt omkring 160 personer, och det styrdes 

och samordnades av ett sekretariat i Köpenhamn. Den största skribentgruppen 

var den svenska, tätt följd av den danska. Betydligt färre var de finska och nor-

ska skribenterna, och Färöarna, Grönland och Island hade endast ett fåtal del-

tagare. Under hela projekttiden var finansieringen mycket knapp, vilket satte be-

gränsningar för samarbetsformerna. Större nordiska möten kunde exempelvis, 

som en följd av resekostnaderna, endast hållas i begränsad utsträckning. Till 

stor del var Nordisk kvindelitteraturhistorie ett ideellt projekt, något som det 

hade gemensamt med såväl den nya kvinnorörelsen under 1970-talet, som med 

akademiska traditioner. Parallellt med Nordisk kvindelitteraturhistorie pågick 

nationella kvinnolitteraturhistorieprojekt i både Finland och Norge, vilket på-

verkade dessa länders medverkan i det nordiska projektet och ledde till svårig-

heter att få tillräcklig täckning av stoff från dessa länder. Projektet fann heller 

inget förlag intresserat av en utgivning av Nordisk kvinnolitteraturhistoria i Finland 

eller Norge. Alla dessa faktorer sammantaget gjorde att Nordisk kvindelittera-

turhistorie blev ett projekt dominerat av Danmark och Sverige. 

 Vad beträffar innehållet i verket var de första åren av projekttiden präg-

lade av historiografiska diskussioner och lyftandet av mängder av spörsmål om 

urval, framställningsform, hantering av litteraturhistoriska begrepp och katego-
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rier, och vilka särskilda beaktanden som kan bli aktuella i en kvinnolitteraturhis-

toria. De första dispositionsförslagen innehöll en hel del nytänkande och otradi-

tionella idéer, bland annat att verket skulle vara tematisk upplagt, att framställ-

ningen skulle fokuseras omkring platser hellre än periodbegrepp, och att många 

tidigare okända och bortglömda kvinnliga författarnamn skulle stå i fokus. Un-

der arbetes fortskridande gavs några av dessa tankar dock upp, och verket blev 

kronologiskt upplagt med de redan kanoniserade namnen i centrum. En annan 

tendens som framträder tydligt är att projektet hade betydligt större svårigheter 

att finna formen för behandlingen av 1900-talslitteraturen än för den äldre lit-

teraturen. 
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KAPITEL 3 
 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria ur ett 
mottagarperspektiv 

 

 

 

”Jämfört med andra litteraturhistoriska verk är Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

strålande. I Fadershuset har de nordiska länderna fått en sagolik översikt över 

sina kvinnliga 1800-talsförfattare: från och med nu startar all vidare forskning 

här.”1 Så skrev Toril Moi i en recension i Expressen när det andra bandet av 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria publicerades 1993. Det är ett mycket gott omdöme 

som Moi lämnar om verket, där hon deklarerar att projektet flyttat fram den lit-

teraturhistoriska forskningsfronten. 

 Hur togs då Nordisk kvinnolitteraturhistoria emot överlag när verket publi-

cerades? Vilka var reaktionerna på projektets ambition att skriva en annan lit-

teraturhistoria än den tidigare? Vad betraktades som förtjänstfullt i verket och 

vad sågs som problematiskt? Och i vilka avseenden bedömdes verket bidra med 

nya perspektiv på litteraturhistorieskrivningen, och i vilka ansågs det inte göra 

det? I det här kapitlet undersöks mottagandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria i 

recensioner i tidningar och tidskrifter från de nordiska länderna och från den 

internationella skandinavistikforskningen. Förutom att redogöra för bemötan-

det av verkets fyra textband i tur och ordning, kommer jag i kapitlet att lägga 

vikt vid att jämföra och diskutera hur reaktionerna såg ut de nordiska länderna 

emellan. 

 I Kritik av kritiken (2002) poängterar Tomas Forser att recensioner och 

anmälningar är några av de mest användbara skriftliga källorna för att få känne-

dom om hur läsare av ett verk har tolkat och värderat det: 

 
Recensenten står i främsta ledet när det gäller att möta den nya litteraturen. 
Ofta är han eller hon den första läsaren när verket väl lämnat intimsfären och 
produktionssystemet. Recensionen är mestadels den enda skriftliga källan som 
berättar om hur en läsare har försökt att förstå, tillägna sig och kritiskt värdera 
ett diktverk.2 

 

Forser talar i den citerade passagen om recensioner av skönlitteratur, men utsa-

gan torde också vara giltig för recensioner av facklitteratur. Det kan naturligtvis 

även finnas andra skriftliga källor av värde för att ta reda på hur ett verk har 

                                                 
1
 Toril Moi, ”Här börjar all vidare forskning”, Expressen 1993-12-17. 

2
 Tomas Forser, Kritik av kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik. Gråbo, 2002, s. 9. 
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tolkats och värderats. Om det exempelvis publicerats forskningsartiklar, essäer, 

monografier eller konferensbidrag som undersöker verket brukar dessa vanligt-

vis innehålla en mer systematisk och djupgående analys än en recension. Att un-

dersöka anmälningar och recensioner har dock ofta fördelen av att det ger till-

gång till en större spännvidd av uppfattningar om verket än vad man kan få ge-

nom forskningspublikationer. 

 Den definition av begreppet recension som jag tillämpar i den här av-

handlingen är hämtad från Kritik av kritiken. Forser förklarar att begreppet avser 

tidningarnas dagskritikgenre, det vill säga den typ av tidningsartikel, längre eller 

kortare, som innehåller upplysningar om utgivningen av ett nytt verk tillsam-

mans med en summering av verkets innehåll, eventuellt en analys eller tolkning, 

samt recensentens omdöme om verket. Begreppet anmälan används synonymt 

med begreppet recension: ”Det handlar om en texttyp som också kallas anmä-

lan, ibland har presenterats som ’granskning’ och som ägnar sig åt ’dagsnyheter’ 

i konst- och litteraturvärlden”.3 Jag kommer i det följande, i likhet med Forser, 

att använda de två begreppen recension och anmälan synonymt. Små dagstid-

ningsnotiser om utgivningen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria vilka understiger 

etthundra ord klassar jag dock inte som en recension eller anmälan, eftersom 

dessa texter inte innehåller något av de tre elementen summering, tolkning eller 

omdöme utan bara tillkännager att verket nu är publicerat. 

 Även tidskrifterna har en recensionsgenre som både ”form- och format-

mässigt” liknar dagskritiken.4 Skillnaden är att den glesare utgivningen som gäl-

ler för tidskrifter gör att det inte längre är tal om dagsfärska utgivningsnyheter 

när de når tidskrifternas kritiksidor. För mina syften med det här kapitlet inne-

bär detta emellertid inte någon avgörande skillnad, utan jag använder båda dessa 

recensionstyper utan åtskillnad. 

 Det urval av anmälningar av Nordisk kvinnolitteraturhistoria som ligger till 

grund för analysen har gjorts utifrån principen att anmälan ska ha varit publice-

rad i någon tidskrift eller i någon av de större dagstidningarna. Med större dags-

tidning avses här de danska tidningarna Berlingske Tidende, Information, Jyllands-

Posten, Politiken och Weekendavisen, och de svenska tidningarna Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. I 

urvalet har jag med andra ord inte tagit med några lokaltidningar från vare sig 

Danmark eller Sverige, även om ett antal recensioner av Nordisk kvinnolitteratur-

historia publicerades också där.5 Min ambition med detta kapitel är inte att 

                                                 
3
 Forser, 2002, s. 10. 

4
 Forser, 2002, s. 10. 

5
 Det finns recensioner av Nordisk kvinnolitteraturhistoria även i de svenska tidningarna Arbetet, 

Barometern, Borås Tidning, GT Kvällsposten, Hallandsposten, Helsingborgs Dagblad, Nerikes Alle-
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presentera en uttömmande översikt över samtliga dagstidningsrecensioner som 

finns av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, utan jag har eftersträvat en jämn fördel-

ning mellan anmälningar från tidningarnas kultursidor och från tidskrifter och 

då har de större dagstidningarna i Danmark och Sverige fungerat som en lämp-

lig avgränsning. 

 Vidare ingår i urvalet de norska dagstidningarna Aftenposten, Dagbladet, 

Klassekampen, Morgenbladet och Vårt land.6 I urvalet av dagstidningar ingår också 

den enda svenskspråkiga rikstäckande tidningen i Finland, Hufvudstadsbladet. Av 

språkskäl har jag inte kunnat inkludera några finskspråkiga finska dagstidningar 

eller tidskrifter, och ej heller några isländska. 

 Allt som allt har den tillämpade urvalsmetoden givit 101 recensioner. Des-

sa är förhållandevis jämnt fördelade mellan de fyra textbanden av Nordisk kvin-

nolitteraturhistoria. De flesta anmälningarna är skrivna av danska kritiker, totalt 41 

stycken (22 i tidskrifter och 19 i dagstidningar). Något färre är antalet anmäl-

ningar skrivna av svenska recensenter, totalt 37 stycken (11 i tidskrifter och 26 i 

dagstidningar). Från finska och norska kritiker finns emellertid betydligt färre 

anmälningar, totalt 8 finska (4 i tidskrifter och 4 i dagstidningar) respektive 8 

norska (6 i tidskrifter och 2 i dagstidningar). Från skandinavistikforskare har jag 

7 stycken recensioner (samtliga i tidskrifter). 

 En övervägande del av recensionerna i urvalet är skrivna av kvinnliga 

kritiker, närmare tre fjärdedelar sett till urvalet som helhet. Bland de svenska an-

mälningarna finns åtta stycken som är skrivna av en manlig recensent, vilket är 

en dryg femtedel. Det rör sig om totalt sex olika individer som har skrivit des-

sa.7 De danska recensionerna är i en högre utsträckning än de svenska skrivna 

                                                                                                                                        
handa, Uppsala Nya Tidning, Smålandsposten, Sundsvalls Tidning, Vestmanlands Läns Tidning, 
Västerbottens-Kuriren och Östgöta Correspondenten (totalt enligt Artikelsök 32 stycken recensioner). 
   Det finns recensioner av Nordisk kvindelitteraturhistorie även i de danska tidningarna Aktuelt och 
Kristeligt Dagblad (totalt enligt databaserna Bibliotek.dk och Infomedia.dk 7 stycken recensioner). 
Dansk artikelindeks och Dansk anmeldelsesindeks indexerar emellertid totalt sett färre dagstidningar 
än det svenska systemet, varför förekomsten av eventuella recensioner av Nordisk kvindelitteratur-
historie i den danska lokalpressen inte är tillgängligt för sökning på internet. Se http://www.kb.dk/da/ 
kb/service/nationalbibliografi/danskanmeldelsesindeks.html [Tillgänglig 2012-11-07]. 
6
 De två norska databaserna Bibsys ask och Retriever (motsvarande svenska Mediearkivet) ger inga 

träffar på recensioner av Nordisk kvinnolitteraturhistoria i några norska dagstidningar. Detta beror 
delvis på att det publicerades betydligt färre dagstidningsanmälningar av verket i Norge, och delvis 
på att dessa databaser inte systematiskt indexerar recensioner i dagstidningar. Genom kontakt med 
de valda tidningarnas redaktioner och/eller sökning i tidningarnas egna onlinearkiv har jag dock kun-
nat få fram två anmälningar. Huruvida fler anmälningar än dessa publicerades i norska dagstidningar 
har jag, på grund av att systematisk katalogisering inte görs i Norge, inte kunnat få fram några upp-
gifter om. 
7
 Anna Williams skriver om mottagandet i Sverige att ”[m]est uppmärksamhet ägnades de två första 

volymerna (I Guds namn 1000–1800 och Fadershuset 1800–1900) som recenserades generöst i 
riks- och lokaltidningar samt i kultur- och litteraturtidskrifter. Efter att inledningsvis ha varit i knapp 
majoritet sjönk de manliga recensenternas antal radikalt vid mottagande av del 2–4: endast några 
enstaka recensioner var nu undertecknade av män”. Anna Williams, ”Aldrig mer sig lik: Om mot-
tagandet i Sverige av Nordisk kvinnolitteraturhistoria”, http://nordicwomensliterature.net/sv/page/ 
aldrig-mer-sig-lik/ [Tillgänglig 2012-05-15]. 
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av män, men även här är den övervägande delen skrivna av kvinnor. I runda tal 

är en av tre danska kritiker i mitt urval män.8 Antalet anmälningar från Finland 

och Norge får betraktas som för litet för att en beräkning av andelarna kvinn-

liga och manliga recensenter skulle vara signifikant och därför har ingen sådan 

uträkning gjorts. Den precisa fördelningen av antalet kvinnliga och manliga re-

censenter ser ut som följer: 

 

Danmark: 

27 recensenter, 17 kvinnor (63%) och 10 män (37%) 

41 recensioner, 26 av kvinnor (63%) och 15 av män (37%) 

 

Finland: 

6 recensenter, 5 kvinnor och 1 man 

8 recensioner, 7 av kvinnor och 1 av en man  

 

Norge: 

6 recensenter, 4 kvinnor och 2 män  

8 recensioner, 6 av kvinnor och 2 av män  

 

Sverige: 

27 recensenter, 21 kvinnor (78%) och 6 män (22%) 

37 recensioner, 29 av kvinnor (78%) och 8 av män (22%) 

 

Den tidigare forskningen om mottagandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria be-

står först och främst av en samlingsrecension av forskningsartikeltyp skriven av 

Maria Karlsson i Tidskrift för litteraturvetenskap 1998.9 I denna recension ger 

Karlsson sin egen syn på verkets fyra textband tillsammans med en analys av 

hur verket tagits emot i Sverige och Danmark. Sammanlagt hänvisar Karlsson 

till 35 andra anmälningar i sin artikel (varav 23 svenska, 11 danska och en skri-

ven av en skandinavistikforskare). Jag kommer fortlöpande i detta kapitel att re-

latera mina iakttagelser i recensionsmaterialet till de som Karlsson gör. Där-

utöver publicerades 2012 på nordicwomensliterature.net (som är webbadressen 

till nätupplagan av Nordisk kvinnolitteraturhistoria) en artikel om mottagandet i 

                                                 
8
 Benedikte F. Rostbøll skriver om mottagandet i Danmark att ”[s]er man till könsfördelningen bland 

recensenterna under de fem år som verket kom ut, är det ungefär samma mängd kvinnor som män 
bland tidningsrecensenterna – dock en liten övervikt av män. Däremot är det en stor majoritet av 
kvinnor bland tidskriftrecensenterna, här uppträder endast två män”. Benedikte F. Rostbøll, ”Ett 
nödvändigt och omistligt verk: Om mottagandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria i Danmark”, 
http://nordicwomensliterature.net/sv/page/ett-nödvändigt-och-omistligt-verk/ [Tillgänglig 2012-05-15]. 
9
 Maria Karlsson, ”Vad tycks om Nordisk kvinnolitteraturhistoria?: De fyra första banden recenseras 

ur ett mottagarperspektiv”, Tidskrift för litteraturvetenskap 1998:3–4, s. 139–151. 
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Sverige skriven av Anna Williams och en artikel om mottagandet i Danmark 

skriven av Benedikte F. Rostbøll.10 Även dessa kommer jag att förhålla mina 

resultat till i det följande. 

 Det som min undersökning av receptionen i det här avhandlingskapitlet 

kan bidra med, och som Karlsson, Williams och Rostbøll inte analyserar i sina 

artiklar, är i synnerhet den nordiska jämförelse av mottagandet som mitt breda-

re urval av recensioner från Danmark, Finland och Norge möjliggör. Att jag har 

använt ett bredare urval av anmälningar gör också att jag på några punkter kan 

justera den bild av genmälet på Nordisk kvinnolitteraturhistoria som Karlsson pre-

senterat. Jag närmar mig också materialet med en delvis annan frågeställning än 

Karlsson, Williams och Rostbøll, i och med avhandlingens fokus på förnyelse 

och tradition i de fyra textbanden. 

 Kapitlet disponeras så att responsen på de fyra textbanden av Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria belyses ett band i sänder. Därefter diskuteras några gene-

rella omdömen om verket som helhet, och slutligen jämförs och analyseras hur 

mottagandet såg ut de nordiska länderna emellan. 

 

Band 1, I Guds namn 

Sammantaget var mottagandet av det första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhis-

toria mycket positivt. Det placerades som nummer ett på de svenska litteratur-

kritikernas tio-i-topp-lista i flera veckor, och ansågs bland de danska anmälarna 

vara ”breaking news”.11 Också i Finland talade kultursidorna ”nästan unisont 

om en epokskapande bedrift”.12 Kören av lovord som mötte bandet var prak-

tiskt taget enstämmig över hela fältet, både från recensenter som anmälde det 

omgående när det publicerades och från recensenter som sammanfattade sina 

intryck av verket först när alla fyra textbanden var klara. Från flera håll fram-

hölls även att bandet erbjuder många nya perspektiv på litteraturhistorien. ”Vi 

har med Nordisk kvindelitteraturhistorie fået et helt nyt blik på litteraturen”, de-

klarerar exempelvis en av de danska recensenterna.13 

                                                 
10

 Williams, 2012 och Rostbøll, 2012. 
11

 Astrid Söderberg Widding, ”I vems namn?”, Signum 1993:7, s. 243 och Rostbøll, 2012. 
12

 Annika Winther, ”Kvinnornas dolda litterära skatter”, Hufvudstadsbladet 1993-04-21. 
13

 Anna Skyggebjerg, ”Nyd værket gram for gram: En fundamental glæde over de enkelte værker 
tegner første bind af Nordisk kvindelitteraturhistorie”, Cekvinanyt 1993:3, s. 40–42, s. 42. Också Eva 

Pohl uppmärksammar den nya bild av litteraturhistorien som bandet bidrar med och konstaterar: 
”Hvis man ønsker et litteraturhistorisk helhedsbillede, er den traditionelle litteraturhistorie ikke til-
strækkelig. Det fremgår ved læsningen af de første to bind af kvindelitteraturhistorien og især af det 
første bind, der omfatter tiden fra år 1000 til 1800. Projektørlyset rettes mod litteraturhistoriens tåge-
kammer og et nyt billede holdes op for os”. Eva Pohl, ”Kvinder der brød igennem”, Nordisk tidskrift 
för vetenskap, konst och industri 1994:3, s. 237–241, s. 237. Nordisk kvinnolitteraturhistoria är enligt 
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 Trots det nästan samfällt positiva mottagandet väljer fyra anmälare ändå 

att redogöra för vilka tvivel de hyste inför utgivningen av band 1 innan de hade 

läst igenom resultatet. Det framgår att dessa farhågor föranleddes av det faktum 

att Nordisk kvinnolitteraturhistoria uteslutande handlar om kvinnliga författare och 

att verket tillkommit som en feministisk protest emot en androcentrisk littera-

turhistorieskrivning. Två danska kritiker, Hans Andersen och Lise Præstgaard 

Andersen, fäller enstaka kommentarer av typen: ”Man kunne frygte at et værk 

som dette kunne ende i feministisk chauvinisme” och ”Anmelderen, der i sin 

karriere har beskæftiget sig mere med mænds værker end med kvinders, var i 

begyndelsen skeptisk over for et eksklusivt kvindeprojekt”.14 Båda konkluderar 

dock att de efter läsningen av bandet funnit sig överbevisade om att Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria varit ett nödvändigt och fruktgivande projekt. Även den 

svenske kritikern Björn Nilsson gör en liknande kort anmärkning i Expressen om 

att ”de frejdigt feministiska trumpetstötar som bebådat sjösättningen” av verket 

oroat honom, men att han vid genomläsningen funnit sig ”tacksam för chef-

redaktörens moderation” i tonen.15 

 Vid någon enstaka kommentar om sina farhågor stannar emellertid inte 

Lars Lönnroth när han recenserar det första bandet i Svenska Dagbladet. Här an-

vänds halva recensionen till att redogöra för de låga förväntningar han haft på 

den litteraturhistoria projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie skulle resultera i: 

 
Några stora förväntningar har jag därför, uppriktigt sagt, inte haft på det femi-
nistiskt styrda mammutprojektet Nordisk kvinnolitteraturhistoria, bebådat sedan 
mer än ett decennium. Visserligen har jag – som de flesta andra litteraturpro-
fessorer av mitt kön – funnit det rådligast att välsigna projektet från starten 
med hjärtliga lyckönskningar. Men en soppa tillagad av så väldigt många strid-
bara kockor brukar erfarenhetsmässigt sällan smaka gott utan mest påminna 
om den föda soldaten tvingas intaga i fält under militäriska tillrop.16 
 

Bland de tvivel Lönnroth lyfter fram kan två huvudpunkter ringas in. För det 

första torde det inte vara möjligt att skriva en sammanhängande historia om 

bara kvinnliga författare, och för det andra kommer de feministiska litteratur-

forskarnas politiska agenda att locka dem att ”tillrättalägga verkligheten för att 

få den att stämma med den feministiska ideologin”.17 Till sin glädje kan han 

                                                                                                                                        
Pohl inte bara ett komplement eller ett appendix till den traditionella litteraturhistorien, utan det första 
bandet ger viktiga nycklar till en ny helhetsblick på litteraturen. 
14

 Hans Andersen, ”Mageløs litteraturhistorie”, Jyllands Posten 1993-04-16 och Lise Præstgaard 
Andersen, ”Nordisk kvindelitteraturhistorie”, Nordica: Tidskrift for nordisk teksthistorie og æstetik 
1994:11, s. 281–287, s. 281. 
15

 Björn Nilsson, ”Vitterhet, ditt namn är kvinna”, Expressen 1993-05-14. 
16

 Lars Lönnroth, ”Behövs en kvinnlig litteraturhistoria?”, Svenska Dagbladet 1993-05-17. 
17

 Lönnroth, 1993-05-17. 
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dock konstatera att hans farhågor inte har infriats, utan att det första bandet 

bjuder på mycket läsvärt. 

 På Lönnroths recension följde sedan offentligt en mindre ordväxling med 

Nordisk kvinnolitteraturhistorias huvudredaktör Elisabeth Møller Jensen, vilken be-

tackade sig för dylikt nedlåtande beröm.18 Förvisso bör tonen i Lönnroths 

utlåtande om band 1 ses mot bakgrund av att Møller Jensen i sitt inlednings-

avsnitt till det första bandet explicit pekar ut Lönnroths och Sven Delblancs 

översiktsverk Den svenska litteraturen som ett exempel på att manliga litteratur-

historiker traditionellt exkluderar kvinnliga författare.19 Denna kommentar har 

naturligtvis inte gått Lönnroth förbi.20 Trots att tonen i hans recension således 

kan förmodas vara åtminstone delvis en följd av den kritik Nordisk kvinnolittera-

turhistoria riktade mot just det litteraturhistoriska översiktsverk Lönnroth varit 

en av redaktörerna för, är denna typ av omdömen från recensenter ändå prin-

cipiellt intressanta såtillvida att några personer, trots att de funnit sig överbe-

visade om verkets kvalitet, ändå valt att redogöra för de tvivel de hade innan. 

Även om den feministiska litteraturforskningen 1993 i allt väsentligt hade börjat 

etablera en plats i akademin, vittnar dessa kommentarer om att många stereo-

typa föreställningar om feminister och om feministisk forskning ännu dröjde sig 

kvar. Särskilt kan man notera att dessa kommentarer kom från danska och 

svenska recensenter, där teoriutvecklingen samtidigt sades ha kommit längst. 

Kanske hade samma tendens kunnat skönjas även i Finland och Norge om det 

funnits ett större recensionsmaterial därifrån, men den relativa tystnaden om-

kring Nordisk kvinnolitteraturhistoria i dessa länder talar också sitt språk. 

 Något många recensenter uppfattar som särskilt förtjänstfullt i det första 

bandet är att en mängd ny information om skrivande kvinnor förmedlas. Exem-

pelvis poängterar Ying Toijer-Nilsson i tidskriften Vår lösen att ”[d]e tidigaste 

perioderna har krävt ett imponerande spårsinne och forskningsnit, som har re-

sulterat i att nytt och viktigt material dragits fram”.21 Detta visar, menar hon, 

med stor tydlighet hur smalt det litteraturhistoriska perspektivet ditintills har va-

                                                 
18

 Se Elisabeth Møller Jensen, ”Moraliserande och nedlåtande beröm för litteraturhistoria” och Lars 
Lönnroth, ”Helst ska vi tydligen ut i säck och aska”, båda i Svenska Dagbladet 1993-05-26. 
19

 Denna dispyt omnämner även Williams i sin artikel om mottagandet i Sverige på webbplatsen 
nordicwomensliterature.net. Se Williams, 2012. 
20

 I ett telefaxmeddelande till förläggaren Merete Ries kräver Lönnroth att Nordisk kvinnolitteratur-
historia dementerar de uppgifter som finns i förordet till band 1 om Den svenska litteraturen. Lönn-
roth skriver: ”Det enda jag begär är att ni inte till trycket skall vidarebefordra grovt osakligt, sedan 
länge vederlagt förtal av det litteraturhistorieverk, Den svenska litteraturen, som jag själv redigerar. 
Jag förväntar mig faktiskt att ni rättar detta i en eventuell kommande upplaga samt att Munksgaard/ 
Rosinante redan nu beklagar misstaget”. Se DKL arkiv, KPS 18. 
21

 Ying Toijer-Nilsson, ”Kvinnligt litteraturarv”, Vår lösen 1993:7, s. 538–539, s. 538. 
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rit, och hon utropar: ”Hur har vi kunnat vara utan den [Nordisk kvinnolitteratur-

historia, förf. anm.] så länge?”.22 

 Fler anmälare är liksom Toijer-Nilsson entusiastiska över den grundforsk-

ning som ligger bakom det första bandet och den mängd ny kunskap som det 

presenterar. I tidskiften K & K skriver Anne Mørch-Hansen att ”[d]et kvinde-

lige tyngdepunkt sætter litteraturhistorien i et nyt og anderledes perspektiv og 

medfører i 1. bind blandt andet, at hidtil glemte, mis- eller ukendte forfattere 

graves frem og revurderes”.23 Det är inte enbart okända författarnamn som be-

lyses – också litterära genrer som tidigare inte behandlats i någon större om-

fattning lyfts fram. ”Det kanske mest nyskapande i den nya nordiska kvinno-

litteraturhistorien är att tidigare marginaliserade genrer nu får en självklar plats”, 

understryker Maria Bergom Larsson i Aftonbladet, och i Dagens Nyheter betonar 

Magnus von Platen att ”[h]är ges också mycken ny kunskap om dagböcker och 

självbiografier, framletade ur det fördolda, om släktutredningar, psalmer, snus-

kiga historier och annat trivsamt som kvinnor har odlat”.24 

 Karlsson påpekar i Tidskrift för litteraturvetenskap att hon finner det överras-

kande att så få anmälare i det material hon studerat drar några paralleller mellan 

mängden ny information som presenteras i bandet och den litteratursyn bandet 

står för.25 Hon menar att det första bandet inte behandlar ett strikt litteraturhis-

toriskt ämnesområde, utan att forskarna har närmat sig det vidare verksamhets-

fältet för Cultural Studies. 

 Att få recensenter skulle ha fört ett resonemang om de olika texttyperna i 

band 1 är sant för de recensioner Karlsson redovisar i sin artikel. Med ett något 

större urval av recensioner, speciellt ifrån Danmark, Finland och Norge, blir en 

sådan reflektion över bredden i stoffet som den Karlsson efterlyser däremot 

synlig. Flera av de danska recensenterna talar om det första bandet inte som en 

kvinnornas litteraturhistoria, utan som en kvinnornas kulturhistoria. Mørch-Han-

sen förklarar: 

 
Nordisk kvindelitteraturhistorie handler ikke udelukkende om de kvindelige for-
fatteres tekster. Når det gælder det ældre stof og den mundtlige (forfatter-
anonyme) fortælletradition handler det ikke blot om litteratur, men i lige så høj 
grad om kulturhistorie.26 

 

                                                 
22

 Toijer-Nilsson, 1993, s. 539. 
23

 Anne Mørch-Hansen, ”Kvinders skrift og tale”, K & K 1994:76, s. 182–186, s. 182. 
24

 Maria Bergom Larsson, ”’Skall då manskönet ensamt, oemotsägligen och oupphörligen styra 
bokpressarna…’”, Aftonbladet 1993-06-09 och Magnus von Platen, ”Historia över lärda fruntimmer: 
Bortglömda och berömda i nordisk storsatsning”, Dagens Nyheter 1993-05-06. Angående von Pla-
tens sätt att uttrycka sig i recensionen, här manifesterat i uttrycket ”annat trivsamt som kvinnor har 
odlat”, se kommentar på s. 142. 
25

 Karlsson, 1998, s. 141. 
26

 Mørch-Hansen, 1994, s. 183. 
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Mørch-Hansen fastslår genom att använda uttrycket ’kulturhistoria’ att många 

andra slags texter än de som idag avses med begreppet litteratur finns represen-

terade i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 1. 

 Andra danska anmälare förmedlar samma synsätt genom att använda sig 

av uttrycket ’ett utvidgat textbegrepp’. Anne Fastrup understryker exempelvis i 

tidskriften Kritik: ”Da forfatterne bag projektet har ønsket at gå helt tilbage til 

år 1000, altså til en periode, hvor det vi normalt forstår ved litteratur endnu ikke 

er opstået, har de været nødt til at arbejde med et udvidet tekstbegreb”.27 

Istället för att använda begreppet kulturhistoria för att uttrycka att bandet inne-

håller texttyper som traditionellt inte beaktats i litteraturhistorien, talar Fastrup 

alltså om ett utvidgat textbegrepp. 

 Även den norska recensenten Ingrid Nymoen tar i tidskriften Edda fasta 

på att det litteraturbegrepp vi idag talar om när vi talar om ’skönlitteratur’ inte 

existerade under den tidsperiod det första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhis-

toria behandlar. Hon menar att detta dock inte räcker som förklaring till bred-

den av texttyper som inkluderats i band 1, utan fokuseringen på kvinnors lit-

teratur har lett till att urvalet av genrer för den äldsta litteraturen omfattar fler 

texttyper än de traditionella litteraturhistoriska översiktsverken gör för motsva-

rande tidsperiod.28 

 Liksom praktiskt taget alla anmälare uppfattar Karlsson det vidgade kul-

turhistoriska perspektivet som något positivt, men lyfter samtidigt fram att hon 

önskat att redaktörerna fört en mer öppen diskussion om litteraturbegreppet i 

det första bandets inledning.29 Flera andra recensenter påtalar också att det ald-

rig blir klarlagt vad det vidgade textbegreppet inte omfattar.30 

                                                 
27

 Anne Fastrup, ”Skrive med kønnet”, Kritik: Tidskrift for litteratur, forskning, undervisning 1993:102, 
s. 75–78, s. 75. Se även Eva Pohl, ”Den skjulte skat”, Berlinske Tidene 1993-04-16, Susanne Bjert-
rup, ”Med katapult ud af traditionen”, Weekenavisen 1993-04-16 och Øystein Rottem, ”Kvinder  hevet 
over sit kjønn”, Bogens verden: Tidskrift for dansk biblioteksvæsen 1993:5, s. 277–280, s. 279, vilka 
också talar om det utvidgade textbegreppet i det första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 
28

 Nymoen skriver: ”Størst bredde og variasjon i tekstutvalget finner vi i omtalen av middelalderen og 
førmoderne tid. Det kan ikke fyllestgjørende forklares med at skjønnlitteratur i hovedsak er et mo-
derne fenomen, og at ethvert litteraturhistorisk arbeid som behandler førmoderne tekster, nødven-
digvis vil måtte diskutere også andre tekstformer. Kjønnsperspektivet har aksentuert behovet for et 
vidt litteratur- og tekstbegrep”. Ingrid Nymoen, ”Recension av Nordisk kvindelitteraturhistorie”, Edda 
1998:3, s. 271–273, s. 271. Den norska recensenten Sissel Lie diskuterar också det faktum att det 
inte blott är tryckta texter av etablerade kvinnliga författare som finns med i det första bandet, utan att 
även andra typer av förhållanden till skriftkulturen beskrivs. Sissel Lie, ”Nordisk kvinnelitteraturhisto-
rie”, Edda 1994, s. 192–194, s. 192. 
29

 Karlsson, 1998, s. 141. Också den finska recensenten Janina Orlov noterar i tidskriften ARV: Nor-
dic yearbook of folklore att det första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria ”demands a some-
what renewed notion of literature itself”. Janina Orlov, ”Nordic women’s literary history”, ARV: Nordic 
yearbook of folklore 1994, s. 212–214, s. 213. Hon förklarar: ”What actually takes place is an expan-
sion of the literary field to find the women buried in it. That is why the present work turns out to be 
more of a social history concerning the whole spectrum of female activity from the cradle to the grave 
than merely a traditional account of literary history”. Orlov, 1994, s. 213. Orlov är dock inte odelat 
positiv till detta breddade perspektiv, utan hon anser att förfarandet har lett till att estetiska kriterier 
lagts åt sidan och att allt som skrivits av en kvinna behandlas som om det vore litteraturhistoriskt 
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  Några tydliga gemensamma uppfattningar om vilka bidrag som är mest 

förtjänstfulla går inte att finna de olika recensenterna emellan. Det finns vissa 

tendenser till att anmälarna mer uppmärksammar de delar av Nordisk kvinnolit-

teraturhistoria vilka är författade av forskare från det egna landet (som då också 

handlar om litteratur från det egna landet) och att de ger mer utrymme åt littera-

turen från 1600- och 1700-talet än åt den äldsta litteraturen, men det är ingen 

entydig linje. Några recensenter påpekar också att avsnitten om redan kanonise-

rade författare och genrer i deras mening inte bjuder på några anmärknings-

värda omtolkningar, men tonen är försiktigt kritisk när detta framförs.31 

 Ett avsnitt vars nytolkningar väcker reaktioner bland anmälarna är dock 

det där Helga Kress behandlar den isländska sagalitteraturen. Flera recensenter 

invänder att det inte finns några konkreta belägg för att det Kress hävdar i av-

snittet stämmer, då det handlar om muntliga berättartraditioner och inga ned-

tecknade källor finns bevarade. Fastrup går i Kritik till direkt angrepp och häv-

dar att Kress teori är tagen ur luften: 

 
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Helga Kress udviser stor indsigt og 
kyndighed gennem sine læsninger af den middelalderlige, islandske litteratur. 
Men den bærende hypotese om, at de nedskrevne sagaer er et voldeligt masku-
lint overgreb på en oprindelig kvindelig, mundtlig fortælletradition samt, at der 
skulle have eksisteret en stærk hedensk kvinde-kultur, der fortrængtes af den 
patriarkalske kristendom er grebet ud af luften.32 

 

Även Præstgaard Andersen är av samma åsikt som Fastrup och kallar i tidskrif-

ten Nordica Kress kapitel för ”spekulationer”.33 Några recensenter är dock min-

dre kritiska till den metod för att uppspåra muntliga traditioner som Kress an-

vänder sig av. Anders Mortensen menar exempelvis att kapitlet inte är direkt 

felaktigt, men noterar att det definitivt är starkt vinklat: ”Jag vill inte påstå att 

Kress historieskrivning är ovederhäftig. Snarare handlar det om ett fenomen 

som litteraturforskare nuförtiden kallar stark läsning – alltså en tekniskt oantast-

lig men tendentiös texttolkning”.34 Trots att bidraget konstateras vara tvivelak-

                                                                                                                                        
intressant. Resultatet blir, hävdar hon, emellanåt ”pure registration” och ”almost pathetic”. Orlov, 
1994, s. 213. Orlov är den enda recensent som uttalar en klart negativ åsikt om den breda inklude-
ringen av texttyper i det första bandet. 
30

 Lie, 1994, s. 192. Se även en liknande efterlysning av en teoretisk diskussion om litteraturbegrep-
pet som framförs av den holländska skandinavistikforskaren Petra Broomans i ”Recension av Nor-
disk kvinnolitteraturhistoria band 1”, Tijdschrift voor Skandinavistiek 1994:1, s. 132–139, s. 136. 
31

 Merete Mazzarella skriver exempelvis i Dagens Nyheter att ”[n]ågra verkligt uppseendeväckande 
omvärderingar eller nytolkningar är det väl inte fråga om”. Se Merete Mazzarella, ”Litterär kvinno-
kraft: Nordiskt storverk om åtta seklers kvinnolitteratur”, Dagens Nyheter 1993-05-06. I samma me-

ning poängterar hon emellertid att avsnittet om Agneta Horns självbiografi innehåller en spännande 
omtolkning, vilket är en invändning som förmildrar kritiken. 
32

 Fastrup, 1993, s. 76. 
33

 Præstgaard Andersen,1994, s. 284. 
34

 Anders Mortensen, ”Den stora litteraturskandalen”, Sydsvenska Dagbladet 1993-06-06. Se även 
Mazzarella, 1993-05-06 och Bergom Larsson, 1993-06-09. 
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tigt faktamässigt är många anmälare ändå positiva till den tankeutmaning avsnit-

tet ställer läsarna inför. 

 Beträffande strukturen i det första bandet påtalar många recensenter att 

där går att utläsa en tydlig utvecklingshistoria, vilken utspelas mellan volymens 

första och sista kapitel. Jørn Erslev Andersen ser det som en berättelse om den 

kvinnliga författarens väg från att skriva i Guds namn till att skriva i eget namn 

– alltså om det kvinnliga jagets förflyttning mot allt större självständighet.35 

Också den norska recensenten Wenche Larsen uppmärksammar att historien 

som Nordisk kvinnolitteraturhistoria berättar handlar om kvinnornas lyckliga frigö-

relse.36 

 En längre analys av det utvecklingshistoriska upplägget ger den norske 

kritikern Øystein Rottem i danska tidskriften Bogens verden. Där hävdar han att 

det första bandets framställning vilar på två delvis motsägande progressionsbe-

rättelser; en som grundas i en kvinnlig guldåldersmyt, vilken hämtar bränsle i 

Kress argumentation att den muntliga berättartraditionen ursprungligen var en 

kvinnodominerad konst, och en annan som följer kvinnans och kvinnolitteratu-

rens i det närmaste förutbestämda emancipation.37 Han fortsätter: 

 
Det er tale om en ”utviklingsroman” som strekker seg over 800 år – med 
kvinnekjønnet som hovedperson, og dette er en historie med mange mot-
standere og noen få hjelpere. Hovedpersonens prosjekt går ut på å bemektige 
seg selv, og når punktum settes, skimtes dette mål i det fjerne.38 

 

I slutänden, konstaterar Rottem, går de två konkurrerande utvecklingshistorier-

na emellertid på ett ut. Vare sig det handlar om en ursprunglig och åter upp-

stånden guldålder eller om den sista delsträckan i ”kjønnenes historiske evolu-

sjonsprosess”, bebådar det första bandet en allt större succé för de kvinnliga 

författarna ju närmare vår egen tid vi kommer.39 

 De invändningar mot band 1 som jag har diskuterat ovan är, även om de 

upptar en stor del av detta avsnitt, väl att märka bara av marginell vikt jämfört 

med de lovord bandet mottog. Erslev Andersen konkluderar i Information att 

bandet utvidgar hela det område vi känner som litteraturens historia: 

 

                                                 
35

 Jørn Erslev Andersen, ”Litteraturtrolovede kvinder”, Information 1993-04-16. 
36

 Wenche Larsen, ”Kvinner, sex og samtid: Noen sørgelige fortellinger fra den nordiske kvinne-
litteraturhistorien”, Norsk litterær årbok 1998, s. 211–231, s. 214. Samma iakttagelse rapporterar Lie: 
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forhold til autoritet”. Lie, 1994, s. 192. 
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 Rottem, 1993, s. 279–280. 
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 Rottem, 1993, s. 280. 
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Det store værks omfattende og perspektivrigt changerende fremlæggelse af et 
stof, der for en stor del enten har været lemfældigt behandlet, pakket væk som 
petitstof eller fortiet i de virkelig store litteraturhistorier – mændenes, institu-
tionernes, nationernes – gør i sig selv, at det på storslået vis udvider det felt, 
man altså kalder litteraturhistorie.40 

 

Några recensenter lyfter också fram att bandets översiktliga avsnitt bidrar med 

en förnyelse gentemot tidigare litteraturhistorier. ”Periodöversikter, analyser av 

kvinnliga berättargenrer, diskussionerna om den kvinnliga muntligheten innebär 

avgörande förändringar av hittills gällande bild av historien”, poängterar Forser 

i Göteborgs-Posten, och Immi Lundin konstaterar i Sydsvenska Dagbladet: ”Visst kan 

man urskilja de vedertagna epokerna och indelningarna, men den helhet redak-

tionen presenterar visar ändå att sedd ur kvinnoperspektiv är strukturen delvis 

annorlunda”.41 

 Det sammantagna mottagandet av band 1 var således mycket gott, med 

några anmärkningar i marginalen gällande bristen på begreppsresonemang om-

kring litteraturbegreppet, den historiska metoden i Kress avsnitt om den isländ-

ska sagalitteraturen och den utvecklingshistoriska traderingen av stoffet. 

 

Band 2, Fadershuset 

De övervägande positiva omdömen som mötte det första bandet höll oförmin-

skat i sig från de svenska recensenternas sida när band 2 gavs ut ett drygt halvår 

senare. Även det bandet placerades överst på månadens kritikerlista och erhöll 

många lovord.42 De danska anmälarna tenderade emellertid att förhålla sig mer 

kritiska mot det.43 Betydligt färre anmälare framhöll exempel på nyskapande as-

pekter när de recenserade detta band. Å andra sidan var det heller inte många 

som påtalade att de uppfattade bandet som traditionellt utformat, men den re-

lativa frånvaron av reflektioner om förändring och förnyelse kan ändå ses som 

ett tecken på att det andra bandet innehöll färre perspektiv som överraskade re-

censenterna än det första gjorde. 

 En av de saker anmälarna fortsatt ger mest beröm är den gedigna forsk-

ningsinsats vilken ligger bakom också det andra bandet. I K & K skriver Finn 

                                                 
40

 Erslev Andersen, 1993-04-16. 
41

 Tomas Forser, ”Årets mest uppmärksammade litteraturprojekt är den nordiska kvinnolitteratur-
historien”, Göteborgs-Posten 1993-07-18 och Immi Lundin, ”En historia med annan rytm”, Syd-
svenska Dagbladet 1993-06-06. 
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 Cristine Sarrimo, ”När kvinnorna fick fart på pennan”, Sydsvenska Dagbladet 1994-03-06. Även 
Williams poängterar i sin sammanställning över mottagandet i Sverige att anmälarna gentemot   
band 2 fortfarande var ”mycket erkännsamma”. Se Williams, 2012. 
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 Denna tendens bekräftas av Karlsson i Tidskrift för litteraturvetenskap och av Benedikte F. Rost-
bøll på nordicwomensliterature.com. Se Karlsson, 1998, s. 143 och Rostbøll, 2012. 
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Hauberg Mortensen att ”[l]itteraturhistorien [Nordisk kvinnolitteraturhistoria, förf. 

anm.] er konciperet som et monumentalt værk. Det rummer en forskningsind-

sats, der fortjener sine solide bind”.44 Också Moi ger det andra bandet ett strå-

lande sammantaget omdöme för att det flyttar fram forskningsfronten. Jag cite-

rade Mois recension redan i inledningen till detta kapitel, men de lovordande 

formuleringarna tål att upprepas: ”I Fadershuset har de nordiska länderna fått 

en sagolik översikt över sina kvinnliga 1800-talsförfattare: från och med nu 

startar all vidare forskning här”.45 Louise Vinge är i Svenska Dagbladet lika en-

tusiastisk som Hauberg Mortensen och Moi när hon berömmer forskarinsatsen 

bakom det andra bandet. Det är inte enbart några spridda fakta som tidigare 

varit okända som forskarna lyfter fram i ljuset, poängterar hon, utan hela genrer 

där kvinnorna har varit framgångsrika belyses.46 I Edda instämmer Nymoen i 

denna bedömning och konstaterar att ”[b]ind 1 og 2 har mest av ny informa-

sjon å meddele, sammenholdt med eksisterende litteraturhistorier, og det er her 

kjønnsperspektivet får størst, og etter mi vurdering mest interessante, metodiske føl-

ger”.47 

 När det första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria recenserades notera-

de flera anmälare att ett vidgat litteraturbegrepp hade tillämpats. Också i mot-

tagande av band 2 finns åtskilliga recensenter vilka kommenterar det bredare 

kulturhistoriska perspektiv som anlagts. I Bogens verden räknar Grete F. Rostbøll 

upp olika texttyper som finns med, och hon skiljer då mellan brev och dagböc-

ker å ena sidan och ”egentlig litteratur” å andra sidan.48 Det är just inkludering-

en av dessa semilitterära och halvoffentliga genrer Rostbøll anser vara det an-

dra bandets styrka: ”den historiske dimension er imponerende, og i virkelig-

heden fungerer dette værk i højere grad som mentalitets- og socialhistorie, end 

som egentlig litteraturhistorie. Styrken ligger i det brede kulturhistoriske pers-

pektiv”.49 

 Det Rostbøll menar är bandets styrka hävdar andra recensenter emeller-

tid är en av bandets mest uppenbara svagheter. Bodil Marie Thomsen tror att 

den breda mångfalden av texttyper kan innebära att Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

alltför lite liknar ett litteraturhistoriskt verk. Thomsen understryker i tidskriften 
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 Finn Hauberg Mortensen, ”Går det an?”, K & K 1995:79, s. 135–139, s. 137. 
45

 Moi, 1993-12-17. 
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 Louise Vinge, ”Kvinnornas uppbrott från fadershuset”, Svenska Dagbladet 1994-01-17. 
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 Nymoen, 1998, s. 271. 
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 Grete F. Rostbøll, ”Konflikter mellem pligt, kærlighed og kunst”, Bogens verden: Tidskrift for dansk 
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av Nordisk kvinnolitteraturhistoria”, World Literature Today 1995:1, s. 159–160. 
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Kvinder, køn og forskning att hon hade föredragit att redaktörerna valt att göra ett 

separat band om kvinnorna i kulturhistorien, och ägnat mer av de övriga ban-

den åt att diskutera estetik, stilistik och retorik. Detta får nämligen alldeles för 

lite uppmärksamhet.50 Ett resonemang omkring litteraturbegreppet förs således 

också i samband med mottagandet av det andra bandet, men till skillnad från 

vid utgivningen av det första bandet går åsikterna om den breddade synen på 

vilket material som kan och bör behandlas i en litteraturhistoria här ganska kraf-

tigt isär.51 

 En annan fråga som det råder delade meningar om är vilken litterär kvali-

tet författarskapen har som finns med i bandet. I tidskriften Danske studier an-

märker Flemming Lundgreen-Nielsen att avsaknaden av kvalificerade skrivande 

kvinnor i Norden – med andra ord kvinnor som redan ingår i den litterära ka-

non – har medfört att ett alltför stort antal undermåliga författarskap och verk 

har fått en plats i bandet. Lundgreen-Nielsens uppfattning är att flera av de skri-

vande kvinnorna i det andra bandet är intressanta på personhistoriska grunder 

snarare än på litterära sådana. Många av dessa bortglömda författares texter är 

alltjämt otryckta och förhållandevis okända, vilket gör att andelen summariska 

referat överväger andelen egentliga litteraturanalyser.52 

 Både det breda mentalitetshistoriska perspektivet och den litterära kvalite-

ten hos de inkluderade författarskapen diskuterar även den danska recensenten 

Marianne Stidsen i Kritik. Stidsen ansluter sig till de mer kritiska till det vidgade 

perspektivet i bandet och poängterar att det medfört att kvinnliga författarskap 

av undermålig litterär kvalitet har kunnat beredas en plats.53 Framförallt är det 
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 Bodil Marie Thomsen, ”Faderhuset rejst, indtaget og bestormet”, Kvinder, køn og forskning  
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bandets första del, vilken handlar om tiden före romanens genombrott, som 

Stidsen hävdar behandlar flera kvinnor som inte gjort sig kända på några litterä-

ra meriter; först när bandet kommer till romanlitteraturen presenteras ”for 

første gang […] en række rigtige forfatterskaber” [min kursivering].54 

 Mot denna kritik att Nordisk kvinnolitteraturhistoria inkluderar alltför många 

och undermåliga litterära verk invänder Karlsson i Tidskrift för litteraturvetenskap. 

Hon påpekar att bland andra Williams i Stjärnor utan stjärnbilder har visat att det 

alltjämt är de kvinnliga författarskap som redan är etablerade i kanon som till-

delas det största utrymmet i Nordisk kvinnolitteraturhistoria.55 De övriga författar-

skapen är, som Karlsson ser saken, inte någon ballast i verket, utan de bidrar till 

att teckna en bild av den livaktiga litterära aktivitet som fanns under perioden.56 

Att bandet huvudsakligen presenterar författarskap vilka redan behandlas i ti-

digare litteraturhistorieskrivning noterar också Susanne Bjertrup i Weekendavisen. 

Till skillnad från Karlsson är Bjertrup dock kritisk till detta eftersom det med-

för, menar hon, att verkets ambition att förändra litteraturhistorien inte uppfylls 

i band 2: 

 
I forhold til det udtalte mål om at rokke ved litteraturhistorien er der ikke me-
get gods i dette andet bind. I langt de fleste tilfælde, hvor en kvindelig forfat-
tere har begået noget, der kan karakteriseres som et værk, har litteraturhis-
torien allerede været der.57 
 

En liknande anmärkning kommer från Grete F. Rostbøll, som invänder att det 

andra bandet ”trods stofrigdommen ikke fremdrager hverken ny erkendelse 

eller anlægger en ny synsvinkel på stoffet”.58 Sissel Lie påtalar i Edda att det 

emellertid är just i den breda inkluderingen av olika slags stoff verkets förnyelse 

ligger: ”Dette er en annerledes måte å skrive litteraturhistorie på, som inklude-

rer alle som skriver, enten de er forfattere eller ikke”.59 Huruvida bandet står för 

en litteraturhistorieskrivning som känns igen sedan tidigare eller bidrar med en 

förändrad bild, är med andra ord ytterligare ett område där det råder delade 

meningar. 

 Ett par anmälare noterar att det i det andra bandet, liksom i det första, är 

inskrivet en berättelse om de kvinnliga författarnas utveckling mot en allt större 

frihet och individualitet. Thomsen påtalar i sin ovan nämnda recension i Kvinder, 

køn og forskning: ”Der er i værket tydeligvis nedlagt en progression, der følger 

kvindernes gradvise løsrivelse fra håndfaste kulturhistoriske bestemmelser i pa-
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triarkatet mod større social mobilitet og politisk indflydelse”.60 Thomsen ser så-

ledes det andra bandet som en historia om hur de skrivande kvinnorna erövrade 

ett allt större socialt och politiskt utrymme. Underrubrikerna i genomgången av 

bandet speglar hur hon läser utvecklingsberättelsen: från att i det första bandet 

ha varit förbunden att tala i Guds namn, är kvinnan i det andra bandet under-

ställd fadershuset vilket hon mot 1800-talets slut emellertid bestormar och bör-

jar göra uppror emot.61 

 Även Madeleine Gustafsson tar i Dagens Nyheter upp utvecklingsberät-

telsen i band 2. Hon läser bandet som en skildring av hur kvinnor under det nit-

tonde århundradet försökte bygga en egen identitet, och hon förklarar: 

 
Den [band 2, förf. anm.] skildrar […] hur kvinnorna genom skrivandet för-
söker skapa sig en identitet, hur de brottas med den rådande uppfattningen om 
kvinnans väsen som ömsom förkväver dem, ömsom öppnar nya vägar, för att 
återigen ställa dem inför olösliga paradoxer som deras manliga kolleger var 
befriade från.62 

 

Denna beskrivning av ett växelspel mellan öppningar och stängningar i före-

ställningen om kvinnligheten – av en väv av paradoxer i vilken kvinnorna sökte 

finna en identitet – är den danska recensenten Kirsten Molly Søholm emellertid 

inte beredd att okritiskt skriva under på. Hon protesterar i tidskriften Cekvinanyt 

emot bilden av att det bara var kvinnorna som försökte skapa sig själva som 

fria, autonoma subjekt i det moderna genombrottet. Också de manliga förfat-

tarna var inbegripna i denna strävan efter självförverkligande, menar hon.63 

 Mottagandet av det andra bandet var således mer blandat än receptionen 

av det första bandet. Fortsatt uttryckte många recensenter stor entusiasm inför 

verket, särskilt beträffande forskargruppens omfattande och grundliga arbetsin-

sats. Betydligt fler kritiska röster hördes emellertid också. Särskilt riktades dessa 

mot den breda inkluderingen av texttyper och förhållandevis okända författar-

namn, och en tydligare estetisk värdering av författarskapen efterlystes. De 

blandade omdömena gällde också i vilken utsträckning bandet representerar en 

förnyelse av litteraturhistorien. Uppfattningarna sträckte sig från att poängtera 
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stora skillnader jämfört med tidigare översiktsverk – ”Flera avsnitt i den nya 

litteraturhistorien är lysande och befinner sig ljusår från den vanliga handboks-

textens beskäftiga träighet”, skriver Bergom Larsson i Aftonbladet och fortsätter: 

”Det är glädjande, en kvinnolitteraturhistoria som sett som sitt uppdrag att 

behandla kvinnliga författare men stannat vid en traditionellt manlig metodik 

hade varit en besvikelse” – till att framhålla relativ traditionsbundenhet – som 

Stidsen poängterar i Kritik: ”Det gives i nogle store flimrende oversigtsartikler 

en reprise af den sædvanlige modernitetshistorie, som vi kender den til bevidst-

løshed”.64 

 I tidskriften Orbis Litterarum kommenterar Lise Busk-Jensen mottagandet 

av de två första banden utifrån sin inblick som medarbetare i Nordisk kvinno-

litteraturhistoria. Även hon noterar, liksom både Karlsson och jag gjort, att det 

första bandet togs emot med överväldigande entusiasm, men att det andra ban-

det fick mer kritik. Busk-Jensen menar att denna förändring i attityd inte nöd-

vändigtvis ska tolkas som att kvaliteten blivit sämre i band 2. Istället tror hon att 

responsen på det första bandet avspeglar recensenternas positiva attityd till 

Nordisk kvindelitteraturhistorie-projektet som sådant, och att anmälarna däref-

ter började koncentrera sig på att diskutera sakinnehållet när det andra bandet 

kom. En andra möjlig förklaring som Busk-Jensen ser är att det första bandet 

handlar om en tidsperiod där en mängd tidigare okänt material har kunnat häm-

tas fram, medan det andra bandet skildrar en tidsperiod som redan behandlats i 

en större utsträckning av feministiska litteraturforskare.65 

 Båda dessa förklaringar går det att finna visst stöd för i recensionsma-

terialet.66 Det finns emellertid även recensioner som motsäger Busk-Jensens re-

sonemang. Bland annat hävdar Bjertrup i Weekendavisen att det andra bandet 

faktiskt inte håller samma kvalitet som det första. Hon anser att Nordisk kvinno-

litteraturhistorias syfte att visa att litteraturhistorieskrivningen har exkluderat 

kvinnliga författare som förtjänar en plats i kanon lyckas bra i band 1; dock inte 

i band 2.67 Konklusionen är således att det fanns recensenter som ansåg att det 

andra bandet inte var lika berömvärt som det första. 
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Band 3, Vida världen 

När band 3 av Nordisk kvinnolitteraturhistoria publicerades i december 1996 avtog 

de berömmande tongångarna från recensenterna markant, och betydligt hårdare 

kritik riktades mot det tredje bandet än vad som varit fallet med de två före-

gående banden. Många positiva omdömen gavs emellertid alltjämt, och Karls-

son beskriver i Tidskrift för litteraturvetenskap av den anledningen mottagandet av 

band 3 som ojämnt och ambivalent.68 Jämfört med receptionen av det andra 

bandet var det vid utgivningen av band 3 ännu något färre recensenter som på-

talade nyskapande aspekter i förhållande till tidigare översiktsverk. Några punk-

ter där bandet förändrar bilden av de kvinnliga författarnas litteraturhistoriska 

bidrag framhölls ändock. 

 Liksom de två första banden får även det tredje en hel del lovord för den 

omfattande grundforskning det är baserat på. I Politiken berömmer Hans Hertel 

den gedigna forskningsinsatsen: ”Værket er et stykke grundforskning, og den 

slags må have den tid, der skal til. Man kan rejse praktiske og metodiske ind-

vendinger mod dele af værket, men det er en indiskutabel bedrift som forskning 

og formidling”.69 Hertel håller samma positiva tongång genom hela recensionen 

och avslutar med att konstatera att Nordisk kvinnolitteraturhistoria är ett pionjär-

verk som kommer att få en given plats som nytt standardverk. Volymerna kan 

fungera som en ”eye opener” till nya kunskapsfält för både manliga och kvinn-

liga läsare, och han fastslår att framtida litteraturhistorieskrivning och nya över-

siktsverk kommer att förväntas redogöra för de upptäckter vilka nu har presen-

terats.70 

 Några anmälare är också positiva till de omtolkningar av kända författar-

skap och uppvärderingar av bortglömda namn bandet rymmer: ”Spännande ny-

läsningar av redan etablerade författarskap varvas med omvärderingar av en 

räcka skrivande kvinnor, som tidigare förpassats till den grå anonymitetens mas-

sa”, understryker Ingeborg Nordin Hennel i Kvinnovetenskaplig tidskrift.71 Visser-

ligen är det de redan kanoniserade författarskapen som får den främsta platsen i 

framställningen, noterar Sigrid Combüchen i Expressen, men de får här ”en helt 
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ny omgivning av mindre och lokalt kända [författare], återupprättade eller upp-

hämtade ur glömskan”.72 

 Den mer öppna och nyfikna hållning till semilitterära och halvoffentliga 

genrer som fanns i det andra bandet, har nu emellertid fått stå tillbaka för ett 

allt större antal individuella skrivande kvinnor vilka redaktionen har önskat be-

reda plats, påpekar Erslev Andersen i Information. Han beskriver det omfångsri-

ka urvalet som ett hav av författarskap.73 Bland de recensioner av band 3 som 

ingår i mitt urval finns det få ytterligare anmälare vilka kommenterar att antalet 

författarskap i bandet är alltför generöst tilltaget. På det hela taget vägs de an-

märkningar om detta som förekommer upp av andra recensenter, vilka efterly-

ser författarskap de anser inte behandlas tillräckligt utförligt eller saknas helt.74 

Den förskjutning mot ett snävare fokus på förlagsutgiven skönlitteratur som 

Erslev Andersen observerar kan däremot bekräftas såtillvida att det nu knappast 

är några recensenter som talar om ett brett kulturhistoriskt perspektiv eller ut-

vidgat litteraturbegrepp, så som de gjorde beträffande det första och det andra 

bandet. Nymoen konstaterar i Edda också att litteraturbegreppet från och med 

band 3 är att betrakta som relativt traditionellt inriktat på skönlitteratur i bety-

delsen förlagsutgiven fiktionslitteratur: 

 
På tross av nyskapende bredde og variasjon i litteratur- og tekstbegrep i verkets 
første halvdel har forfatterstab og redaksjon i siste halvdel praktisert et relativt 
begrenset tekst- og litteraturbegrep. I så måte er siste halvdel mer i pakt med 
litteraturhistorisk tradisjon. Bind 3 og 4 er i hovedsak sentrert omkring fik-
sjonslitteratur. Om grunnen er prinsipiell eller pragmatisk, går ikke fram av 
redaksjonelle introduksjoner.75 

 

Recensenterna noterar alltså att verket gått från ett vidgat kulturhistoriskt lit-

teraturbegrepp i det första och andra bandet, till ett snävare litteraturbegrepp 

med fokus på skönlitteratur inom genrerna prosa (romaner och noveller), lyrik 

och dramatik i det tredje bandet. 

 En annan aspekt av urvalet som några recensenter tar upp, är de principer 

vilka tycks ha styrt sorteringen av vad som har kommit med och vad som har 

valts bort i bandet. Detta diskuterar bland andra Marianne Raakilde Jespersen i 

Cekvinanyt. Det finns en gemensam nämnare som förenar de författarskap som 
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har fått en plats i band 3, noterar hon, och den är att de samtliga har ett kvinno-

politiskt perspektiv: ”I det hele taget får man det indtryk, at kriteriet for at op-

træde i denne litteraturhistorie har været det kvindepolitiske engagement. Gen-

nemgående fokuseres der på kvinde- og kønsproblematikker i de kvindelige for-

fatteres værker”.76 

 I Dagens Nyheter konstaterar Nina Björk att det kvinnopolitiska perspekti-

vet paradoxalt nog gör Nordisk kvinnolitteraturhistoria både traditionell och nyska-

pande på samma gång. De litteraturhistoriska översiktsverken har alltid handlat 

om ett köns litteratur, men genom att välja kvinnorna istället för männen som 

primär utgångspunkt förändras bilden av litteraturens historia: 

 
Utgångspunkten för ”Nordisk kvinnolitteraturhistoria” är skrämmande tradi-
tionell: en författares kön avgör om han eller hon får en plats i litteraturhis-
torieskrivningen. Skillnaden mot tidigare ”allmänna” verk i genren är närmast 
att här inte finns några översiktsartiklar av typen ”Mansfrågan och litteraturen”. 
Och ändå: vilken skillnad! När ”Nordisk kvinnolitteraturhistoria” med själv-
klarhet sätter det kvinnliga subjektet i centrum för litteraturen och idédebatten 
får vi en ny litterär tradition och en ny historia. Det är suveränt i sin storslagen-
het.77 
 

Även Jens Andersen betonar att det tredje bandet förmedlar ”et nyt og mere 

nuanceret syn på litteraturen” och utmanar synen på den litterära kanon.78 

 Den finska recensenten Lea Rojola ägnar i tidskriften NORA ett visst 

utrymme åt att diskutera hur avsnitten är ordnade i det tredje bandet av Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. Hon konstaterar att bandet inte följer en strikt kronologi, 

vilket traditionellt är det vanligaste sättet att disponera stoffet, utan att det istäl-

let är tematiskt upplagt. Med detta tillvägagångssätt finner Rojola både fördelar 

och nackdelar. Den största vinsten med att frångå en sedvanlig kronologisk 

princip är att det markerar att Nordisk kvinnolitteraturhistoria verkligen är en an-

nan slags litteraturhistoria: ”Thematization provides an important alternative to 

existing literary histories in Nordic countries. It is a way to say: this is another 

kind of history”.79 En annan fördel med det tematiska upplägget är att det låter 

både likheter och skillnader mellan författare i samma tidsperiod komma fram. 

En kronologisk disposition tenderar att ge företräde för gemensamma drag, ef-

tersom dessa belyser vad som är karaktäristiskt för perioden. Nackdelen Rojola 
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ser med att inte använda ett kronologiskt upplägg är att Nordisk kvinnolitteratur-

historia därigenom går miste om tillfället att problematisera den traditionella lit-

teraturhistoriska periodindelningen: ”I can think of only one possible loss with 

having the volume organized according to themes: periodization might have 

shown that the periods in literary histories have been defined according to 

men’s literature”.80 

 Rojola hävdar vidare i sin recension att det tematiska greppet gör att detta 

band av Nordisk kvinnolitteraturhistoria bidrar till att dekonstruera det traditionella 

utvecklingshistoriska och teleologiska sättet att skriva litteraturhistoria. Detta 

håller emellertid inte andra recensenter med om. Petra Broomans poängterar 

exempelvis att det tematiska upplägget inte innebär att ett utvecklingsperspektiv 

har undvikits i band 3: 

 
Många författarskap placeras således tematiskt och inte kronologiskt. Det bety-
der inte att man har lämnat det teleologiska helt och hållet, även i kvinnolittera-
turskrivningens praktik finns ett utvecklingstänkande, dvs i det tematiska finns 
en utveckling och målet är ett kvinnligt författande som kan röra sig fritt i vida 
världen.81 

 

Också andra recensenter framhåller att Nordisk kvinnolitteraturhistoria med det 

tredje bandet fortsätter den progressionsberättelse som påbörjats i och med de 

första två banden. Björk skriver exempelvis i Dagens Nyheter att ”nu tar vi – änt-

ligen – steget ut i Vida världen”.82 Samma utvecklingshistoria utläser också Sø-

ren Schou. I Weekendavisen understryker han att band 3 handlar om vad som 

skedde ”da porten til faderhuset smækkede i, og kvinderne rejste ud i 1900-

tallets vide verden”.83 Det är några händelsefyllda årtionden för kvinnorna som 

Schou urskiljer i sin recension, där kvinnorna genomgår sin samhälleliga frigö-

relse och där fadershuset inte längre kommer att utgöra den primära referensra-

men. 

 Även i en av de få norska recensionerna av bandet kommenteras den ut-

vecklingshistoria som skrivs fram genom bandens titlar. Recensenten Steinar 

Gimnes analyserar i tidskriften Vinduet de tre ditintills utgivna bandens namn 

utifrån ett progressionsperspektiv. Han konstaterar: 

 
Konteksten blir altså meiningsskapande; etter ”faderhuset” opnar seg den ”vide 
verden”; tittelmetaforen konnoterer eventyr, fridom, reise, utforsking, ein 
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dynamikk som ikkje dei andre titlane rommar, heller ikkje tittelen på det plan-
lagde fjerde bindet: På jorden. Vide verden indikerer at noko avgjerande ekspan-
sivt skjer i tidsrommet 1900–1960. Sett i samanheng indikerer dei fire titlane 
ein historisk (frigjerings)prosess som først og fremst gjeld dei kvinnelege for-
fattarane si plassering i patriarkatet […].84 

 

I titeln ”Vida världen” läser Gimnes med andra ord in en tydligt expansiv och 

utåtriktad rörelse i förhållande till de två föregående bandens titlar. Här indike-

ras en större handlingsfrihet och en mängd arenor som öppnas och blir möjliga 

att beträda. Titlarna speglar kvinnornas frigörelseprocess. Det finns med andra 

ord delade meningar recensenterna emellan om det utvecklingshistoriska pers-

pektivet i band 3, vilket bekräftar mottagandet av bandet som ojämnt och ambi-

valent. 

 I receptionen av det tredje bandet finns ytterligare två aspekter som är 

framträdande. Dessa relaterar inte omedelbart till aspekter av förnyelse eller 

tradition i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, men är ändå viktiga att nämna för att ge 

en rättvisande bild av responsen på bandet. Den första är att flera recensenter 

tar fasta på de biografiska läsningarnas centrala plats. Vissa är kritiska till att me-

toden är så framträdande, då de anser att effekten är att författarnas livshistorier 

framstår som mer intressanta än deras skönlitteratur.85 Andra är positiva till de 

personhistoriska perspektiven och hävdar att de har balanserats väl med temati-

ska och stilistiska analyser i bandet.86 Detta är en punkt där mina konklusioner 

om mottagandet av det tredje bandet skiljer sig från Karlssons, som finner att 

merparten av anmälarna har en positiv hållning till det personhistoriska stoffet i 

band 3. Utifrån mitt bredare urval av recensioner kan det konstateras att flera 

anmälare uttrycker sig i negativa ordalag om de biografisk-historiska analyserna. 

Detta är således inte ett område där receptionen uppvisar ”gemensamma stånd-

punkter”, som Karlsson skriver, utan ytterligare ett exempel på att mottagandet 

av bandet var ojämnt och ambivalent.87 

 Den andra aspekten är att några anmälare påpekar att bandet är starkt 

influerat av psykoanalytiska teorier och att det finns en risk med detta. Alltför 

många begreppskategorier och infallsvinklar inspirerade av psykoanalysen kan 

göra att Nordisk kvinnolitteraturhistoria känns passé redan om ett par årtionden.88 
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 Litteraturbegreppet och urvalet av författarskap uppfattades därmed vara 

förhållandevis traditionellt i det tredje bandet, men i gengäld fann anmälarna att 

nya perspektiv gavs på de kända författarskapen. Ett öppet resonemang om kri-

terierna för urvalet efterlystes dock. Därtill konstaterades att bandet inte organi-

serats efter en strikt kronologisk princip, men trots detta framhölls det tydliga 

utvecklingshistoriska perspektivet. 

 

Band 4, På jorden 

Det första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria mottogs av recensenterna 

som redan konstaterats med i stort sett uteslutande lovord, men för varje band 

av verket som sedan publicerades blev tonen i anmälningarna allt mindre be-

römmande. Det fjärde och sista textbandet är i enlighet med denna tendens det 

band som får mest kritik. I Tidskrift för litteraturvetenskap lyfter också Karlsson 

fram att band 4 är det band som uppvisar de flesta svagheterna: ”Sista bandet 

ter sig också i mina och i flera recensenters ögon som det mest problematiska. 

Kanske har redaktionen lidit av tidsbrist, möjligen har rutinerna förändrats. 

Sista delen ger helt enkelt inte ett lika genomarbetat intryck”.89 En tendens som 

jag noterat i mottagandet av de föregående banden, var att allt färre nydanande 

perspektiv påtalades för vart och ett av banden som utkom. Konsekvent med 

detta förekommer inga kommentarer om förnyelser i mottagandet av band 4 – 

tvärtom poängterar en del anmälare att detta band är att betrakta som relativt 

traditionellt. 

 Karlssons främsta invändning mot det fjärde bandet är att det inte är lika 

väl sammanhållet som de övriga tre textbanden, och hon saknar den breda lit-

teratursociologiska kontextualisering som de föregående banden bjöd på.90 

Detta påpekar även Annika Olsson i tidskriften Samlaren, där hon konstaterar 

att redaktionen för Nordisk kvinnolitteraturhistoria i band 4 definitivt valt bort den 

kulturhistoriska inramning som präglat de tidigare banden. Olsson menar att 

detta emellertid har lett till en så renodlad textorientering att bandet fungerar 

mindre väl för den genomsnittlige läsaren, vilken behöver fler översiktliga ge-

nomgångar för att kunna placera författarskapen. Att huvudsakligen fokusera 

på texterna är, enligt Olsson, därför ”ett val som med facit i hand ter sig som 

mindre lyckat”.91 
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 Till skillnad från de svenska recensenterna kommenterar de danska anmä-

larna inte i samma utsträckning det fjärde bandets eventuella brist på samman-

hang och kontextualisering.92 Flera av de danska recensenterna diskuterar 

istället huruvida skribenterna i band 4 har kunnat hålla den distans till materialet 

som behövts för en helt objektiv behandling. Detta berör däremot inte de sven-

ska recensenterna i någon större omfattning. 

 De danska anmälarna menar att eftersom skribenterna själva varit en aktiv 

del av det sena 1900-talets våg av radikal feminism, och därur hämtade inspira-

tion och motivation till hela Nordisk kvindelitteraturhistorie-projektet, är det ett 

problem att samma forskare skriver just denna periods litteraturhistoria. Vibeke 

Theisen betonar i Litteraturmagasinet Standart att detta särskilt gäller kapitlet om 

1970-talslitteraturen: ”I dette kapitel træder litteraturhistorikerne ind i det tiår, 

hvor de selv kom til feministisk skelsår og -alder”.93 Theisen finner att följden 

är att bandet har drag av kvinnorörelsemanifest, på gott och ont. Det mest pro-

blematiska är, som Theisen ser det, att litteraturläsningarna blivit monotona och 

urvattnade på andra aspekter än de kvinnopolitiska.94 Ännu hårdare slår recen-

senten Lars Bukdahl ner på skribenternas personliga engagemang i 1970-talet, 

något han anser har medfört att de räknat allt möjligt ”læsterligt pis” som in-

tresseväckande nog att ta med i ett litteraturhistoriskt översiktsverk.95 

 Från norskt håll recenserades det fjärde bandet endast av ett fåtal per-

soner. En av dessa var Larsen, även hon förhållandevis kritiskt inställd till ban-

det. Hon hävdar i tidskriften Norsklæreren att band 4 står sig ganska slätt i jäm-

förelse med de tre föregående banden, eftersom de övergripande perspektiven 
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 131 

saknas och behandlingen av författarskapen är alltför katalogartad.96 Där de 

danska recensenterna anmärker på redaktörernas och skribenternas bristande 

förmåga att förhålla sig distanserat till samtidslitteraturen, påpekar Larsen i en 

annan anmälan i tidskriften Norsk litterær årbok att detta är ett problem all littera-

turhistorieskrivning brottas med. Den allmänna uppfattningen är att bokslut ba-

ra kan skrivas över de författargenerationer som har gått ur tiden – de ännu le-

vande författarna skapar alltid osäkerhet hos litteraturforskarna, menar hon.97 

 I en artikel på temat litteraturhistorieskrivning som hågkomst resonerar 

Anne Birgitte Richard, en av de danska redaktörerna för Nordisk kvinnolitteratur-

historia, omkring vilka överväganden i förhållande till 1970-talslitteraturen de 

medverkande i projektet gjorde under arbetet med band 4. Richard bekräftar 

där att den tidsmässigt mest närliggande litteraturen alltid är den svåraste att be-

handla i ett litteraturhistoriskt översiktsverk, eftersom perioden ännu inte ge-

nomgått någon selektions- och värderingsprocess utan består av ännu levande 

och verksamma författare.98 Förutom denna allmänna svårighet, var 1970-tals-

litteraturen dessutom behäftad med några för forskargruppen svårhanterliga 

fördomar. Det handlade bland annat om tidens feministiska teori och om det 

emancipationsbegrepp vilket sökte beskriva förlopp som rörde sig från förtryck 

till (kollektivt) uppror via en medvetandehöjande process. Nära förknippat med 

detta låg också tanken om att en av kvinnolitteraturforskningens uppgifter var 

att utröna huruvida det existerade en särskild kvinnlig litterär estetik.99 Det 

handlade även om 1970-talets uppfattningar om kvinnoidentitet och kvinnoer-

farenhet, vilka inte problematiserade relationen mellan det subjektiva och det 

kollektiva. Dessa faktorer relaterar till varandra och gäller den utvecklingsopti-

mism och de drag av essentialism den andra vågens feminism kritiserades för 

när den tredje vågen kom under 1980-talet.100 Richards artikel bekräftar således 

vad några av recensenterna noterat om att 1970-talets litteratur verkar ha vållat 

projektet problem. 

 Jämfört med mottagandet av de första banden av Nordisk kvinnolitteratur-

historia, där ett stort antal recensenter framförde kommentarer om den breddade 

inkluderingen av olika genrer, finns i mitt urval av anmälningar av band 4 en-

dast en handfull yttranden om litteratursynen i bandet. Den relativa tystnaden 
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 Wenche Larsen, ”Nordisk kvinnelitteraturhistorie: En ny kanon under oppseiling”, Norsklæreren: 
Tidskrift for språk og litteratur 1997:5, s. 61–66 [1997a], s. 65–66. 
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 Larsen, 1998, s. 223. 
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 Richard, 1996, s. 58. 
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 Richard, 1996, s. 67. 
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 Ytterligare en förutfattad mening Richard diskuterar handlar om att 1970-talet skulle ha varit en 
period utan estetiskt nyskapande. Eftersom synen på estetiken avslöjats som förknippad med både 
manligt och borgerligt normerade värderingar, existerade en uppfattning att årtiondet producerade en 
huvudsakligen avestetiserad litteratur. Richard poängterar att det därför tog tid innan projektdeltagar-
na kom underfund med 1970-talslitteraturens särskildheter. Richard, 1996, s. 71. 
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omkring urvalet av texttyper kan tolkas som att bandet inte förvånar recen-

senterna i det avseendet. Trygve Söderling skriver i Göteborgs-Posten att han anser 

att band 4 uppvisar ”en ganska traditionell litteratursyn: barn- och ungdoms-

boken är med på ett hörn, men forskningsmässigt jobbiga genrer som dramatik 

och publicistik nämns bokstavligen i marginalen”.101 Några andra recensenter 

påpekar att bandet ”svinger ikke læseren ud i en overraskelsernes dans”.102 I 

samband med detta understryker Karlsson att hon önskar att det hade förts ett 

öppet resonemang om litteratursynen i verket – att redaktionen med andra ord 

explicit klarlagt sina kriterier för inkludering och exkludering av genrer, 

författarskap och specifika verk. I en kanonkritisk handbok som Nordisk kvinno-

litteraturhistoria hade det varit av stor vikt att diskutera det egna urvalet. 103 

 Liksom i fråga om de föregående banden är det utvecklingshistoriska per-

spektivet föremål för kommentar och analys även vid utgivningen av band 4. I 

Norsk litterær årbok konstaterar Larsen att i och med det fjärde bandet når vi 

fram till slutet av den progressionsberättelse verket skriver fram: 

 
Bind IV av litteraturhistorien har fått den talende tittelen På jorda. Sett i sam-
menheng med titlene på de tre foregående bindene, I Guds navn, Faderhuset og 
Vide verden, forstår vi at en underliggende utviklingsoptimistisk historieopp-
fatning – eller en story – ligger til grunn for lesningen, nemlig en fortelling om 
de nordiske kvinnenes lykkelige frigjøring.104 

 

Larsen tolkar utvecklingshistorien som löper genom Nordisk kvinnolitteraturhisto-

ria som att den handlar om pendlingen mellan erövrad frihet och efterföljande 

bakslag. Emedan denna berättelse visserligen inte är direkt felaktig, menar Lar-

sen dock att den endast visar en version av den förflutna verkligheten samtidigt 

som den döljer andra som också hade varit möjliga.105 

 Även Bergom Larsson utläser ett slags utvecklingsberättelse när hon i 

Aftonbladet reflekterar över de fyra bandens titlar, och hon ser i rubrikerna en 

historia om ett förkroppsligande: 

 
I Guds namn var titeln på den första delen, På jorden har man kallat den sista. Det 
ser ut som en inkarnation. Den omfattar inte bara en process där de kvinnliga 
författarna strävat efter att få kontroll över kroppen och sexualiteten, att själva 
få definiera det kvinnliga begäret, utan även en inkarnation i språket. Uppgiften 
är Att bliva sig själv, som sista avsnittet i den nya boken heter […].106 
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 Karlsson, 1998, s. 147. 
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106

 Maria Bergom Larsson, ”Är somliga mer Kvinna än andra?”, Aftonbladet 1997-11-28. Även 
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Den inkarnation Bergom Larsson observerar är med andra ord kvinnans till-

blivelse som sig själv, såväl kroppsligt som språkligt. Att finna ett språk vilket 

känns som kvinnans eget betraktar också Synnöve Clason som målet för den 

progression det fjärde bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria beskriver. Clason 

väljer i sin recension i Svenska Dagbladet emellertid begreppet ”emancipations-

trappa” för att beskriva utvecklingsberättelsen.107 Det är följaktligen flera ver-

sioner av utvecklingsberättelsen anmälarna ser i verket. 

 I en artikel i Att skriva god historia kommenterar Lisbeth Larsson, en av de 

svenska redaktörerna av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, den betydligt hårdare kri-

tik vilken riktades mot de senare banden av verket. Hon tror att den tätare före-

komsten av negativa omdömen kan vara ett resultat av att den postmoderna kri-

tiken av feminismen och genusforskningen hade slagit igenom i Norden under 

1990-talet. Denna uppmärksammar det problematiska i att samla ihop alla kvin-

nor i en kategori och dra allmänna slutsatser: 

 
Den postmoderna kritiken av essentialism och universalism tog sig inom 
feministisk teoribildning uttryck i en kritik av 1970-talsfeminismens sätt att gö-
ra kvinnor till en grupp och generalisera om dem. Det var en kritik som också 
fick genomslag i dagspressens kritik av de senare banden, när de kom vid 1990-
talets slut.108 

 

Det finns flera anmärkningar i det recensionsmaterial jag har analyserat, vilka 

handlar om att det är förlegat att skriva en kvinnolitteraturhistoria. Argumenten 

som används i dessa anmälningar är i vissa fall hämtade ur de nya postmoderna 

feminismerna, men i andra fall handlar det snarare om att skribenterna anser att 

det inte längre finns någon underordning av kvinnliga författare värd att tala 

om. Till den första kategorin hör Raakilde Jespersen, som i Cekvinanyt frågar sig: 

”Giver det mening at tale om kvindelitteratur som en særlig genre i dag – at se 

den som noget særskilt i forhold til anden (det vil vel sige mande-) littera-

tur?”.109 Som Raakilde Jespersen ser saken har kvinnolitteraturen inte något 
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annat som håller den samman som kategori än att den är litteratur skriven av 

kvinnor, vilket gör den till en kvarleva från en 1970-talsradikalism som inte 

längre har någon roll att spela. 

 Det finns emellertid andra recensenter vilka också ger uttryck för uppfatt-

ningen att tiden för separata kvinnolitteraturhistorier är förbi, men där utgångs-

punkten för denna åsikt är att det litterära fältet i Norden redan är jämställt, 

varför band 4 ägnar sig åt att slå in öppna dörrar. I Berlingske Tidende skriver Eva 

Pohl: 

 
Herefter skulle særlige kvindelitteraturhistorier være overflødige. De kvindelige 
forfattere står ikke længere i modvind. Et omfattende og væsentligt arbejde for 
at skabe balance i litteraturhistorien er gjort. Og i dag evner mandlige litterater 
at skrive om kvindelige forfattere.110 
 

Den sak Nordisk kvinnolitteraturhistoria skulle verka för – att göra litteraturhisto-

rien mer jämställd – är nu alltså utagerad, anser Pohl. Eller som Marie Tetzlaff 

uttrycker det i en recension i Politiken: ”Nordisk kvindelitteratur er udkommet i 

sidste øjeblik før den bevidsthedsændring, den er udsprunget af, (forhåbentlig) 

overflødiggør kønnet som kriterium”.111 Ganska utbrett bland de danska recen-

senterna finns således en uppfattning om att jämställdhetsmålet för litteraturhis-

torien är uppnått och avklarat, och att det därför inte finns någon anledning att 

tala vidare om ämnet kvinnolitteraturhistoria. 

 I Litteraturmagasinet Standart resonerar Theisen emellertid annorlunda om 

saken. Hon menar att den som litar på att behovet av separata översiktsverk 

över kvinnliga författare skulle vara helt försvunnet i och med att Nordisk kvin-

nolitteraturhistoria har utkommit har en alltför naiv tro på ”en Happy Ending”.112 

Den som känner till något om kvinnohistorien vet att osynliggörandet av kvin-

nor sker gradvis och över lång tid. Theisens poäng är att det ett par år efter den 

första utgåvan ännu är för tidigt att utvärdera vilken förändringskraft projektet 

                                                                                                                                        
tikeln är ett intressant vittnesbörd om ett skifte i teoretisk och metodisk orientering, ett skifte som sker 
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Nordisk kvindelitteraturhistorie haft; detta kommer inte att visa sig förrän långt 

senare. 

 I mitt urval av recensioner av Nordisk kvinnolitteraturhistoria finns det så-

ledes visst stöd för Larssons förklaring att den hårdare kritiken av band 4 be-

rodde på att feministiska forskare börjat ifrågasätta en alltför homogen behand-

ling av kategorin kvinna. På samma gång pekar dock en övervägande del av mitt 

recensionsmaterial i riktning mot andra förklaringar. Många anmälare ansåg att 

kvinnliga författare inte längre var en missgynnad grupp, och därför inte be-

hövde någon särskild litteraturhistoria. Andra hade invändningar mot forskar-

gruppens förhållningssätt till samtidslitteraturen och mot att den litteratursocio-

logiska kontextualiseringen fått stå tillbaka för enskilda författarskapsöversikter. 

 Slutligen kan konstateras att omdömena om band 4 går isär. En del recen-

senter vidhåller sin kritiska inställning genom hela anmälan. Samtidigt är det 

flera andra som – de många frågetecknen och invändningarna till trots – ändå 

konstaterar att Nordisk kvinnolitteraturhistoria alltjämt är ett storverk och en verk-

lig tillgång för litteraturvetenskap i Norden.113 

 

Övergripande synpunkter på band 1 – 4 

En positiv aspekt som lyfts fram i praktiskt taget alla recensioner är att Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria rent layoutmässigt är mycket påkostad. Det stora formatet, 

den fysiska tyngden i volymerna och det faktum att förlagen har tryckt verket 

på tjockt och fint ytbehandlat papper lyfts fram av en stor andel av anmälarna 

som fördelaktigt.114 Så gott som mangrant nämner recensenterna också bandens 

rika bildmaterial, där många illustrationer är i flerfärgstryck. Bilderna uppfattas 

som intresseväckande och som en faktor som bidrar stort till läsupplevelsen av 

verket. I Information menar Erslev Andersen att bilderna i det första bandet sam-

verkar med texten för att skapa fler dimensioner i läsningen: 

 
Lystlæsningen bliver på alle måder befordret af bindets generøse outfit: det er 
et pragtstykke af et layout, og det er spækket med fornemt gengivne illustra-
tioner, mange i helsider og firefarvet tryk og redigeret af Elisabeth Andersen 
med en sikker sans for sam- eller modspil med teksten.115 

 

                                                 
113
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I en recension av band 3 i Svenska Dagbladet är Vinge av samma åsikt och skriver 

att bandens bildmaterial fungerar som en resonansbotten vilken fördjupar för-

tjänsten av litteraturtolkningarna i verket: 

 
Liksom de två föregående banden av ”Nordisk kvinnolitteraturhistoria” är 
detta tredje enastående vackert illustrerat. [---] Praktfulla och framför allt föga 
kända målningar har valts ut, alla innebördsrika och väl återgivna. [---] Dessa 
konstverk ger tidsfärg och kompletterar intrycken av de skiftande epokstilarna 
synnerligen väl.116 

 

Tania Ørum instämmer i lovorden angående bandens flotta utseende, och häv-

dar att de lyxiga utgåvorna hjälper till att markera att kvinnoforskningen i och 

med Nordisk kvinnolitteraturhistoria har blivit etablerad inom vetenskapen.117 

Även Lundin framhåller att den fysiska tyngden i banden (de väger närmare två 

kilo per styck) symboliserar vikten av de forskningsresultat verket presenterar: 

 
Resultatet av deras gemensamma arbete har all rätt att se sobert ut, att med 
tyngd och pondus kräva sin plats i offentligheten. 
   Den yttre formen är ett sätt att träda in på den litterära scenen, en hälsnings-
gest, om man så vill, präglad av väl motiverad självmedvetenhet.118 

 

Det råder således ingen tvekan om att recensenterna betraktar Nordisk kvinno-

litteraturhistoria som en lyckad förlagsprodukt och ett estetiskt tilltalande över-

siktsverk. 

 Förutom de recensioner jag gått igenom i den föregående redogörelsen av 

mottagandet av verket band för band, finns det också två recensioner där Nor-

disk kvinnolitteraturhistoria analyseras mer övergripande. Den första av dessa är 

skriven av Williams i Samlaren 1997 och omfattar det första, andra och tredje 

textbandet, och den andra är skriven av Johan Fjord Jensen i K & K 1999 och 

omfattar alla fyra textbanden. 

 Williams konstaterar i sin recension att Nordisk kvinnolitteraturhistoria inne-

håller både tradition och förnyelse. Det huvudsakligen kronologiska upplägget 

och att de redan välkända och kanonetablerade författarskapen får det mesta ut-

rymmet i enskilda avsnitt, är två aspekter som inte är exempel på något nyska-

pande i verket. Vidare påpekar hon att Nordisk kvinnolitteraturhistoria alltjämt mä-

ter de kvinnliga författarna mot manliga litterära normer, i och med att kvinnor-

nas texter i många avsnitt läses i relation till tidens dominerande manliga förfat-

tarskap. Detta medför att verket inte helt lyckas lösgöra sig ifrån ”de patriarka-
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liska måttstockarna”.119 Samspelet som uppstår mellan de kvinnliga och de 

manliga författarnas texter genom det dialogiska greppet, innebär emellertid nå-

got nytt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, understryker Williams. För första gången 

kan man ana vad ett verkligt tvåkönat litteraturhistoriskt översiktsverk skulle 

kunna vara och därigenom har grunden lagts för framtida verk där kvinnliga 

och manliga röster återfinns sida vid sida på lika villkor. Dessutom visar be-

handlingen av den äldre litteraturen prov på stor medvetenhet och kunnighet, 

något som den tidiga feministiska litteraturforskningen kritiserats för att inte 

ha.120 

 Fjord Jensen utgår i sin recension ifrån en annan infallsvinkel: ”eksisten-

sen eller ikke-eksistensen af et samlet historiesyn for litteraturhistorien”.121 Han 

poängterar att verket är påbörjat i en tid då forskningen fortfarande trodde på 

de stora och sammanhängande historiska berättelserna, men att verket sedan är 

utgivet efter den postmoderna vändningen då forskningen förlorat tron på så-

dana berättelser.122 Det är därför relevant att dryfta hur Nordisk kvinnolitteratur-

historia har förhållit sig till detta dilemma. 

 Fjord Jensens konklusion är att ett verk som Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

måste ha någon samlande strategi för att få alltsammans (det vill säga fyra text-

band där över etthundra medarbetare har skrivit individuella avsnitt) att hänga 

ihop. Denna samlande strategi är en övergripande historieuppfattning, i detta 

fall en emancipationshistorisk sådan: 

 
Kvindelitteraturhistorien bliver derved et led i oplysningens lange emancipa-
tionshistorie, altså historien om hvordan den ene klasse efter den anden og 
også kvinderne trådte ud af historien og blev deres egen identitet og myndighed 
bevidst.123 
 

Det emancipationshistoriska paradigmet är således det grepp som håller sam-

man Nordisk kvinnolitteraturhistoria, enligt Fjord Jensen. Att konstruera verket på 

detta vis sätter det emellertid i ett problematiskt förhållande till litteraturhisto-

riehistorieskrivning som både möjligt och omöjligt: 

 
Kvindelitteraturhistorien er således blevet spaltet mellem det grundlag, den er 
blevet til på, og så det historiske besvær med at beskrive det grundlag. Men den 
er også blevet spaltet mellem forudsætningerne for dens egen tilblivelse og den 
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postmoderne umulighed at skrive en litteraturhistorie ud fra disse forud-
sætninger. Det problem har den ikke løst, hvor godt den så end tager sig ud.124 
 

Nordisk kvinnolitteraturhistorias verkliga problem är, som Fjord Jensen ser det, att 

verket ska göra upp med den manligt centrerade litteraturhistorien genom att 

skriva en kvinnlig mothistoria, samtidigt som hela historieskrivningens möjlig-

heter ifrågasätts. Det skapar ett slags moment 22 som verket inte lyckas lösgöra 

sig ifrån. 

 

Nordisk jämförelse av mottagandet 

Många recensenter finner att den nordiska inriktningen är spännande och me-

nar att det är en av de stora förtjänsterna med verket. Pohl skriver exempelvis i 

Berlingske Tidende: ”Det hører til kvindelitteraturens forcer, at den finder sam-

menhænge, fælles nordiske tendenser”.125 En annan positiv kommentar ger Me-

rete Mazzarella i Dagens Nyheter, där hon meddelar att ”som redaktörerna i inled-

ningen hoppas fungerar det nordiska perspektivet utomordentligt väl”.126 Att de 

danska och svenska recensenterna enhälligt hyllade det nordiska greppet under-

stryker både Benedikte F. Rostbøll och Williams i sina sammanställningar av 

mottagandet i Danmark och Sverige.127 Även den amerikanska skandinavistik-

forskaren Faith Ingwersen uttrycker i tidskriften Scandinavian studies sin förtjus-

ning över att det nu finns ett litteraturhistoriskt översiktsverk som tar ett samlat 

och integrerat nordiskt grepp: 

 
There are many reasons to praise the work, but to name just one that has par-
ticular significance to the American Scandinavianist is its success in integrating 
the pan-Nordic approach with the thematic. In its effort it is the most ably 
integrated work of its kind.128 
 

I det urval av anmälningar av Nordisk kvinnolitteraturhistoria jag har studerat finns 

emellertid också recensenter som anmärker att viktningen mellan de nordiska 

ländernas litteraturer i verket inte har blivit helt bra. Norske recensenten Gim-

nes noterar exempelvis i Vinduet att det finns en klar obalans mellan det utrym-

me den norska litteraturen har fått och det utrymme som tilldelats den danska 
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och svenska. Av det tredje bandets sjuttiofem artiklar är det tio eller elva som 

kan sägas ha en mer övergripande karaktär, hävdar Gimnes, och dessa är alla 

skrivna av danska eller svenska forskare. Han påpekar att detta per se inte måste 

innebära att det norska perspektivet därmed skulle bli förbisett, men i praktiken 

har fokus ändå till stor del kommit att hamna på det danska och det svenska. På 

ett ofördelaktigt sätt speglar texten i band 3 således den redaktionella övervik-

ten av danska och svenska forskare.129 

 Anmärkningar på den nordiska obalansen i verket kommer också från den 

norska recensenten Larsen, vilken i två recensioner noterar att det är det danska 

och det svenska som genomgående dominerar. I Kritikkjornalen skriver hon att 

övervikten av stoff och perspektiv från Danmark och Sverige märks såväl i 

inlednings- och översiktsavsnitt som i fördelning och placering av individuella 

författarskapsavsnitt: 

 
[…] en kan ikke unngå å legge merke til at det er store skjevheter i forhold til 
nasjonal prioritering i Sveriges og Danmarks favør, som ikke bare har å gjøre 
med en mer utviklet litterær tradisjon. 
   I altfor stor grad er det også svenske og danske forskere som får den be-
tydningsfulle oppgaven å konstruere den litteraturhistoriske rammen som de 
enkelte lands forfatterskap settes inn i gjennom innlednings- og oversiktska-
pitler, og i altfor stor grad legges det her og gjennom den plass og betydning de 
enkelte forfatterskap tildeles, vekt på svenske og danske forfatterskap. Det er 
de som setter dagsorden og definerer ikke bare en felles nordisk kvinnelitterær 
estetisk verdi, men også en felles nordisk kvinneidentitet.130 

 

Larsen menar att det är de danska och de svenska forskarna som har satt dag-

ordningen i projektet och att det därigenom blivit perspektiv från Danmark och 

Sverige som definierat det som kallas gemensamma nordiska drag. I Norsk litte-

rær årbok kallar hon det uttryckligen för en dansk-svensk chauvinism.131 

 Förutom dessa två norska recensenter påtalar även den finska recensenten 

Pia Ingström att verket har en dansk-svensk övervikt. Ingströms huvudsakliga 

invändning gäller den finska litteraturens marginalisering; inte på grund av nå-

gon ovilja från danskt eller svenskt håll understryker hon, men som en följd av 

språkproblem, redaktionsproblem och en viss teoretisk eftersläpning vad be-

träffar det kvinnolitterära forskningsfältet i Finland. Hon resonerar i en anmäl-

ning av det första och det andra bandet: 

 
En finländsk läsare kan bara bittert beklaga att det tilltänkta samarbetet med 
Finland gick i stöpet [---] Det väsentliga finns väl med, men lite grann utanför 
den självklara gemenskap – som alltså inte bara innefattar en delad historia, 
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utan ett någorlunda kompatibelt sätt att diskutera – som Sverige och Danmark 
dominerar, och där Norge har vad som ser ut som en helt plausibel position.132 

 

Som Ingström ser det, är det således huvudsakligen den finska litteraturen som 

kommit i utkanten av projektet, medan det norska stoffet i hennes uppfattning 

fått en skälig del av utrymmet. När Ingström sedan recenserar det tredje bandet 

uppfattar hon att den norska litteraturens ställning till och med stärkts något (en 

åsikt Gimnes och Larsen alltså knappast delar), medan den finska litteraturen 

fortfarande är åtskilligt eftersatt. I en recension av band 3 skärps tonen och Ing-

ström menar att det vore intressant att tillämpa ett postkolonialt dominans- och 

underordningsperspektiv på förhållandena mellan de medverkande länderna i 

projektet och i verket: 

 
Också en analys i termer av postkolonialism kunde ge intressant utfall vid en 
helhetsläsning. Sveriges och Danmarks övertag – i all välvilja! – varierar litet i 
de olika banden. Mot slutet av projektet verkar Norges ställning i redigerings-
vardagen ha stärkts, så att en viss belåtenhet över en hedersam kamp om ut-
rymmet kunde skönjas hos den norska redaktionen. 
   Orsaken till den svensk-danska dominansen är naturligtvis inte illvilja och 
odemokratiskt sinnelag, så enkla är sällan förtryckets mekanismer. 
   En viktig orsak är väl i stället att Danmark och Sverige helt enkelt var ett 
decennium före de övriga nordiska länderna i frågan om feministisk litteratur-
forskning när projektet initierades.133 

 

Även några av de internationella skandinavistikforskarna tar upp den nordiska 

viktningen. Bland annat skriver Janet Garton i Danish Literary Magazine att det 

första bandet är tydligt danskdominerat: ”this is clearly a Danish-inspired and 

Danish-dominated undertaking, in terms of coverage, editing and language. 

Perhaps the later volumes will be more balanced”.134 Broomans har räknat mer 

exakt än Garton på fördelningen av utrymmet i det första bandet och rappor-
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terar att siffrorna avslöjar en styvmoderlig behandling av det norska och det 

finska stoffet: 

 
När man betraktar fördelningen av textutrymmen i I Guds namn över de olika 
nordiska länderna, då är det påfallande att Sverige och Danmark tilldelas drygt 
hälften av sidorna. Norge och Finland får ännu mindre utrymme än Island, 
som får cirka 11 procent av uppmärksamhet [sic!]. Även om cirka 17,5 procent 
av texten behandlar litteraturens utveckling i ”Norden” – ofta som inledning 
till ett antal kapitel – får man i alla fall intrycket att Norge och Finland be-
handlas något styvmoderligt med 6,8 och 5,5 procent. Detta har troligen sam-
band med redaktionens sammanställning och vilka norska eller finska litteratur-
vetare [som] deltog i skrivarbetet. Det illustrerar hur en författares kanonisering 
kan vara beroende av vilka som skriver en litteraturhistoria.135 

 

Således har flertalet av de finska och norska recensenterna, liksom några inter-

nationella skandinavistikforskare, kommenterat den nordiska obalans de anser 

föreligger. Mycket få danska eller svenska recensenter har emellertid gjort några 

anmärkningar om att det danska och det svenska stoffet har fått en större andel 

av utrymmet. Antingen ser de inte ojämvikten, eller så finner de den helt i sin 

ordning eller inte värd att diskutera. 

 I vilken utsträckning anmälarna kommenterar den nordiska balansen i 

verket är därmed en aspekt där mottagandet skiljer sig de olika länderna emel-

lan. Utöver detta finns även några andra iakttagelser att framhålla beträffande 

hur receptionen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria ser ut vid en tvärnordisk jäm-

förelse. 

 De värdeomdömen som de svenska recensenterna lämnar om Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria spänner ifrån mycket positiva, över flertalet positiva eller i 

alla fall ganska positiva, ner till en förhållandevis neutral inställning hos någon 

enstaka. Störst är det beröm som ges de två första banden. Därefter minskade 

entusiasmen något, men kan likväl bedömas som relativt stor. På många sätt 

uppvisar det danska urvalet av anmälningar en betydligt större diversitet än det 

svenska urvalet. I linje med detta omfattar de värdeomdömen som recensenter-

na ger Nordisk kvinnolitteraturhistoria också en större spännvidd än i det svenska 

urvalet. Här finns många positiva, eller i alla fall ganska positiva utlåtanden, men 

också några negativa eller till och med mycket negativa. Även här är det tydligt 

att de lovordande tongångarna svalnar efter det första bandet och sedan blir allt 

mer kritiska för vart och ett av de övriga tre banden av verket som utkommer. 

Så kritiska ord som en del av de danska anmälarna yttrar över verket står 

emellertid inte att finna bland de svenska recensenternas omdömen. 
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 I det svenska recensionsurvalet kan noteras att flera av de manliga skri-

benterna, oavsett vilken åsikt de har om verket, uttrycker sig i påfallande raljan-

ta och putslustiga ordalag i sina anmälningar, något som de kvinnliga recen-

senterna inte gör. Bland annat är Lönnroths formuleringar om ”feministiskt 

styrda mammutprojektet” och ”stridbara kockor”, som citerades i det föregåen-

de, ett belysande exempel.136 Även manliga svenska recensenter som uttrycker 

mindre skepsis inför Nordisk kvinnolitteraturhistoria än Lönnroth har ett liknande 

sätt att uttrycka sig. Nilsson skriver i Expressen om att ”värdet med denna 

upptaktsvolym [band 1, förf. anm.] är inte enskilda texter utan de sammanhang 

som inte ens ett maskulint pundhuvud eftervart kan undgå att ana sig till”.137 

Söderling menar i samma tidning att det fjärde bandet rör sig ”[f]rån litterär 

BH-bränning till litterär push up”.138 Von Platen, slutligen, beklagar att det för-

sta bandet inte omnämner de ’karlslokar’ vars forskningsresultat vissa avsnitt 

bygger på, men han berömmer samtidigt att bandet innehåller mycket ”trivsamt 

som kvinnor har odlat”: 

 
Som regel har de enstaka författarporträtten blivit tama, utan nämnvärt in-
formations- och nyhetsvärde (jag bortser från en nytolkning av Agneta Horns 
självbiografi som är långsökt och krånglig). Avsnittet om Sophia Brenner följer 
pinsamt nära den man som senast skrev om henne. Karlsloken namnges givet-
vis inte. 
   Däremot på de områden där egna forskningsinsatser har gjorts, huvud-
sakligen genrehistoriska, blir presentationerna fängslande. Och det är klart att 
om man får ströva genom Nordens litterära 1600- och 1700-tal utan att behöva 
släpa på Stiernhielm och Kingo, Holberg och Bellman, ges tid till diverse ex-
kursioner i det fria. Här ges också mycken ny kunskap om dagböcker och själv-
biografier, framletade ur det fördolda, om släktutredningar, psalmer, snuskiga 
historier och annat trivsamt som kvinnor har odlat.139 

 

Vad som blir effekten av den här sortens retorik är, oavsett vilka anmälarnas 

egentliga intentioner kan ha varit, något som kan beskrivas i termer av härskar-

tekniken förlöjligande.140 Den lustiga formuleringen tar bort något av allvaret i 

ämnet som diskuteras. 

 Vad Norge beträffar beror det begränsade intresset från norska recensen-

ter sannolikt på att Nordisk kvinnolitteraturhistoria inte kom ut i någon norsk över-

sättning eller på något norskt förlag, utan att den danska versionen var den som 

fanns till försäljning även i Norge. Bara fyra år före det första bandet av Nordisk 
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kvinnolitteraturhistoria hade dessutom översiktsverket Norsk kvinnelitteraturhistorie 

kommit ut i tre band. 

 I en artikel skriven till den avslutningskonferens för projektet som hölls i 

Kristiansand 1997 kommenterar den en av de norska redaktionsmedlemmarna, 

Rakel Christina Granaas, mottagandet av verket i Norge. Hon menar att den 

norska tystnaden är både oroväckande och svår att förklara. Varken media eller 

universitetsmiljöerna tillerkände utgivningen någon uppmärksamhet alls i prin-

cip, vilket Granaas anser är märkligt även då man tar med den tidigare utgiv-

ningen av en norsk kvinnolitteraturhistoria i beräkningen. Det borde ha skickats 

ut recensionsexemplar av Nordisk kvinnolitteraturhistoria även i Norge – men var-

för har i sådant fall nästan inga anmälningar skrivits, frågar Granaas.141 

 Ett större gensvar gav den svenska upplagan av Nordisk kvinnolitteraturhisto-

ria i den finska dagspressen, men recensenterna var som konstaterats ovan kriti-

ska till verkets behandling av den finska litteraturen. Förutom de redaktionella 

problemen omkring finländskt stoff, var givetvis också språkbarriären mellan 

finskan och de övriga skandinaviska språken en bidragande orsak till Finlands 

marginella plats i verket. 

 Som jag påpekade i inledningen till detta kapitel är det dessa aspekter som 

framkommer vid en nordisk jämförelse av mottagandet som den tidigare forsk-

ningen på området inte har diskuterat, och som därmed är det primära forsk-

ningsbidraget i kapitlet. Det material som jag har valt att analysera i detta ka-

pitel (liksom det material som Karlsson, Williams och Benedikte F. Rostbøll har 

använt) utgår från recensenternas åsikter så som de uttrycktes i tryck i direkt 

samband med utgivningen av de fyra textbanden och åren närmast därefter. 

Andra aspekter hade naturligtvis också varit tänkbara att beakta som ett mått på 

hur Nordisk kvinnolitteraturhistoria har tagits emot. Hur mycket används verket 

exempelvis på litteraturvetenskapliga kurser runt om i de nordiska länderna? 

Hur många av forskningsbiblioteken och folkbiblioteken har verket i sitt bokbe-

stånd? Hur ofta lånas det ut? Vilka försäljningssiffror kan förlagen rapportera 

på verket? Även frågor av detta slag hade kunnat bidra till att säga något om re-

ceptionen av verket. Belysningen hade då blivit mer inriktad på hur väl verket 

blivit etablerat som ett standardverk, än på vad kritikerna anser om innehållet. 

Ehuru detta är intressanta frågeställningar, kvarstår dessa aspekter för framtida 

undersökning. 
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Sammanfattning 

Genomgången av mottagandet band för band visar att recensenterna praktiskt 

taget genomgående lovordade det första bandet, men att tonen därefter blev 

mer och mer kritisk för varje band som utgavs. Minst positiva var anmälarna 

följaktligen till det fjärde bandet. Enligt samma tendens påtalades mest förnyel-

se i förhållande till tidigare översiktsverk också när det gällde band 1. Där fann 

recensenterna ny grundforskning om både författarskap och genrer, och den 

breda inkluderingen av texttyper ur ett vidgat kulturhistoriskt perspektiv upp-

fattades som nyskapande. Att band 3 inte organiserats efter ett helt kronologisk 

upplägg sågs också som nytt. De senare banden bedömdes dock generellt som 

mer traditionella än de tidigare, och vid publiceringen av band 4 påpekades att 

både urval och litteratursyn följer hävdvunnet mönster. Den utvecklingshistori-

ska linje som ett flertal anmälare utläste ur alla fyra textbanden var också något 

som betraktades som förväntat. 

 Beträffande tendenser i mottagandet de olika nordiska länderna emellan, 

var de danska recensenterna i allmänhet mer kritiska i tonen än de svenska. 

Oaktat denna skillnad var såväl de danska som de svenska anmälarna mycket 

positivt inställda till den nordiska ansatsen i verket. Detta gällde däremot inte de 

norska och finska recensenterna, av vilka flertalet anmärkte att stoff från Norge 

och Finland blivit eftersatt och att en dansk-svensk dominans föreligger i ver-

ket. De danska och svenska recensenternas frånvaro av kommenterar omkring 

denna snedfördelning kan tolkas som att de inte har noterat den överhuvudta-

get, eller som att de funnit den helt i sin ordning eller inte värd att kommentera. 
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KAPITEL 4 
 

Förnyelse och tradition – en analys av 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

 

 

 

”Vår inskolning i de förhärskande värderingsnormerna och traditionell littera-

turhistorieskrivning visade sin kraft”, skriver Lisbeth Larsson, svensk redaktör 

för det fjärde bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, när hon några år efter ver-

kets publicering reflekterar över vilka av projektets förändringsambitioner som 

realiserades i de färdiga banden.1 Hon fortsätter: 

 
[…] vårt ursprungligen mycket breda och gentemot tidigare litteraturhistorier 
mycket avvikande litteraturbegrepp hade en tendens att bli allt snävare och att 
alltmer närma sig det etablerade.  
   [---] Nu har visserligen de färdigställda banden av Nordisk kvinnolitteratur-
historia ett avsevärt bredare litteraturbegrepp och inkluderar många fler typer av 
texter än andra moderna litteraturhistorier, men det är ändå med sorg i hjärtat 
man betänker alla de författare och texter som inte heller denna gång fått det 
utrymme de vore värda.2 
 

Larsson konstaterar med andra ord att inte all förändringssträvan som projektet 

från början gav uttryck för förverkligades i de publicerade banden, utan att ver-

ket kom att innehålla viss förnyelse men också viss tradition i förhållande till de 

allmänna litteraturhistoriska översiktsverken. Vid projektets avslutningskonfe-

rens i Kristiansand 1997 lyfte Petra Broomans utifrån en undersökning av be-

handlingen av fyra författarskap i Nordisk kvinnolitteraturhistorias tredje band fram 

samma sak; att verket uppvisar ”både paralleller och olikheter” jämfört med hur 

dessa författarskap har omskrivits i föregående översikter.3 

 Tidigare yttranden om Nordisk kvinnolitteraturhistoria pekar alltså på att ver-

ket i vissa hänseenden uppvisar förnyelser och i andra hänseenden inte. Syftet 

med det här kapitlet är därför att undersöka de fyra textbanden av Nordisk kvin-

nolitteraturhistoria utifrån de övergripande frågeställningarna: Vilket blev det slut-

liga resultatet av de förändringar som projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie 

eftersträvade? Vad är nytt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria jämfört med tidigare lit-

teraturhistoriska översiktsverk? Vad är inte nytt? 

                                                 
1
 Larsson, 2003, s. 71. 

2
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 Frågeställningarna i det här kapitlet har inspirerats av den metod som 

utvecklats av statsvetaren Carol Lee Bacchi i Women, Policy and Politics (1999). 

Bacchi kallar sin metod What’s the Problem?, eller ”What’s the problem repre-

sented to be?” som den fullständiga frågesatsen lyder.4 Från början är detta ett 

sätt att undersöka politiska problemrepresentationer och deras underförstådda 

innebörder och konsekvenser i policyförslag och policydebatter, men metoden 

har även förekommit i litteraturvetenskapliga sammanhang.5 

 Utgångspunkten för metoden är att alla (politiska) problemrepresentatio-

ner är avhängiga av hur de beskrivs och formuleras. Hur ett problem framställs 

avgör exempelvis vilka lösningar som blir möjliga och vilka alternativ som 

stängs. Beskrivningen lyfter också vissa aspekter av problemet till ytan, medan 

andra aspekter lämnas i det tysta eller tas för givna.6  What’s the Problem?-me-

toden går ut på att belysa dessa implikationer och underförstådda orsakssam-

band.7 Bacchi intresserar sig således för diskurser eller diskursiva praktiker så-

tillvida att det är talet om ett givet problemområde som står i fokus. Begreppet 

diskurs definierar hon i enlighet med Stuart Hall som ”’a group of statements 

which provide a language for talking about – i.e. a way of representing – a 

particular type of knowledge about a topic’”.8 Som konkret analysredskap till-

handahåller Bacchi en uppsättning frågeställningar som formuleras omkring 

problemrepresentationer och deras implikationer.9 

 Även om Bacchis metod är framtagen för att analysera politiska policytex-

ter, kan metoden vara förtjänstfull också i litteraturvetenskapliga sammanhang. 

Om historiekonstruktionen i Nordisk kvinnolitteraturhistoria betraktas som ett in-

lägg i en pågående diskussion om litteraturhistorieskrivning och kanonisering, 

kan Bacchis sätt att analysera problemrepresentationer överföras från de politi-

                                                 
4
 Carol Lee Bacchi, Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems. London, 1999, 

s. 1. Bacchi har sedan 1999 övergått till att kalla metoden uteslutande vid dess fulla namn “What’s 
the problem represented to be?” eller förkortat WPR. Se Carol Bacchi, Analyzing Policy: What’s the 
Problem Represented to Be?. Frenchs Forest N.S.W., 2009. Jag har i det här kapitlet valt att utgå 
från den tidigare boken, då den nyare och omarbetade boken är mer läromedelsbetonad. 
5
 Annika Olsson använder Bacchis metod i en artikel om författaren Pearl S. Buck. Se Annika Ols-

son, ”Problemet med Pearl S. Bucks problematiska situation: Reflektioner kring värdering och klassi-
ficering av litteratur”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2010:2, s. 67–78, s. 68. 
6
 Bacchi, 1999, s. 36. 

7
 Bacchi, 1999, s. 12. 

8
 Bacchi, 1999, s. 39. Termen diskursanalys skulle således kunna användas för att rubricera Bacchis 

metod, men Bacchi är noga med att poängtera att hennes metod hör hemma i den socialkonstruk-
tivistiska och postmoderna forskningsinriktning där diskurser inte enbart betraktas som rena språk-
liga praktiker utan också anses föra med sig en dimension av levda erfarenheter. Här argumenterar 
Bacchi emot exempelvis Foucault, som hon menar inte tar hänsyn till den dimensionen, utan bara rör 
sig på de språkliga praktikernas nivå. ”There are real bodies and real people living the effects of dis-
cursive conventions”, understryker Bacchi. Hennes argument för att den levda erfarenhetens dimen-
sion är nödvändig att ta hänsyn till är att annars skulle sociala problem som kvinnomisshandel och 
våldtäkt kunna förändras bara genom att vi började tala om dessa fenomen på ett annat sätt, och 
något sådant är inte möjligt, menar hon. Se Bacchi, 1999, s. 43 och s. 46, citat s. 46. 
9
 Bacchi, 1999, s. 12–13. 
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ska inlagornas område till de litterära debatternas område. What’s the Problem? 

-metoden gör gällande att alla problemrepresentationer är avhängiga av hur de 

beskrivs och formuleras, och att de lösningar som föreslås följer som en konse-

kvens av hur problemet har uttryckts. Genom att undersöka hur Nordisk kvinno-

litteraturhistoria framställer problemet med de tidigare litteraturhistoriska hand-

böckerna, och bena ut vilka delar problematiken omkring dessa beskrivs bestå 

av, kan det slags litteraturhistoria som verket avser att utforma ringas in. Det 

som inte nämns i en given problemrepresentation är också betydelsebärande, 

menar Bacchi. Genom att belysa vad som inte tas upp i Nordisk kvinnolitteratur-

historias beskrivning av problemet med de tidigare översiktsverken, framkom-

mer med ytterligare tydlighet vilken typ av historiekonstruktion som verket kan 

förväntas uppvisa. Underförstått är att sådana faktorer som inte betraktas som 

ett problem med stor sannolikhet kommer att reproduceras. 

 De frågor jag avser att besvara i denna inledande del av kapitlet är utifrån 

detta resonemang följande: Hur presenteras i Nordisk kvinnolitteraturhistoria pro-

blemet med den tidigare litteraturhistorieskrivningen? Vilka premisser eller un-

derliggande antaganden utgör grunden för denna problemkonstruktion? Vilka 

följder får den? Vad är sannolikt att Nordisk kvinnolitteraturhistoria kommer att 

förändra i förhållande till tidigare litteraturhistorier baserat på hur problemet 

beskrivs? Vad lämnas oproblematiserat och vilka kan följderna av detta antas ha 

blivit? 

 Med hjälp av What’s the Problem?-metoden kan, med andra ord, verkets 

intentioner belysas så som de förklaras i de färdigställda banden, och några för-

utsägelser omkring verkets förmodade utformning kan göras. Dessa antaganden 

utgör sedan utgångspunkten för de undersökningar av det faktiska innehållet i 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria som sedan följer i kapitlet. Mer om dessa analysde-

lar senare dock, först granskningen av problemrepresentationen. 

 

Vad är problemet med tidigare översiktsverk? 

De delar av Nordisk kvinnolitteraturhistoria som är särskilt angelägna att undersöka 

i detta sammanhang är de fem bandens paratexter, där verkets orsaker och av-

sikter presenteras för läsarna. Ett litterärt verks paratexter liknar Gérard Genet-

te i Paratexts (1997) vid en entré eller en tröskel till en byggnad eller ett rum, det 

vill säga de omgärdande delarna av ett verk genom vilka publiken tar de första 

stegen in i texten.10 Dessa är exempelvis författarnamn, titel, förlag, omslagets 

                                                 
10

 Gérard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation (Seuils. 1987). [Översättning: Jane E. 
Lewin] Cambridge, 1997, s. 2ff. 
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layout, baksidestext, eventuella dedikationer, innehållsförteckning och förord 

(vilka Genette med ett samlat begrepp benämner peritexter) men även för-

fattarens uttalanden om verket, recensioner av det och annan medierad infor-

mation om det (vilka Genette med ett samlat begrepp benämner epitexter).11 

Primärt utgår Genettes diskussion i Paratexts från skönlitteratur, men facklittera-

turens paratexter är även de relevanta att studera och har så även gjorts i littera-

turvetenskaplig forskning.12 

 Utifrån Genettes övergripande definition av paratexter har jag redan un-

dersökt en del av Nordisk kvinnolitteraturhistorias sådana i avhandlingens kapitel 3, 

där jag diskuterade recensioner av verket. Här avser jag emellertid att inrikta 

mig på det som ligger inom kategorin peritexter, närmare bestämt de fem ban-

dens inledningsavsnitt, det som i Genettes termer kallas ”the original preface”.13 

Dessa inledningsavsnitt, i synnerhet det första bandets, är utifrån ett What’s the 

Problem?-perspektiv intressanta att analysera, eftersom det är där verkets inten-

tioner klargörs. 

 Huvudredaktören för Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Elisabeth Møller Jen-

sen, konstaterar i inledningen till band 1 att det grundläggande och överordnade 

motivet bakom verket är att forskargruppen anser att de allmänna översiktsver-

ken i alltför liten omfattning har handlat om kvinnliga författare. Jag upprepar 

några centrala formuleringar som också citerades i avhandlingens inledningska-

pitel: 

 
Ett lands litteraturhistoria borde ge en överblick av såväl mäns som kvinnors 
verk. Den borde vara en plats där texter författade av bägge könen kunde mö-
tas, konfronteras och gå i dialog. Med få undantag, vars funktion varit att be-
kräfta regeln att stora författare är lika med stora manliga författare, har de 
kvinnliga författarna antingen lyst med sin frånvaro i litteraturhistorien eller 
blivit feltolkade och undervärderade. (Bd 1, s. 12) 
 

Detta var den problembeskrivning som lyftes fram redan vid starten av projek-

tet Nordisk kvindelitteraturhistorie, vilket konstaterats i kapitel 2, och som åter-

kom i ansökningshandlingar och projektbeskrivningar under hela arbetsproces-

sen. 

 För att förändra det beskrivna problemet hade Nordisk kvinnolitteraturhis-

toria att välja mellan två alternativ. Den ena möjligheten var att skriva en littera-

turhistoria om både kvinnliga och manliga författare där prioriteringarna, place-

                                                 
11

 Egentligen är såldes varje kontext en paratext i begreppets vidaste bemärkelse. Se Genette, 1997, 
s. 8. 
12

 I Christoffer Dahls litteraturdidaktiska licentiatavhandling Ett annorlunda BRUS undersöks läro-
medlet BRUS paratexter med fokus på hur läromedlets innehåll presenteras för eleverna. Se Chri-
stoffer Dahl, Ett annorlunda BRUS: Ett läromedels litteraturförmedling i spänningsfältet mellan tradi-
tion och förnyelse. [Lic.] Malmö, 2010, s. 33ff. 
13

 Genette, 1997, s. 196ff. 
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ringarna och perspektiven hade justerats. Den andra möjligheten var att skriva 

en litteraturhistoria som handlade uteslutande om de kvinnliga författarna.    

(Bd 1, s. 13) Av dessa alternativ valde projektgruppen som bekant det senare. 

Møller Jensen förklarar att man på grund av att ”könet genom historien har 

fungerat som ett ödesdigert kriterium i frågan om ett författarskaps värdighet 

att upptas i det kulturella medvetande som ett lands litteraturhistoria gör an-

språk på att vara” därför har ”nödsakats att presentera Nordens kvinnliga för-

fattare från medeltiden till i dag som en uteslutande kvinnolitterär tradition”. 

(Bd 1, s. 12) I Nordisk kvinnolitteraturhistoria ska kvinnorna med andra ord oav-

kortat ha huvudrollen. Møller Jensen understryker dock att det också är projek-

tets förhoppning att forskningen efter utgivningen av den nordiska kvinnolit-

teraturhistorien ska ”gå vidare och läsa de kvinnliga författarna i dialog med de 

samtida manliga författarna”. (Bd 1, s. 12) 

 

Frånvarande, feltolkade och undervärderade 

Av blockcitatet ovan framgår att redaktionen identifierade problemet med den 

tidigare litteraturhistorieskrivningen som bestående först och främst av två de-

lar: ”de kvinnliga författarna [har] antingen lyst med sin frånvaro i litteraturhis-

torien eller blivit feltolkade och undervärderade”. (Bd 1, s. 12) Den första in-

vändningen var således att de tidigare litteraturhistorierna hade marginaliserat, 

sorterat bort och därefter helt glömt många kvinnliga författare. Den andra var 

att de kvinnliga författarskap som trots allt hade fått en plats i översiktsverken 

inte hade tillmätts det värde som de, enligt Møller Jensen, egentligen förtjänade. 

 För att ändra på detta använde Nordisk kvinnolitteraturhistoria en strategi 

som bäst kan beskrivas som angrepp på två fronter. Å enda sidan lyftes förfat-

tarskap fram och synliggjordes, vilka tidigare hade åsidosatts och glömts bort. Å 

andra sidan granskades och reviderades de tolkningar och värderingar som ti-

digare litteraturhistorier gjort av kvinnliga författare som redan hade en plats i 

den litterära kanon. Detta förklaras inte uttryckligen i något av bandens inled-

ningsavsnitt – där står istället att ”[v]i läser dem [Nordens kvinnliga författare, 

förf. anm.] på texternas och därmed på könets egna premisser” – men det är 

vad som blir konsekvensen av problembeskrivningen. (Bd 1, s. 12) 

 Att Nordisk kvinnolitteraturhistoria analyserade marginaliseringen och under-

värderingen av kvinnliga författare i den tidigare litteraturhistorieskrivningen på 

detta sätt var ett resultat bland annat av en stark influens från angloamerikansk 

feministisk litteraturforskning. En källa till idéer var exempelvis Elaine Showal-
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ters A Literature of Their Own, vilken var aktuell när projektet Nordisk kvindelit-

teraturhistorie startade.14 I bokens inledning skriver Showalter: 

 
Scholarship generated by the contemporary feminist movement has increased 
our sensitivity to the problems of sexual bias or projection in literary history, 
and has also begun to provide us with the information we need to understand 
the evolution of a female literary tradition. One of the most significant contri-
butions has been the unearthing and reinterpretation of “lost” works by wo-
men writers, and the documentation of their lives and careers.15 

 

Showalter använder här orden “unearthing and reinterpretation”, vilket översatt 

blir just ’att avtäcka ur jorden’ – det vill säga ’att gräva fram’ – och ’att omtolka’. 

Showalter talar också om omtolkning och revidering apropå den våg av femi-

nistisk litteraturforskning som under slutet av 1970-talet sattes igång inom det 

angloamerikanska språkområdet: ”Many literary historians have begun to re-

interpret and revise the study of women writers”.16 

 Den forskningstradition som här ligger bakom är den gynokritiska, och att 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria influerats av denna märks också såtillvida att det är 

en gynokritiskt sympatisk läsart som man avser att tillämpa i verket, i och med 

att de kvinnliga författarna ska studeras ”på texternas och därmed på könets 

egna premisser”. (Bd 1, s. 12) En sympatisk läsart innebär att forskaren närmar 

sig texterna utifrån en ’medläsning’ snarare än en ’motläsning’, det vill säga att 

texten läses för att utröna synliga tematiker och ideologier, men inte i samma 

utsträckning för att avtäcka underliggande eller dolda meningar eller motsätt-

ningar. I många fall gick analysen rent konkret ut på att utröna vilka kvinnliga 

erfarenheter som texten gav uttryck för.17 

 De gynokritiska tankarna om vikten av att inte bara gräva fram bortglöm-

da författarskap, utan att också omtolka redan kanonetablerade kvinnliga förfat-

tare, utvecklades sedan bland annat av Gilbert & Gubar i The Madwoman in the 

Attic.18 Där görs en rad omtolkningar av kanoniserade kvinnliga författarskap 

                                                 
14

 Som konstaterats i kapitel 2 rekommenderades Showalters bok som förberedande läsning inför de 
diskussioner om den nordiska kvinnolitteraturhistorien som skulle föras vid Karin Westman Berg-
seminariet i januari 1985. Se avhandlingens s. 89. 
15

 Showalter, 1999, s. 8. 
16

 Showalter, 1999, s. 10. 
17

 Moi, 2002, s. 74–75. Se även Busk-Jensen, 1999, s. 39. Det finns ytterligare exempel på formule-
ringar i det första bandets inledning vilka tyder på att Nordisk kvinnolitteraturhistoria avser att förhålla 
sig till de kvinnliga författarna utifrån en gynokritiskt sympatisk läsart. Det framkommer bland annat 
då huvudredaktören förklarar att projektet ställde frågan om vad som ”händer när man skriver littera-
turhistoria på de kvinnliga författarskapens villkor” [min kursiv]. (Bd 1, s. 13) 
18

 Även detta verk lästes av deltagarna i projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie under de inledande 
åren av arbetet. Irene Iversen kallar The Madwoman in the Attic ”nærmest obligatorisk lesning blant 
feministiske litteraturforskere i tiden etter 1979”, och det förekommer en del hänvisningar till boken i 
antologin Lysthuse (1985) som är en kollektion av de föredrag som hölls under de första nordiska 
skribentseminarierna. Se Iversen, 2002, s. 21 och Lysthuse: Kvindelitteraturhistorier. Red. Lis Palm-
vig, Charlottenlund, 1985, s. 73 och s. 200. 
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som blivit misstolkade och undervärderade, bland andra Jane Austen, Charlotte 

Brontë och George Eliot. Gilbert & Gubar poängterar att dessa revideringar är 

nödvändiga eftersom den tidigare litteraturhistorieskrivningen utifrån dess man-

ligt definierade normer har förbisett många kvinnliga författares originalitet och 

istället bedömt dem som avvikande och udda: 

 
Inappropriate as male-devised genres must always have seemed, some women 
have always managed to work seriously in them. Indeed, when we examine the 
great works written by nineteenth-century women poets and novelists, we soon 
notice two striking facts. First, an extraordinary number of literary women 
either eschewed or grew beyond both female “modesty” and male mimicry.     
[---] But this distinctively feminine aspect of their art has been generally igno-
red by critics because the most successful women often seem to have chan-
neled their female concerns into secret or at least obscure corners. [---] Second, 
the writing of these women often seems “odd” in relation to the predominantly 
male literary history defined by the standards of what we have called patriarchal 
poetics.19 
 

I sina omtolkningar utgår Gilbert & Gubar ifrån palimpsestbegreppet, genom 

vilket de vill visa att kvinnliga författares verk ofta inrymmer en dold kvinnlig 

protest emot den patriarkala ordningen. Gestaltningen av denna underliggande 

protest har lett till att de kvinnliga författarna skrivit annorlunda än de manliga 

även när de försökt använda sig av existerande manliga genrer. Gilbert & Gubar 

hävdar att litteraturhistorikerna inte har sett denna bakomliggande protest utan 

betraktat de kvinnliga författarnas verk som avvikande, och att de därför har 

givit kvinnorna en utanförposition i litteraturhistorien. 

 Lise Busk-Jensen, skribent i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, diskuterar de 

nordiska kvinnolitteraturforskarnas fokus på omtolkningar i artikeln ”Subkultur 

og gynokritik” (1990). Hon menar att forskarna först analyserade bristerna i den 

allmänna litteraturhistorieskrivningen som kvantitativa, det vill säga att alltför 

många kvinnliga författare hade glömts bort av historien. Vid närmare studium 

omprövades emellertid denna förklaring och forskarna kom istället fram till att 

det största problemet var kvalitativt, det vill säga hur kvinnorna (fel)tolkats och 

(under)värderats: 

 
En nærmere undersøgelse af feministisk litteraturforsknings egen tradition viser 
imidlertid, at det ikke har været de rent kvantitative fremskridt – altså opdra-
gelsen af mange ukendte forfatterskaber – der har været mest nybrydende. Når 
den litteraturhistoriske fremstilling bygges op, bliver kvindeforskernes valg af 
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 Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the 
Nineteenth-Century Literary Imagination. [2. uppl.] New Haven, (1979) 2000, s. 72. 
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eksempelmateriale ikke påfaldende forskelligt fra den tradition, de skriver i op-
position til.20 
 

Den viktigaste uppgiften som den feministiska litteraturforskningen hade att ta 

sig an var såldes att revidera synen på de redan kända kvinnliga författarskapen: 

 
Feminismens kritik […], har dermed vist sig snarere at pege hen mod kvalita-
tive end kvantitative mangler. Det var i virkeligheden ikke så meget det, at 
kvindernes [sic!] ikke var der, som måden de var der på, der føltes mangelfuld. I 
de forskellige kvindelitteraturhistorier […] forsøger man at diagnosticere denne 
mere komplicerede skavank.21 
 

Enligt Busk-Jensen ligger mycket av den förnyelse av litteraturhistorien som ett 

verk som Nordisk kvinnolitteraturhistoria bidrar med därmed i de nytolkningar av 

kvinnliga författares verk som forskarna i projektet gör. 

 Denna växling i prioritetsordningen mellan de två uppgifterna att gräva 

fram och att omtolka konstaterades också i genomgången av arkivmaterialet i 

avhandlingens kapitel 2. Vid det första nordiska skribentseminariet på Biskops-

Arnö 1983 klargjorde projektet att mindre kända författarskap, vilka litteratur-

historieskrivningen ditintills hade förbisett, kunde förväntas utgöra huvuddelen 

av stoffet i verket. Fem år senare, i skrivvägledningen från råmanus till manus, 

förklarade redaktionsgruppen istället att de namn som redan fanns med i de na-

tionella kanon i första hand skulle beredas plats i verket. Därutöver var det ett 

plus om också okända namn kunde inrymmas. 

 Med utgångspunkt i Busk-Jensens utsagor att nytolkningarna ansågs vara 

det viktigaste, kan Nordisk kvinnolitteraturhistoria förväntas innehålla en överväg-

ande andel redan kanonetablerade författarnamn i sitt urval. Nya perspektiv på 

dessa kända namn bör också utgöra ett framträdande inslag i verket. De helt 

okända namn som grävs fram kan på motsvarande sätt förväntas vara totalt sett 

färre i verket. 

 

En historia om män av män 

I inledningen till det första bandet analyserar huvudredaktören problemet med 

den tidigare litteraturhistorieskrivningen som att det också består i att det är en 

historia om män, skriven av män. Dess kategoriserings- och värderingsprinciper 

är därför manligt definierade: 
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 Lise Busk-Jensen, ”Subkultur og gynokritik: Begreber i feministisk litteraturforskning” i Historie, 
tolkning, tekst og tekst, tolkning, historie. Red. Jørgen Dines Johansen & Finn Hauberg Mortensen & 

Horst Nägele, Odense, 1990, s. 153–170 [1990b], s. 155. 
21

 Busk-Jensen, 1990b, s. 156. 
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Anledningen till att existerande litteraturhistorier till övervägande delen är his-
torier om männens litteratur och föga om kvinnornas står att söka i det littera-
turhistoriska systembyggets definitioner av litterära perioder, genrer, teman, 
värderingar och tyngdpunkter, vilka alla grundar sig på manliga författarskap, 
utvärderade av traditionella forskare, organiserade och strukturerade utifrån en 
manlig blick på världen i ett sökande efter bekräftelse på att människan främst 
är en man. (Bd 1, s. 13) 

 

Møller Jensen förklarar alltså att klassificeringar såsom periodbegrepp och gen-

rer, litterära teman och tonvikter, samt de bedömningsgrunder som traditionellt 

tillämpats i litteraturhistorierna, bidragit till att marginalisera och exkludera de 

kvinnliga författarna. Hur forskarna i Nordisk kvinnolitteraturhistoria hanterat des-

sa faktorer kommenteras med att samtliga skribenter har ”ansträngt [sig] för att 

hålla värderingsfrågan relativt öppen när det gällt de enskilda författarskapen”. 

(Bd 1, s. 14) Periodisering, genrer, teman och tyngdpunkter berörs emellertid 

inte uttryckligen i något av inledningsavsnitten. Istället ställs i det första bandet 

en rad frågor omkring vad som händer när de kvinnliga författarna placeras i 

centrum: 

 
Vi […] ställde oss själva frågan vad som skulle hända om vi gjorde de kvinnliga 
författarna till huvudpersoner i en historia som fram till idag har marginaliserat 
dem? Vad sker med litteraturhistorien om man fokuserar kvinnornas litteratur? 
Vad händer när man skriver litteraturhistoria på de kvinnliga författarskapens 
villkor och slutar att betrakta dem med den litteraturhistoriska traditionens 
blick? (Bd 1, s. 13) 
 

Denna tendens att ställa fler frågor än vad som besvaras när det gäller just pe-

riodisering, genrer, teman och tyngdpunkter syntes också under arbetsproces-

sen. 

 Irene Iversen poängterar i Feministisk litteraturteori att en av de logiska följ-

derna av att den feministiska litteraturforskningen under 1970-talet identifiera-

de den tidigare litteraturforskningens begrepp och teorier som ett av proble-

men, var att målet först betraktades vara att utveckla egna oberoende begrepps-

kategorier: 

 
Ambisjonen om å bruke utforskningen av kvinnens historie og kultur som ut-
gangspunktet for å udarbeide egne begreper og teorier, uavhengig av de eta-
blerte, mannlige paradigmene, er en logisk følge av den feminstiske vitenskaps-
kritikken, som sier at kunnskap om kvinner har vært fortrengt i den tradisjo-
nelle forskningen.22 
 

Iversen lyfter fram att Toril Moi i Sexual/Textual Politics och senare publika-

tioner dryftar begreppsbruket och teoribildningarna som en av den feministiska 

litteraturforskningens stora utmaningar att komma till rätta med. Mois förslag är 

                                                 
22

 Iversen, 2002, s. 23. 
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emellertid inte att förkasta hela den existerande begrepps- och teoriapparaten, 

utan ”at feminister burde ’tilegne’ seg tidligere, maskuline, vitenskapelige teori-

dannelser, men omforme dem kreativt for egne formål”.23 

 Även Anette Kolodny diskuterar konsekvenser av att försöka läsa kvinn-

liga författares texter i ljuset av andra kvinnliga författares texter, när dessa verk 

till största delen fortfarande är okända för forskarna.24 När det gäller just be-

greppsbruk och analyskategorier menar Kolodny liksom Moi att de feministiska 

litteraturforskarna omöjligt kan omskapa hela systemet, utan att ”the many 

tools needed for our analysis will necessarily be largely inherited and only partly 

of our own making”.25 

 Møller Jensens förord i band 1 tyder på att Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

delade Mois och Kolodnys syn på hur den feministiska litteraturforskningen 

borde förhålla sig, men huvudredaktören understryker samtidigt att detta varit 

en utmaning: 

 
Den stora utmaningen har inte legat i att skriva om de kvinnliga författarska-
pen, utan i att forska i kritisk opposition till – men med full kunskap om – den 
tradition, vi som litteraturforskare är utbildade i. Det är, som vi ser det, den en-
da hållbara vetenskapliga metoden. (Bd 1, s. 13) 
 

Baserat på detta kan Nordisk kvinnolitteraturhistoria förväntas uppvisa vissa skill-

nader i användningen av litteraturhistoriska begrepp och kategorier. Några nya 

grepp skulle också kunna förekomma. Ett förslag som lades under arbetspro-

cessen var exempelvis att istället för de traditionella periodbegreppen koncen-

trera framställningen omkring platser eller omkring övergripande institutioner 

där kvinnor kommit till uttryck genom historien. Detta kan det finnas avtryck 

av i det färdiga verket. Baserat på den feministiska litteraturforskingens konsta-

teraterande att mycket kommer att övertas från den traditionella litteratur-

forskningen, är det dock sannolikt att en övervägande del av begrepps- och 

teoriapparaten kommer att kännas igen ifrån de allmänna översiktsverken. 

 

                                                 
23

 Iversen, 2002, s. 23. Mois bok var, som konstaterades i kapitel 2, rekommenderad läsning inför det 
skribentseminarium som hölls i november 1986. Se avhandlingens s. 97. 
24

 I artikeln ”A Map for Reading” formulerar Kolodny det som ”the problem of reading any text as ‘a 
synecdoche for a larger whole including other texts’ when that necessarily assumed ‘whole system of 
texts’ in which it is embedded is foreign to one’s reading knowledge”. Anette Kolodny, “A Map for 
Reading: Gender and the Interpretation of Literary Texts” (1980) i The New Feminist Criticism: 
Essays on Women, Literature, and Theory. Red. Elaine Showalter, New York, 1985, s. 46–62, s. 50. 
25

 Anette Kolodny, ”Dancing Through the Minefield: Some Observations on the Theory, Practice, and 
Politics of a Feminist Literary Criticism” (1980) i The New Feminist Criticism: Essays on Women, 
Literature, and Theory. Red. Elaine Showalter, New York, 1985, s. 144–167, s. 161. 
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Nationella perspektiv har isolerat 

Ett annat av den tidigare litteraturhistorieskrivningens problem, menar Møller 

Jensen, är att översiktsverken oftast har varit nationellt inriktade. Detta medför 

att de förhållandevis få kvinnliga författare som är inkluderade förefaller vara 

relativt isolerade i jämförelse med sina manliga kollegor: 

 
I arbetet med texter av kvinnliga författare har den nordiska utgångspunkten 
visat sig vara fruktbar. De särdrag som har isolerat en kvinnlig författare i 
hennes land återfinns ofta hos kvinnliga författare i andra nordiska länder. Ett 
författarskap, som fallit utanför de gängse litteraturhistoriska kategorierna i sitt 
land, finner i ett nordiskt kvinnolitterärt sammanhang sin naturliga plats. Motiv, 
teman och estetiska drag sammanfaller och bildar nya, nordiska mönster.      
(Bd 1, s. 11) 
 

Den vanligaste avgränsningen för litteraturhistoriska översiktsverk har traditio-

nellt varit antingen nationell eller allmän, det vill säga att verken har betraktat 

litteraturen i ett enskilt land eller i hela (väst)världen. I Om litteraturhistorieskriv-

ning hävdar Atle Kittang att den tidigaste litteraturhistorieskrivningen så gott 

som uteslutande var nationellt inriktad, och att de tendenser till ökad internatio-

nell orientering och till allmäneuropeiska komparativa perspektiv som kom mot 

slutet av 1800-talet aldrig på allvar hotade de nationella översiktsverkens domi-

nans.26 Den nationella inriktningen utgjorde normen åtminstone fram till 1980-

talet. 

 Ett av de ursprungliga syftena med att skriva nationella litteraturhistorier 

var att man under nationalromantiken ville bygga nationens självbild genom att 

berätta om hur diktkonsten utvecklats och blomstrat och visa hur den speglat 

nationens egenart. Kittang framhåller att strävan var att ”[s]tudiet av kulturens 

og litteraturens historie skal foredle nasjonen, ved å føre den i kontakt med det 

ekte og opphavlege i sjølve den nasjonale ånda”.27 

 Larsson understryker att en av anledningarna till den nordiska kvinnolit-

teraturhistorien valde att inte göra en traditionell nationell avgränsning, var att 

man ville undvika ett sådant identitetsbygge: 

 
Det var inte för att vi, som de nationella litteraturhistorieskrivarna, var ute efter 
ett nytt geografiskt bestämt identitetsbygge. Snarare ville vi komma förbi ett 
sådant tänkesätt och visa att vårt verkligt överordnade begrepp, nämligen kvin-
na, var utan gränser.28 
 

                                                 
26

 Kittang, 1983, s. 55–56. 
27

 Kittang, 1983, s. 33 
28

 Larsson, 2003, s. 66. 
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Møller Jensen uppmärksammar att det också finns en motsvarande föreställning 

om en nordisk identitet: ”Även om de nordiska länderna var för sig har haft sin 

historiska utveckling, är känslan av en särskild gemenskap, en nordisk identitet, 

en del av de flesta nordbors uppfattning om sig själva”. (Bd 1, s. 11) Hon är 

noga med att poängtera att Nordisk kvinnolitteraturhistorias avsikt inte är bevisa att 

de kvinnliga författarna har mer gemensamt inbördes än vad de har med sina 

manliga kollegor i hemlandet. Hon menar dock att de kvinnliga författare ”som 

fallit utanför de gängse litteraturhistoriska kategorierna i sitt land, finner i ett 

nordiskt kvinnolitterärt sammanhang sin naturliga plats”. (Bd 1, s. 11) Valet av 

ett nordiskt perspektiv har således inneburit möjligheter att upptäcka nya mön-

ster och tendenser i de kvinnliga författarnas texter. 

 Även Larsson understryker att det nordiska perspektivet bidragit till att 

synliggöra normer och förgivettaganden som annars kanske hade förblivit 

omedvetna hos forskarna i projektet: 

 
Precis som under det 1800-talet, under det moderna genombrottet och kvinno-
rörelsens framväxt, fanns det under 1970-talet en stark kulturell och litterär 
kommunikation över de nordiska gränserna, som vi ville använda för att bryta 
den nationalistiska litteraturhistorieskrivningens tradition. Det visade sig också 
mycket fruktbart. Det var som om vi hjälpte varandra att komma ut ur de 
nationella litteraturhistorieskrivningarnas idiosynkrasier och fasta föreställning-
ar samtidigt som vi blev på det klara med deras likheter och olikheter. Det 
gjorde oss, skulle jag säga, till bättre, friare och mer klarsynta läsare, eftersom vi 
hela tiden måste förklara våra läsningar för varandra och på så sätt kom att 
konfronteras med de många och ofta bisarra ”självklarheter” som vi insupit 

med utbildningen.29 
 

Genom att välja ett nordiskt perspektiv hellre än ett nationellt menar redak-

tionen för Nordisk kvinnolitteraturhistoria att projektet gjorde stora vinster. Det är 

visserligen fortfarande ett geografiskt område som utgör avgränsningen i den 

nordiska kvinnolitteraturhistorien, men det är ett annat sådant än vad som har 

varit brukligt. Eftersom problemet med de nationella perspektiven var att de 

isolerat de kvinnliga författarna, kan man förvänta sig att dessa framstår som 

mindre ensamma och egenartade i den nya kontext som Nordisk kvinnolitteratur-

historia placerar dem i. Det står dock inte i verkets inledning, på det sätt som det 

poängterades under arbetsprocessen, att verket ska vara verkligt tvärnordiskt, 

vilket kan väcka en misstanke om att det kanske inte blivit så tvärnordiskt som 

redaktionen avsåg vid arbetets början. 
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 Larsson, 2003, s. 67. 
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Begreppet kvinnolitteratur 

Nordisk kvinnolitteraturhistorias lösning på problemet med att tidigare litteraturhis-

toriska översiktsverk varit manligt definierade, var som framkommit ovan att 

inrikta sig på de kvinnliga författarna. I samband med detta blir frågor om be-

grepp som kvinnolitteratur och kvinnlig estetisk, och hur verket förhåller sig till 

dessa, aktuella. På detta område finns i det första bandets inledning utsagor som 

pekar i flera olika riktningar. Å ena sidan menar huvudredaktören att arbetet 

med verket har visat att det finns något som kan kallas en kvinnlig estetik: 

 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria har inte haft som avsikt att bevisa att Nordens 
kvinnliga författare har mer gemensamt inbördes än de har var för sig med sina 
manliga kolleger i respektive land. Men under arbetets gång har det klart fram-
gått att det finns anledning att tala om kvinnlig estetik. (Bd 1, s. 11) 

 

Som exempel på ett sådant ”kvinnligt mönster” som framträder i band 1 lyfts 

Leonora Christine Ulfeldts och Agneta Horns respektive dagböcker fram, och 

Møller Jensen förklarar att parallelläsningen av dessa verk fungerar ”som ett 

framkallningsbad för 1600-talets kvinnlighet”. (Bd 1, s. 11) 

 Å andra sidan klargörs i samma inledning att det inte kan finnas något så-

dant som en övergripande teori om kvinnors litteratur: 

 
Ett tag trodde vi att det handlade om att finna en övergripande litteraturhis-
torisk teori om kvinnors litteratur. Lyckligtvis övergav vi rätt snabbt den idén. 
En sådan teori är en omöjlighet. Det finns idag ingen samlande föreställning 
om, vad en kvinna är, eller vad kvinnlighet är. Därför kan det heller inte finnas 
någon heltäckande teori om kvinnors litteratur. (Bd 1, s. 13) 
 

Paratexten uppvisar alltså en tvetydighet på denna punkt; det sägs finnas en 

kvinnlig estetik, samtidigt som det inte finns någon samlande föreställning om 

kvinnor och den litteratur de skapat. Denna ambivalens bottnar i att verket står 

med ett ben i den gynokritiska feministiska litteraturforskningen och ett i den 

poststrukturalistiska. Ett av den gynokritiska traditionens centrala spörsmål var 

frågan om det är möjligt att tala om en särskilt kvinnlig estetik.30 Att projektet 

Nordisk kvindelitteraturhistorie influerats av denna tradition, särskilt under pro-

jektets tidigaste faser, har redan konstaterats och det framkommer även här. 

Under 1980- och 1990-talet underströks dock att såväl kategorin kvinnor som 

kategorin kvinnors litteratur borde betraktas som heterogena och föränderliga. 

Därav huvudredaktörens poängterande att det inte finns någon enhetlig före-

ställning om kvinnlighet eller om kvinnolitteraturen.31 
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 Iversen, 2002, s. 17. 
31

 Lise Busk-Jensen reflekterar i en artikel publicerad några år efter utgivningen av verket över hu-
vudredaktörens ord i inledningen till band 1: ”Når Møller Jensen videre noterer, at redaktionen hurtigt 
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 Att det samtidigt med en mer poststrukturalistisk, pluralistisk hållning 

också lyfts fram att en kvinnlig estetik kan påvisas, kan tolkas som att det fanns 

en viss teoretisk eftersläpning i projektet. (Eller annorlunda formulerat: att man 

inte omedelbart och utan vidare släppte gamla frågeställningar därför att nya 

teorier introducerades.) Det kan också vara en följd av att liknande tankar före-

kom i de franskfeministiska teorierna, men under andra beteckningar. Hélène 

Cixous talar exempelvis om écriture feminine, något som hon visserligen menar är 

omöjligt att definiera, men som hon i ”The Laugh of the Medusa” beskriver på 

detta sätt: 

 
It is impossible to define a feminine practice of writing, and this is an impos-
sibility that will remain, for this practice can never be theorized, enclosed, co-
ded – which doesn’t mean that is doesn’t exist. But it will always surpass the 
discourse that regulates the phallocentric system; it does and will take place in 
areas other than those subordinated to philosophico-theoretical domination. It 
will be conceived of only by subjects who are breakers of automatisms, by peri-
pheral figures that no authority can ever subjugate.32 
 

Écriture feminine är det språk som försvunnit i och med premierandet av ett 

regelstyrt språk. Med Mois ord i Sexual/Textual Politics kännetecknas det av att 

texterna ”strive in the direction of difference, struggle to undermine the do-

minant phallocentric logic, split open the closure of binary opposition and revel 

in the pleasue of open-ended textuality”.33 

 I bandens inledningsavsnitt finns en del formuleringar som tyder på att 

det i projektet fanns ett inflytande från den franska feminismen. Bland annat 

skriver huvudredaktören i band 3 upprepade gånger om det kvinnliga begäret 

och hur detta tar sig uttryck i författarnas texter, då kvinnorna strävade efter att 

skapa litterära gestalter där ”förlossningar, erotisk kärlek och en kvinnlig per-

sonlighetsutveckling [kunde] förenas utan att krocka med den samtidsverklig-

het, som tvingade kvinnorna att välja mellan könet och individualiteten, mellan 

                                                                                                                                        
opgav at finde ’en overordnet litteraturhistorisk teori om kvinders litteratur’, fordi der ikke findes ’en 
samlende forestilling om, hvad en kvinde er, eller hvad kvindelighed er’ […] er den poststruktura-
listiske orientering åbenbar”. Busk-Jensen, 1999, s. 44. 
32

 Hélène Cixous, “The Laugh of the Medusa” (“Le rire de la méduse”, 1975) i French Feminism 
Reader. Red. Kelly Oliver, Lanham Maryland, 2000, s. 257–275, s. 264–265. Vad Cixous menar med 
écriture feminine illustreras också i följande citat, både genom att hon skriver om vad det är och 
tillämpar det i sättet på vilket hon skriver: ”Text: my body – shot through with streams of song; I don’t 
mean the overbearing, clutchy ’mother’ but, rather, what touches you, the equivoice that affects you, 
fills your breast with an urge to come to language and launches your force; the rhythm that laughs 
you; the intimate recipient who makes all metaphors possible and desirable; body (body? bodies?), 
no more describable than god, the soul, or the Other; that part of you that leaves a space between 
yourself and urges you to inscribe in language your woman’s style”. Cixous, 2000, s. 263–264. 
33

 Moi, 2002, s. 106. 
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moderskap och yrkesarbete”. (Bd 3, s. 10) Här signaleras en påverkan från den 

psykoanalytiskt influerade franska feminismen.34 

 Senare forskning har dock konstaterat att av de tre franskfeministiska teo-

retikerna, fick Cixous och Irigaray knappast något fäste i den nordiska forsk-

ningen under det sena 1980- eller det tidiga 1990-talet.35 Kristeva hade ett infly-

tande, men de två andra översattes inte och lämnade också färre avtryck i den 

forskning som producerades i Norden under denna tid. Det troliga är därför att 

det Møller Jensen skriver i det första bandet om förekomsten av en urskiljbar 

kvinnlig estetik, handlar om kvardröjande spår av de gynokritiska influenserna, 

inte om en påverkan från Cixous. 

 Explicit är det först i det femte bandets inledning som den postmoderna 

vändningen kommenteras. Där skriver Møller Jensen: ”Det besvärliga har varit 

att den stora postmoderna striden startade precis när historien om kvinnors lit-

teratur kunde berättas. Utan vidare dödförklarades författaren, verket och lit-

teraturhistorian och tron på de stora berättelserna försvann”. (Bd 5, s. 7) Någon 

utförligare kommentar om vilka ställningstaganden detta har inneburit under 

arbetet med verket ger huvudredaktören emellertid inte.36 

 Inledningsavsnitten bär följaktligen spår av såväl det teoretiska klimat som 

rådde under verkets första tillkomst- och idéstadium, som av det som rådde un-

der redigeringen av och slutarbetet med banden. Detta har givit en något ambi-

valent hållning i fråga om begreppet kvinnolitteratur. 

 

Det som inte problematiseras 

Ett metodiskt val som inte problematiseras i Nordisk kvinnolitteraturhistoria är 

valet att använda förändring och utveckling som överordnat fokus i verket. Hu-

vudredaktören förklarar att den grundläggande frågeställningen handlar om att 

ringa in de punkter där något nytt har inträffat i kvinnornas litteraturhistoria: 

”Arbetets övergripande frågeställning blev: Hur och när sker något avgörande 

nytt i den nordiska kvinnolitteraturen?” (Bd 1, s. 13) Detta är vanligtvis det 

överordnade intresset också i tidigare litteraturhistoriska översiktsverk, och 

                                                 
34

 Att just det tredje bandet uppvisar en särskild koppling till den franska feminismen beror till viss del 
på att Ebba Witt-Brattström var svensk huvudredaktör för bandet. Witt-Brattström var den svenska 
feministiska litteraturforskare som tidigast och tydligast anslöt sig till den psykoanalytiskt influerade 
feminismen och Julia Kristevas teorier. Se Lindén, 2008, s. 212–213 och Bojö, 2008, s. 328–329.  
35

 Lindén, 2008, s. 210. 
36

 Även Lise Busk-Jensen kommenterar i en reflektion från 1999 det faktum att det teoretiska klimatet 
så kraftigt förändrades från och med 1980-talets mitt, men också hon sätter ett frågetecken omkring 
vilka konsekvenser detta egentligen fick för arbetet med verket: ”Inden de første kapitler var skrevet, 
havde det litteraturkritiske klima imidlertid skiftet karakter, gynokritikken var som hovedtendens afløst 
af postfeminismen. Spørgsmålet er, hvordan det kom til at påvirke projektet”. Busk-Jensen, 1999,    
s. 42. 
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därigenom är Nordisk kvinnolitteraturhistoria i likhet med dessa ett progressions-

historiskt inriktat verk. Att perspektivet blivit utvecklingshistoriskt konstateras 

också i inledningen till band 1. (Bd 1, s. 13) 

 Den utvecklingsberättelse som är nedlagd i de fyra textbanden kommen-

teras vidare i det andra bandets inledningsavsnitt, där Møller Jensen i närmast 

poetiska metaforer skriver om vilka möjligheter och hinder som de kvinnliga 

författarna mötte under 1800-talet: 

 
Klaustrofobin, euforin, depressionen och uppbrottet i hela 1800-talets kvinno-
litteratur tar sig många olika estetiska uttryck. Men fadershuset har de gemen-
samt. Den partiarkaliskt definierade självförståelsen finns både i bekräftelsen 
och i upproret. I den bemärkelsen förblir 1800-talets kvinnor döttrar, och fa-
dershuset den horisont, utifrån vilken kvinnorna skriver, hela århundradet ige-
nom. Från salongsvärdinnorna, över romantikens goda kvinnlighet till natura-
lismens olyckliga texter, fylls fadershuset av 1800-talets nordiska ljus och mör-
ker. (Bd 2, s. 11) 
 

I det tredje bandet beskrivs sedan frigörelsen från fadershuset: ”Utbildning, 

lönearbete, facklig och politisk organisering kastade ut kvinnorna från 1800-

talets fadershus, och de kvinnliga författarna kvitterade med att skriva samtids-

romaner om det nya livet”. (Bd 3, s. 10) Slutligen får kvinnorna sitt stora ge-

nombrott och litterära erkännande i det fjärde bandet: ”De kvinnliga författarna 

tar plats i den litterära institutionen med sådant eftertryck att det ser ut som om 

modernismen radikaliseras med den kvinnliga erfarenheten”. (Bd 4, s. 10) Be-

rättelsen som framträder i de fyra textbanden har således ett tydligt utvecklings-

historiskt fokus, något som huvudredaktörens kommentarer visar att redak-

tionsgruppen varit medveten om. 

 Att huvudfrågeställningen skulle handla om att beskriva när något av-

görande nytt hände i den nordiska kvinnolitteraturhistorien slogs fast redan vid 

det första mötet i projektet 1982. Frågan formulerades då som att man ville 

skriva om ”nye begyndelser” och ”en gradvis erobring af nye livsområder”.37 

Detta val av grundläggande spörsmål visar det arkivmaterial som jag har gått 

igenom inga tecken på att projektet sedan ifrågasatte eller problematiserade. 

Däremot uttrycktes vid ett flertal tillfällen en önskan att undvika progressions-

historiska mönster – det skulle inte bli en hjältinnehistoria eller en eländesbe-

rättelse. Som följd av valet av överordnad frågeställning har en narrativ plot av 

typen ”rise” emellertid ändå blivit resultatet.38 

 Konsekvensen av att välja att inrikta Nordisk kvinnolitteraturhistoria på för-

ändring och utveckling kan därutöver förutses vara att verket, i alla fall i delar, 
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 DKL arkiv, KPS 43. 
38

 Begreppet ”rise” är David Perkins. Se Perkins, 1992, s. 39. 
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kommer att representera ett förhållandevis traditionellt synsätt på litterärt värde. 

Det som värderas högst är det som anses visa förnyelse och det som värderas 

lågt är genrer som anses vara stabila över tid. 

 

Kapitlets disposition 

Utifrån denna analys av Nordisk kvinnolitteraturhistorias inledningsavsnitt ska jag 

närmare undersöka hur några av de aspekter, vilka berörts ovan, tar sig uttryck i 

verkets delar; om resultatet är sådant som det kunde förväntas. De delar jag fo-

kuserar på har jag valt utifrån att de relaterar till avhandlingens övergripande 

frågeställning om förnyelse och tradition i verket. Den första undersökningsde-

len har rubriken ”Hur nordisk är Nordisk kvinnolitteraturhistoria?” och den hand-

lar om i vilken utsträckning det färdiga verket är integrerat tvärnordiskt, vilken 

balansen är mellan nordiska respektive nationella avsnitt, och hur gränsdrag-

ningar och internordiska relationer behandlas. Delkapitlet ger även exempel på 

hur förhållandet mellan det nordiska och det europeiska beskrivs. 

 Den andra undersökningsdelen har rubriken ”Omtolkningarna av tre ka-

noniserade författarskap: Lenngren, Skram och Blixen” och analyserar vilken 

typ av omtolkningar Nordisk kvinnolitteraturhistoria gör av välkända och kanonise-

rade kvinnliga författarskap utifrån tre exempel. Vilka strategier används för att 

förändra bilden av författarskapen? Vilka är de nya tyngdpunkterna? Och i vilka 

aspekter visas inte exempel på några omtolkningar? 

 Den tredje undersökningsdelen har rubriken ”Litteraturbegreppet och ur-

valet av genrer” och diskuterar vilka texttyper som representeras i Nordisk kvin-

nolitteraturhistoria jämfört med i tidigare översiktsverk. Delkapitlet berör också 

vilka genrer som alltjämt inte finns med i verket. 

 I samtliga av dessa tre delkapitel diskuteras Nordisk kvinnolitteraturhistoria i 

förhållande till ett urval av tidigare nationella och nordiska litteraturhistoriska 

översiktsverk. Vilka titlar som ingår i detta jämförelsematerial dryftas närmare i 

varje undersökningsdel. I de tre undersökningsdelarna kommer några av de öv-

riga aspekterna som diskuterats här ovan också att beröras. Några av de tidiga-

re glömda författarskap som verket lyfter fram kommer därvid att nämnas. 

Exempel på hur verket laborerar med periodbegreppen kommer också att ges. 

En aspekt kommer emellertid inte att undersökas närmare inom ramen för den 

här avhandlingen, och det är kvinnolitteraturbegreppet och vilken inverkan den 

postfeministiska vändningen hade på Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Att jag väljer 

bort denna aspekt beror på att den inte omedelbart relaterar till den över-

gripande frågeställningen i avhandlingen, som handlar om verkets förnyelse och 
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tradition i förhållande till tidigare litteraturhistorieskrivning, utan berör ett 

inomfeministiskt problemområde som inte har någon motsvarighet i den all-

männa litteraturhistorieskrivningen innan Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Denna 

fråga kvarstår därmed för framtida forskning. 
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4.1 Hur nordisk är Nordisk kvinnolitteraturhistoria? 

 

I inledningsfasen av projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie diskuterade fors-

kargruppen ambitionen att gå utöver de nationella perspektiven och göra verket 

så långt som möjligt tvärnordiskt. Målet var att Nordisk kvinnolitteraturhistoria inte 

bara skulle vara ett flernationellt verk, utan att det skulle bli integrerat nordiskt.1 

Som tidigare kapitel i denna avhandling visat är det nordiska i Nordisk kvinno-

litteraturhistoria emellertid inte utan problem. Det största inflytandet i projektet 

var redan tidigt knutet till Köpenhamn, där huvudredaktören och sekretariatet 

fanns, och den danska delen av gruppen var drivande från projektets start till 

dess slutförande tillsammans med några av de svenska redaktionsmedlemmarna 

och bandredaktörerna. Samtidigt befann sig Norge och Finland i ett läge där in-

tressekonflikter förelåg mellan den nordiska kvinnolitteraturhistorien och de två 

ländernas egna nationella kvinnolitteraturhistorieprojekt. I mottagandet av ver-

ket avspeglades denna dansk-svenska dominans. Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

gavs ut i en danskspråkig och en svenskspråkig upplaga och recenserades även 

till största delen i dessa två länder. I de få anmälningar som publicerades i Nor-

ge och Finland påtalade också flera recensenter att norskt och finskt stoff var 

underrepresenterat i verket. 

 Hur nordisk är då Nordisk kvinnolitteraturhistoria? Det vill säga i vilken ut-

sträckning är det färdiga, publicerade verket integrerat tvärnordiskt, och i vilken 

utsträckning är det en rad nationella översikter samlade inom en gemensam 

pärm? Vilken är balansen mellan de olika delarna? Och hur behandlas det nor-

diska inom ramarna för de nordiska avsnitten i verket? Det är de övergripande 

frågor som undersöks och diskuteras i detta kapitel. 

 Begreppet Norden dryftades redan i avhandlingens inledning, liksom be-

greppet Skandinavien. Ytterligare två begrepp vilka kräver en förklaring kom-

mer att användas i kapitlet. Dessa är flernationellt och tvärnordiskt. Med ett flerna-

tionellt litteraturhistoriskt översiktsverk avses här ett verk där ländernas littera-

turer förekommer sida vid sida. Med ett tvärnordiskt litteraturhistoriskt över-

siktsverk avses ett där integrerade perspektiv, jämförelser och paralleller mellan 

länderna förekommer. 

 Jag kommer i detta kapitel att kvantitativt undersöka hur den nationella 

balansen i Nordisk kvinnolitteraturhistoria ser ut vad gäller antal avsnitt och andelar 

av sidutrymmet. Likaså kommer jag att redovisa vilka skribenter det är som 

                                                 
1
 DKL arkiv, KPS 52. 
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skrivit de nordiska avsnitten. Därefter kommer jag att kvalitativt undersöka de 

nordiska avsnitten i verket. Avsnittens karaktär kommer att diskuteras, liksom 

vilka författarskap som inkluderas i dem. Det handlar om balansen mellan de 

olika ländernas litteratur i de nordiska avsnitten och i vilken utsträckning som 

tvärnordiska jämförelser förekommer. I vilken utsträckning den nordiska kon-

texten och förhållandena mellan länderna explicit diskuteras kommer också att 

belysas. Det kommer dessutom att röra sig om hur det nordiska förhåller sig till 

det europeiska i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 

 Nordisk kvinnolitteraturhistoria är inte den första litteraturhistoriska hand-

boken med nordisk inriktning. Att verket är nordiskt särskiljer det med andra 

ord från det stora flertalet litteraturhistoriska översiktsverk, vilka är nationellt 

avgränsade. Det nordiska är emellertid inte den aspekt i vilken Nordisk kvinnolit-

teraturhistoria främst visar exempel på förnyelse. Sammanlagt fyra andra över-

siktsverk om nordisk litteratur har tidigare givits ut. Dessa är Hovedtræk af nor-

disk digtning i nytiden redigerad av Einar Skovrup (band 1 utgivet 1920, band 2 

utgivet 1921), Nordisk kultur VIII: Litteraturhistoria redigerad av Sigurður Nordal 

(utgiven i ett band 1943), Nordisk digtning: Fra oldtiden til vore dage av Jørgen 

Bukdahl (utgiven i ett band 1956), och Nordens litteratur redigerad av Mogens 

Brøndsted (utgiven i två band 1972).2 I kapitlets avslutande del kommer jag att 

jämföra de nordiska aspekterna i Nordisk kvinnolitteraturhistoria med dessa fyra 

föregångare, vilket ger ytterligare perspektiv på hur nordisk Nordisk kvinnolittera-

turhistoria kan sägas vara. 

 Kapitlet är upplagt så att den kvantitativa undersökningsdelen presenteras 

först. Därefter följer den kvalitativa undersökningen av de nordiska avsnitten. 

Avslutningsvis återfinns jämförelsen med övriga litteraturhistoriska handböc-

kerna med nordisk inriktning, tillsammans med några avslutande reflektioner. 

 

Antal avsnitt och andelar av sidutrymmet 

I första hand är den analys som presenteras i detta kapitel kvalitativ, men kvan-

titativa aspekter såsom fördelningen av antal avsnitt och andelar av sidutrymmet 

                                                 
2
 Det finns även ett antal andra litteraturhistoriska verk med nordisk inriktning, vilka inte kan räknas 

som litteraturhistoriska översikter i egentlig mening, men som ändå kan nämnas för läsarens orien-
tering. Bland dessa övriga titlar finns Samlade skrifter: D. 15, Nordisk litteratur av Oscar Levertin 
(1909), som är en samling av Levertins essäer om författare från de nordiska länderna, och Moderna 
nordiska författare (1966) av Åke Runnquist, som är en uppslagsbok som presenterar författare från 
Danmark, Finland, Island och Norge landsvis och i bokstavsordning. Se Oscar Levertin, Samlade 
skrifter: D. 15, Nordisk litteratur. Stockholm, 1909 och Åke Runnquist, Moderna nordiska författare: 
En översikt över nordisk litteratur under fyra årtionden. Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge. 
Stockholm, 1966. Den svenska litteraturen behandlas av både Levertin och Runnquist i separata 
volymer i samma bokserie som de angivna titlarna. Runnquists bok har även kommit i en dansk och i 
en norsk bearbetning, där delar av den svenska volymen lagts till. 
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är också relevanta när det gäller att säga något om det nordiska i Nordisk kvinno-

litteraturhistoria. Siffrorna åskådliggör vilken grundläggande balans som finns 

mellan det nordiska och det nationella i verket. De visar också i vilken utsträck-

ning denna balans varierar mellan de fyra textbanden. Dessutom illustrerar 

siffrorna hur fördelningen av utrymmet i verket har fallit ut de olika länderna 

emellan. 

 Kapitlet inleds därför med en redovisning och en analys av de kvantitativa 

aspekterna av det nordiska i verket. Tabell 1 visar den sammanlagda fördelning-

en av antal avsnitt i de fyra textbanden av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, fördelat 

på kategorierna nordiska, europeiska, samt de respektive enskilda nationerna. 

Tabell 2 illustrerar på motsvarande sätt fördelningen av andelar av det totala 

sidutrymmet. Redovisningen av antal avsnitt och andelar av sidutrymmet band 

för band återfinns sedan i bilaga 5, tabellerna 3–10. 

 

 

Tabell 1. 

Sammanlagd fördelning av antal avsnitt i de fyra textbanden av Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria 
 

 Antal  
avsnitt 

Varav  
översiktliga 

Varav  
enskilda 

Norden* 
Europa** 
Danmark 
Finland*** 
Färöarna 
Grönland 
Island 

30 
4 
49 
27 (14) 
2 
1 
11 

30 
4 
17 
11 (4) 
2 
1 
8 

- 
- 
32 
16 (10) 
-  
- 
3 

Norge 36 11 25 
Sverige 69 27 42 
 Totalt 229 stycken Totalt 111 stycken Totalt 118 stycken 

 
Som enskilda avsnitt har jag räknat sådana avsnitt som handlar om ett eller max två enskilda 
författarskap. Som översiktliga avsnitt har jag räknat alla avsnitt av samlingskaraktär, som är av 
introducerande slag, som handlar om en tidsperiod, eller som har en genremässig eller tema-
tisk inriktning. *Avsnitt som omfattar stoff från två eller fler av de representerade länderna har 
räknats som nordiska. **Avsnitt som till största delen handlar om Europa har räknats som 
europeiska. För både * och ** gäller att avsnittens huvudsakliga innehåll har bestämt kategori-
tillhörigheten, inte den etikett som anges i sidfoten av varje sida med jämnt sidnummer i Nor-
disk kvinnolitteraturhistorias textband. ***För kategorin Finland anges inom parentes det antal 
avsnitt/den andel av sidutrymmet som handlar om finlandssvenskt stoff. 
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Tabell 2. 
Sammanlagd fördelning av andelar av sidutrymmet i de fyra textbanden av 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria 
 

 Andel av 
utrymmet 

Varav  
översiktliga 

Varav  
enskilda 

Norden* 
Europa** 
Danmark 
Finland*** 
Färöarna 
Grönland 
Island 

17% 
2% 
23% 
9% (4%) 
0,5% 
0,5% 
7% 

17% 
2% 
10% 
4% (1%) 
0,5% 
0,5% 
6% 

- 
- 
13% 
5% (3%) 
-  
- 
1% 

Norge 13% 6% 7% 
Sverige 28% 12% 16% 
 Totalt ~1655 sidor Totalt 58% Totalt 42% 

 
Kategorier och indelningar samma som tabell 1, även * , ** och ***. Vid uträkningen av 
andelar av sidutrymmet har jag mätt textlängden i antal tecken inklusive blanksteg i den digi-
tala utgåvan av verket. Text avser här brödtext, exklusive de bildtexter och marginaltexter som 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria också inrymmer. Anledningen till att marginaltexterna inte är in-
räknade är att deras karaktär skiljer sig från avsnitt till avsnitt, vilket innebär att det varierar hur 
stark anknytning de har till författarskapet som behandlas. Dessutom är marginaltexterna inte 
helt identiska i den danska och den svenska utgåvan av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, något 
som ytterligare talar för att de inte bör medräknas i en kvantitativ analys av detta slag. 

 

 

Som framgår av tabellerna är det totala antalet nordiska avsnitt 30 stycken, 

vilket är en dryg åttondel av verkets alla avsnitt. Sett till antal sidor utgör det 

nordiska 17 procent av det sammanlagda sidantalet. Det europeiska upptar om-

kring 2 procent av utrymmet, vilket innebär att återstående 81 procent av verket 

är vikt åt nationellt inriktade avsnitt. Alla nordiska och europeiska avsnitt är av 

översiktlig karaktär, vilket inte på något sätt är förvånande då de avsnitt som 

behandlar enskilda författarskap är märkta med respektive nationalitet. 

 Störst utrymme får nordiska avsnitt i det första bandet av verket. Närmare 

en fjärdedel av avsnitten och totalt 22 procent av sidutrymmet i band 1 har nor-

disk inriktning. (Bilaga 5, tabell 3 och tabell 4) Därefter minskar utrymmet för 

nordiska avsnitt något i band 2, där omkring en åttondel av avsnitten och 19 

procent av sidutrymmet handlar om Norden. (Bilaga 5, tabell 5 och tabell 6) I 

band 3 och band 4 har andelarna sedan minskat ytterligare, så att siffrorna visar 

12 procent av sidutrymmet i det tredje bandet och 17 procent av sidutrymmet i 

det fjärde bandet för nordiskt stoff. (Bilaga 5, tabell 8 och tabell 10) De nor-

diska avsnitten utgör således en mindre del av de senare banden än av de tidi-

gare. 
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 Av tabellerna kan vidare utläsas att Sverige är det land som har fått både 

det största antalet avsnitt och den största andelen av sidutrymmet i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. Närmare trettio procent av verket totalt sett handlar om 

svenskt stoff. Siffran varierar emellertid från band till band; störst är den i det 

tredje bandet där 31 procent av utrymmet ägnas åt svensk litteratur och svenskt 

kulturliv, och minst är den i det fjärde bandet där svenskt stoff upptar 24 pro-

cent av utrymmet. (Bilaga 5, tabell 8 och tabell 10) I alla fyra banden har Sve-

rige, denna variation till trots, konsekvent det största antalet avsnitt och den 

största andelen av sidutrymmet. 

 Sverige följs i tabellen av Danmark, som har det näst största antalet av-

snitt och den näst största andelen av sidutrymmet i de fyra banden. Fördelning-

en håller sig jämnt mellan tjugo och tjugofem procent vad gäller danskt stoff i 

de individuella banden. (Bilaga 5, tabell 6 och tabell 8) 

 Det kan i tabellerna se ut som att den stora skillnaden mellan Sveriges och 

Danmarks andelar ligger i att Sverige har fått med fler enskilda författarskap än 

vad Danmark har, eftersom det är i denna kolumn som siffrorna skiljer sig mest 

mellan de två länderna. Detta stämmer dock inte helt och hållet – särskilt i det 

andra bandet behandlas många danska kvinnliga författarskap i översiktliga 

samlingsavsnitt med tematisk inriktning; författarskap som lika gärna hade kun-

nat behandlas i enskilda avsnitt. Det svenska övertaget bör därför betraktas som 

generellt och inte som särskilt utmärkande enbart beträffande de så kallade sto-

ra namnen. 

 Vad gäller de enskilda ländernas andelar av utrymmet har Norge i stor-

leksordning den tredje största andelen stoff och Finland har den fjärde största 

andelen. Den minsta andelen av sidutrymmet har Norge fått i band 1, där 8 

procent av bandet handlar om norsk litteratur, och den största andelen i band 2, 

där landet har fått 18 procent av utrymmet. (Bilaga 5, tabell 4 och tabell 6) Det 

finska stoffet ligger mellan 5 och 10 procent i alla banden utom i det tredje där 

andelen är 14 procent. (Bilaga 5, tabell 6 och tabell 8) Med anledning av vad 

som konstaterades i avhandlingens kapitel 3 angående de finska recensenternas 

anmärkningar att frånvaron av finskspråkiga finländska författare i verket är sär-

skilt påtaglig, finns i tabellerna också redovisat vilken andel av det finska stoffet 

som behandlar finlandssvensk respektive finskspråkig litteratur. Siffrorna visar 

då att en övervägande del av de finska avsnitten i band 2 och band 3 behandlar 

finlandssvenska författarskap. Traditionellt har några av dessa författare också 

räknats till den svenska litteraturhistorien, såsom exempelvis Edith Södergran 

och Hagar Olsson. Generellt kan konstateras att omkring hälften av det finska 

stoffet i verket som helhet utgörs av finlandssvensk litteratur, samt att merpar-
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ten av de författarskap som behandlas i enskilda avsnitt är finlandssvenska. Med 

tanke på att de svenskspråkiga utgör en minoritet av Finlands befolkning är det 

anmärkningsvärt att den finlandssvenska litteraturen utgör den största delen av 

den finländska litteraturen i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Tabellen visar med an-

dra ord att den kritik som några recensenter riktade mot verket, att det särskilt 

var den finskspråkiga finska litteraturen som blivit underrepresenterad, inte var 

utan grund. 

 Skillnaden mellan å ena sidan Sveriges och Danmarks andelar, och å andra 

sidan Norges och Finlands, är förhållandevis stor. Sverige har dubbelt så många 

avsnitt och dubbelt så stor andel av utrymmet som Norge, och nära nog tre 

gånger så många avsnitt och mer än tre gånger så stor andel av utrymmet som 

Finland. Särskilt påtaglig är den svensk-danska dominansen i det första och det 

andra bandet. Det finns flera anledningar till att dessa två länder dominerar. 

Vad gäller projektinterna faktorer kan skribentgruppernas storlek konstateras ha 

spelat en roll i hur mycket stoff varje land representeras av. Den sammanställ-

ning av skribenterna i projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie som presente-

ras i avhandlingens bilaga 1, visar att omkring en tredjedel av skribenterna var 

svenska, en dryg fjärdedel var danska och en sjättedel vardera var norska och 

finska. Dessa siffror stämmer relativt väl överens med de andelar av utrymmet 

som de respektive länderna har i verket, förutom för Finland som har fått en 

mindre andel. I övrigt motsvarar skribentgruppernas storlek fördelningen av av-

snitt och sidutrymme. Att de norska och finska skribentgrupperna bestod av 

färre personer än de svenska och danska, liksom att andelen norskt och finskt 

stoff därigenom kommit att bli mindre, har delvis sin förklaring i de konkurre-

rande nationella kvinnolitteraturhistorieprojekten som pågick i Norge och Fin-

land. Den redaktionella konflikten med Finland förklarar också den mindre an-

delen finska avsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. En mängd finskt stoff som 

var planerat fick efter konflikten strykas, vilket konstaterades i kapitel 2. 

 Inte långt efter Finland i statistiken ligger sedan Island med 7 procent av 

verkets totala sidutrymme. Sett till antalet avsnitt representeras Finland emeller-

tid av avsevärt fler sådana än Island, mer än dubbelt så många. Förklaringen till 

att procenttalen ligger närmare varandra är Helga Kress omfångsrika avsnitt om 

den fornisländska sagalitteraturen, som i sig utgör 13 procent av sidutrymmet i 

det första bandet. (Bilaga 5, tabell 4) I det andra och det tredje bandet får den 

isländska litteraturen bara en bråkdel av det utrymmet. (Bilaga 5, tabell 6 och 

tabell 8) Det fjärde bandet innehåller därefter igen en något större del isländskt 

stoff, dock inte fullt så mycket som i band 1. (Bilaga 5, tabell 10) 



 169 

 Slutligen en kommentar om Färöarna och Grönland, som får 0,5 procent 

vardera av det totala utrymmet i verket. Samtliga avsnitt om färöiskt och grön-

ländskt stoff återfinns i det tredje eller det fjärde bandet, som båda handlar om 

1900-talets litteratur. Färöarna, Grönland och Island har alla förhållandevis få 

avsnitt om enskilda författarskap. 

 Skribenterna av de nordiska avsnitten är övervägande danska, därefter är 

de svenska. De nordiska avsnitten är i mindre utsträckning skrivna av norska 

eller finska skribenter, och i endast ett av de trettio avsnitten har en skribent 

från Färöarna medverkat. 

 

Tvärnordiska ambitioner 

Bland de 30 nordiska avsnitten i Nordisk kvinnolitteraturhistoria finns både sådana 

som har en tydlig tvärnordisk ambition och sådana som inte har det. I det föl-

jande analyserar och diskuterar jag först några exempel på avsnitt där det finns 

en strävan att vara tvärnordisk, för att utröna vilka författarskap som tas upp i 

dessa avsnitt och vilken karaktär de nordiska jämförelserna har. Därefter dryf-

tar jag några exempel på avsnitt där det inte finns någon tvärnordisk ansats och 

diskuterar vad detta kan bero på. 

 Ett nordiskt avsnitt med uttalad tvärnordisk ambition är ”Från mannen 

till barnet: En ny position i efterkrigstidens kvinnolitteratur” (Bd 3, s. 568–577) 

av Ebba Witt-Brattström. Avsnittet avslutar det tredje bandet och handlar om 

barn och moderskap som litterära motiv hos efterkrigstidens kvinnliga förfat-

tare. Att avsnittet har en strävan att vara tvärnordiskt visar sig genom att Witt-

Brattström beskriver det aktuella moderskapsmotivet som möjligt att hitta hos 

författare i hela Norden: 

 
Bilden av mannen som bödel och barnet som offer försöker kvinnliga förfat-
tare över hela Norden att ersätta med bindningen mellan mor och barn, där 
barnet får en politiskt laddad roll som symbol för freden och livskraften. Under 
andra världskriget sker en motiv förskjutning [sic!] i kvinnors litteratur när det 
för meningslöst våld utsatta barnet kommer i fokus och 1930-talets mer eroti-
ska betoning av moderskroppen träder i bakgrunden. (Bd 3, s. 568) 
 

För att exemplifiera motivet tar Witt-Brattström upp en rad kvinnliga författar-

skap från Danmark, Finland, Norge och Sverige, och hon nämner även ett 

namn från Island. Litteratur från så gott som hela det geografiska Norden finns 

således representerat i avsnittet, vilket innebär att den belysning som Witt-Bratt-

ström ger moderskapsmotivet kan kallas tvärnordisk. Tilläggas kan också att 

sett till antalet nordiska länder som finns företrädda i de litterära exemplen, ut-
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gör detta avsnitt det mest tvärnordiska av Nordisk kvinnolitteraturhistorias nordiskt 

inriktade avsnitt. 

 Samtidigt som detta konstateras kan några andra iakttagelser emellertid 

också framföras: för det första saknar avsnittet helt exempel från Färöarna och 

Grönland, för det andra är det isländska omnämnandet förhållandevis kort (det 

upptar tre textrader av avsnittets närmare åtta sidor) och för det tredje är samt-

liga finska exempel finlanssvenska. Några finskspråkiga finländska författare 

finns således inte med. Hela det nordiska språk- och kulturområdet kan därför 

inte sägas vara företrätt i avsnittet, även om alla fem nordiska länder är repre-

senterade. 

 Ett annat exempel på ett avsnitt med ambitionen att vara tvärnordiskt är 

”Modernitetens kvinnliga text: Det moderna genombrottet i Norden” (Bd 2,    

s. 330–353) av Inger-Lise Hjordt-Vetlesen. På ett övergripande plan fungerar 

avsnittet som inledning till den litteraturhistoriska period som vanligtvis kallas 

det moderna genombrottet och som sträcker sig över 1800-talets sista två de-

cennier. I avsnittet redogör Hjordt-Vetlesen för det sena 1800-talets kvinno-

emancipation och de olika ställningstaganden i kvinnofrågan som då debattera-

des. Utvecklingen beskrivs i metaforer av öppningar och stängningar, och slut-

ligen konstateras att det moderna genombrottet också innebar ett modernt sam-

manbrott för en del av de kvinnliga författarna. 

 Den tvärnordiska ansatsen syns i avsnittets första del genom att det är 

generella förhållanden i länderna som Hjordt-Vetlesen talar om: 

 
I alla de nordiska länderna slöt sig kvinnorna samman i nationella kvinnoför-
bund, där de oupphörligt och ihärdigt arbetade på att få upp kvinnosaken i de 
lagstiftande församlingarna och få lagar genomförda som befrämjade jämställd-
het inom ramen för familj och yrkesliv. (Bd 2, s. 333) 
 

Detta implicerar att avsnittet handlar om hela Norden. Även ifråga om de 

författarskap som diskuteras efter den inledande kultur- och kvinnohistoriska 

översikten finns samma strävan att vara tvärnordisk. Hjordt-Vetlesen betonar 

att ”[ö]ver hela Norden glödde pennorna, dubbelmoralens smuts virvlade upp 

till allmän beskådan, och familjer och vänskaper rämnade”. (Bd 2, s. 341) De 

författarskap som de litterära exemplen hämtas ur är danska Elisabeth Grundt-

vig och Adda Ravnkilde, norska Alvine Prydz och Amalie Skram, och svenska 

Alfhild Agrell, Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Edgren Leffler och Mat-

hilda Malling (känd under pseudonymen Stella Kleve). I korthet nämns också 

finska Minna Canth. (Bd 2, s. 345) Verk ur tre av författarskapen jämförs och 

analyseras närmare, och dessa är Ravnkildes roman Judith Fürste, Skrams roman 

Constance Ring och Benedictssons roman Pengar. 
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 De nordiska länder som Hjordt-Vetlesen i avsnittet ger exempel ifrån är 

således huvudsakligen Danmark, Norge och Sverige, med tillägg av några om-

nämnanden av finska författare. Med andra ord representeras Norden till stör-

sta delen av Skandinavien i detta avsnitt. Det finskspråkiga finska förekommer i 

förbigående men finns inte med i någon av avsnittets mer ingående textana-

lyser, och Färöarna, Grönland och Island omnämns inte alls. Jag skulle därför 

kalla detta avsnitt tvärskandinaviskt snarare än tvärnordiskt. Det har i varje fall en 

skandinavisk slagsida. 

 Ytterligare ett exempel på ett avsnitt med en tvärnordisk ambition är 

”Stillhetens retorik: Minnen från vardagsrummet” (Bd 2, s. 94–108) av Anne-

Marie Mai. Även detta avsnitt fungerar som en inledning till ett nytt kapitel i 

verket, och övergripande handlar det om det borgerliga romantiska kvinnoidea-

let vilket under 1800-talets mitt placerade de nordiska kvinnorna i den privata 

sfären där de förväntades föra en stillsam och lågmäld tillvaro. Den romantiska 

mönsterbilden medgav att kvinnorna ägnade sig åt skrivande, men endast om 

det skedde inom ramarna för vad som ansågs passande. I anslutning till detta 

huvudtema berör Mai aspekter av kvinnors liv, bildning och författande. 

 Avsnittets strävan att vara tvärnordiskt framträder tydligast när Mai disku-

terar hur de kvinnliga författarna hanterade det samtida kvinnoidealet i sina ro-

maner, och hon konstaterar då att: ”I de nordiska kvinnornas romaner och be-

rättelser från 1800-talets mitt står ofta en stillsam, kraftfull kvinnogestalt i cen-

trum”. (Bd 2, s. 102) Denna formulering ger vid handen att detta varit för-

hållandet i hela Norden. De litterära exempel som Mai därefter ger på sådana 

kraftfulla kvinnliga berättarröster är hämtade ur verk av Fredrika Bremer, Ca-

milla Collett, Thomasine Gyllembourg och Magdalene Thoresen. Således är det 

författare från Danmark, Norge och Sverige som beaktas, vilket innebär att 

också denna jämförelse snarare bör kallas tvärskandinavisk än tvärnordisk. Av-

snittet innehåller inte några författare från Finland eller Island, ej heller från 

Färöarna eller Grönland. Vad gäller det nordiska i Mais avsnitt kan också påpe-

kas att omkring halva avsnittet uteslutande förhåller sig till danskt stoff, vilket 

gör att det partiet inte kan beskrivas som vare sig tvärnordiskt, tvärskandina-

viskt eller flernationellt, utan det är helt och hållet danskt. (Bd 2, s. 94–101) 

 På samma sätt som i de två senast dryftade exemplen ser det ut i flertalet 

av de avsnitt i verket som kan sägas ha en tvärnordisk strävan.3 De länder som 

                                                 
3
 I avsnittet ”Begärets och känslans språk är sanningens språk: Religiösa erfarenheter och skrift-

former från medeltidens kyrkliga liv till 1600-talets väckelserörelser” (Bd 1, s. 84–99) belyser Eva 
Hættner Aurelius de tidigaste klostertraditionerna i Norden och tar då upp exempel från Danmark, 
Finland, Norge och Sverige. Hon skriver: ”I Norden grundades de första klostren på 1100-talet. Flera 
av de mest kända nunneklostren tillkom då: Vreta och Gudhem i Sverige, Bosjö och Börringe i det då 
danska Skåne, Nonneseter i Norge. Under 1400-talet grundas så i Norden flera Birgittinkloster: Vad-
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behandlas i de nordiskt inriktade avsnitten är i första hand Danmark och Sve-

rige, och i någon mån också Norge. Förhållanden i Finland eller på Island dis-

kuteras i liten utsträckning i de nordiska avsnitten, och Färöarna och Grönland 

inte alls. Om denna tystnad implicerar att förhållandena förutsätts vara så 

likartade i hela det geografiska, språkliga och kulturella Norden att det inte är 

nödvändigt att diskutera Finland, Färöarna, Grönland och Island, eller om tyst-

naden tvärtom innebär att det inte funnits något motsvarande kulturliv att ge 

exempel på i dessa länder, framgår inte av de upplysningar som texten ger. I av-

snittet ”Om alla slags berömvärda kvinnopersoner: Gynaeceum – en kvinnolit-

teraturhistoria” (Bd 1, s. 217–232) hävdar Marianne Alenius explicit att för-

hållandena kan antas ha varit likartade i hela Norden, då hon skriver att den typ 

av kulturliv som hon skildrar beträffande Danmark och Sverige också torde va-

ra representativt för de övriga nordiska länderna: 

 
Den lilla svenska samlingen biografier och de tämligen talrika danska och nor-
ska samlingarna, som ingår i de danska gynaeceerna, ger intryck av en livlig 
konstnärlig och intellektuell verksamhet bland Nordens kvinnor under 1600- 
och 1700-talen. Det ligger nära till hands att tro att förhållandena varit desam-
ma på Island, Färöarna och i Finland. (Bd 1, s. 232) 

 

Formuleringen ”[d]et ligger nära till hands att” signalerar dock en viss osäkerhet 

om hur det kan ha förhållit sig. Det framkommer också i avsnittet att källor om 

lärda kvinnor i Norden utanför Danmark i liten utsträckning är kända. (Bd 1,   

s. 221) 

 Med utgångspunkt i de två enskilda nationella avsnitt som finns i det för-

sta bandet om finskt och isländskt stoff, framstår det heller inte som att Finland 

och Island hade ett kulturliv som motsvarade det danska, norska eller svenska 

vid samma tid, i och med att båda avsnitten handlar om muntliga folkliga berät-

tartraditioner. Avsaknaden av explicita yttranden om förhållanden i Finland och 

på Färöarna, Grönland och Island i de nordiska avsnitten kan också tolkas som 

ett tecken på att redaktörerna och skribenterna i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

                                                                                                                                        
stena i Sverige, Nådendal i Finland, Mariager och Maribo i Danmark, kvinnokloster som kom att få 
stor kulturell och politisk betydelse”. (Bd 1, s. 85) Av dessa är det de svenska fromma kvinnorna som 
diskuteras mest ingående. 
   I avsnittet ”Mellan hovkultur och vardagsrum: Salongskulturen” (Bd 2, s. 16–22) talar Karen Klit-
gaard Povlsen om den nordiska salongskulturen. De exempel på litterära salonger som ges såväl i 
hennes eget som i efterföljande avsnitt är danska och svenska: Friederike Brun, Thekla Knös, 
Kamma Rahbek, Charlotte Shimmelmann och Malla Silfverstolpe (i förbigående nämns även Agnes 
Geijer-Hamiltons och Anna Maria Lenngrens salonger). Anne Scott Sørensen påpekar i avsnittet 
”Bakkehusets poesi: Om Kamma Rahbek” också att: ”I Norden har det inte funnits någon borgerlig 
salongskultur jämförbar med den tyska förromantiska. Men i Danmark och Sverige bildades några 
framträdande, litterära samlingspunkter i de miljöer, där litteraturen och litteraturförmedlingen höll på 
att bli en borgerlig verksamhet”. (Bd 2, s. 38) 
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inte haft lika breda kunskaper om alla delar av det nordiska språk- och kultur-

området. 

 Så långt har jag diskuterat de avsnitt där det finns en ambition till tvär-

nordisk belysning; nu ska jag övergå till att ge exempel på avsnitt där det inte 

finns någon motsvarande ansats. Ett exempel är ”Språket i fokus: Om 1960- 

och 1970-talets nya språkmedvetna diktkonst” (Bd 4, s. 329–345) av Anne-

Marie Mai, Unni Langås och Isabell Vilhelmsen, vilket i sidfoten uppges handla 

om lyrik i Norden. Det första som kan konstateras om detta avsnitt är att dess 

struktur skiljer sig från de avsnitt som jag har berört här ovan. Detta menar jag 

ger anledning att tala om två olika typer av avsnitt i Nordisk kvinnolitteratur-

historia. Jag har valt att benämna den ena kategorin monografiska avsnitt och den 

andra antologiska avsnitt. De monografiska avsnitten är sådana avsnitt som före-

faller ha komponerats som en oavbruten helhet, och de är undertecknade i slu-

tet av en enskild skribent eller av flera skribenter i kollaboration. De antologi-

ska avsnitten består istället av flera kortare textpartier som slagits samman un-

der en gemensam huvudrubrik, och skribenternas namn är angivna efter varje 

enskilt parti av texten, vilket indikerar att avsnitten inte skrivits i samarbete utan 

att bidragen blivit hopförda redaktionellt.4 Avsnittet ”Språket i fokus” hör till 

kategorin antologiska avsnitt. Det inleds med en författarpresentation av danska 

Marianne Larsen, skriven av Mai. Därefter följer en del om fyra norska lyriker – 

Eldrid Lunden, Hanne Aga, Sissel Solbjørg Bjugn och Inger Elisabeth Hansen 

– undertecknad av Langås. Avsnittet avslutas sedan med en författarpresenta-

tion av svenska Kristina Lugn, skriven av Vilhelmsen. Avsnittet har alltså tre 

skribenter vars texter är ordnade i en följd efter varandra. 

 Både presentationen av Marianne Larsen och presentationen av Kristina 

Lugn i detta avsnitt kunde, som jag ser det, likaväl ha fungerat som enskilda 

författaravsnitt, då de både till innehåll och till upplägg påminner om andra 

sådana avsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Det finns indikationer i presenta-

tionerna som tyder på att texterna ursprungligen även kan ha varit skrivna med 

den intentionen. I presentationen av Larsen framkommer att hon påbörjade sin 

                                                 
4
 Totalt i verket är 22 av de nordiska avsnitten monografiska och 8 är antologiska. De flesta av de 

monografiska nordiska avsnitten finns i verkets första och andra band, där alla avsnitt utom ett är av 
denna karaktär. De flesta av de antologiska nordiska avsnitten finns i verkets fjärde band, där fem av 
nio avsnitt är av denna karaktär. De nordiska avsnitt som jag räknar som antologiska är ”...hur jag 
kväder en visa: Kvinnliga traditionsbärare i den nordiska balladtraditionen under 1500–1800-talen” 
(Bd 1, s. 515–542), ”Begärets retorik: Mellankrigstidens kvinnolitteratur” (Bd 3, s. 328–339), ”Tidens 
kvinnor: Medborgarskapet erövrat, men till vad?” (Bd 3, s. 379–389), ”Dialog i könsdemokratins 
tecken: Ungdomsromanen i förvandling” (Bd 4, s. 241–254), ”Rapport från en skurhink: Välfärds-
samhället sett nerifrån” (Bd 4, s. 271–279), ”Främmande överallt – hemma överallt...: Emigrant-
litteraturens kulturella dubbelblick” (Bd 4, s. 300–313), ”Den goda historien: Historiska romaner och 
andra läsarframgångar” (Bd 4, s. 318–328) och ”Språket i fokus: Om 1960- och 1970-talets nya 
språkmedvetna diktkonst” (Bd 4, s. 329–345). 
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författarbana som lyriker men att hon senare övergick till att skriva romaner. 

En diskussion av Larsens romanserie upptar drygt halva presentationen. Vidare 

i presentationen av Lugn diskuteras författarens lyrik såväl som hennes drama-

tik. Trots att avsnittet handlar om lyrik diskuteras således också andra genrer 

som romaner och dramatik, och detta menar jag tyder på att de två författar-

porträtten från början kan ha varit tänkta för ett annat sammanhang. 

 Även det faktum att Larsens och Lugns författarskap inte förekommer i 

något annat avsnitt än detta i verket, tyder på att texterna från början kan ha 

varit skrivna med intentionen att vara enskilda avsnitt. Det framstår heller inte 

som att det förekommit något samarbete mellan skribenterna, utan troligen är 

det i den redaktionella fasen som texterna har sammanförts till ett gemensamt 

avsnitt. Förhållandevis få nordiska jämförelser görs också i dessa författarpre-

sentationer. Mai gör förvisso en kortare dansk-norsk-svensk jämförelse som av-

slutning på sin del, då hon summerar: 

 
De kvinnliga författarna tematiserar alla förhållandet mellan språk, kön och po-
litik, vilket ger upphov både till politiskt collage som hos svenska Sonja Åkes-
son, retoriskt rollspel som i norska Eldrid Lundens texter, bitande satir och av-
slöjande dramatik som hos Kristina Lugn och stora berättande romaner som 
hos Kirsten Thorup och Marianne Larsen. (Bd 4, s. 334) 
 

Även Langås påvisar ett par dansk-norsk-svenska paralleller i sin del av avsnit-

tet, men sammantaget är de tvärnordiska inslagen bara något mer påtagliga här 

än i de genomsnittliga nationella avsnitten.5 Vilhelmsens del av avsnittet inne-

håller inga nordiska jämförelser. 

 De antologiska avsnitten är generellt mindre inriktade på nordiska jäm-

förelser, även om det finns vissa sådana ansatser i introduktionerna till några av 

avsnitten. Detta beror på avsnittens karaktär och att många delar inte förefaller 

vara skrivna med avsikten att vara tvärnordiska. 

 

                                                 
5
 Som ett exempel kan nämnas Astrid Lorenz avsnitt om Ragnhild Jølsen, där författarens kopplingar 

till jugendstilen diskuteras och det konstateras att ”[ö]verallt i Norden finner man författarskap med 
dessa tendenser”. (Bd 3, s. 128) Lorenz drar därvid paralleller mellan Jølsen och Selma Lagerlöf. 
Kopplingar görs i avsnittet också till Fredrika Bremers karaktärsteckningar. (Bd 3, s. 129) 
   Ett annat exempel är Unni Langås avsnitt om den lyriska modernismen i Norge, där jämförelser 
görs med Danmark, Finland och Sverige: ”Medan traditionalisterna hyllar det tidlösa, och 1960-
talsgenerationens manliga representanter finner sina positioner i kritiken av det etablerade, är det i 
Kate Næss' texter tillvarons spänningar som finner ett språk. I ett bredare perspektiv ser man att 
hennes 1960-talsverk har många drag gemensamma med kolleger i Norden: Sonja Åkesson, Inger 
Christensen och Eeva-Liisa Manner”. (Bd 4, s. 60) 
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Begreppet Skandinavien 

I det föregående konstaterades att flertalet av de nordiska avsnitten med tvär-

nordisk ambition snarare kan kallas tvärskandinaviska. I vilken utsträckning och 

på vilket sätt används då begreppet Skandinavien i Nordisk kvinnolitteraturhistoria? 

 Begreppen Skandinavien och skandinavisk används mer sparsamt i Nor-

disk kvinnolitteraturhistoria än begreppen Norden och nordisk, men de förekom-

mer i några avsnitt. När användningen av begreppet studeras, framgår det av 

sammanhangen att Skandinavien inte används på ett enhetligt sätt, utan att det 

påträffas i samtliga av de tre betydelsevarianter som diskuterades i avhandling-

ens inledningskapitel. Dessa var, för att påminna, för det första att Skandinavien 

används som samlingsnamn för länderna Danmark, Norge, Sverige och ibland 

även Finland, för det andra att begreppet avser den Skandinaviska halvön, och 

för det tredje att Skandinavien används synonymt med begreppet Norden. 

 I avsnittet ”För Corinnes fötter: Den romantiska kvinnan i Sverige” (Bd 2, 

s. 56–59) avser Skandinavien de tre länderna Danmark, Norge och Sverige, 

vilket framgår då Mary Wollstonecrafts bok Letters Written During a Short Residen-

ce in Sweden, Norway and Denmark omtalas som tillkommen under hennes ”resa i 

Skandinavien”. (Bd 2, s. 59) I avsnittet ”Ursprungsfolken i Norden: Kvinnliga 

författare i Grönland, Kalaallit Nunaat, och Sameland, Sápmi” (Bd 4, s. 548–

565) har begreppet emellertid inte samma betydelse, utan där åsyftar Skandi-

navien istället den geografiska skandinaviska halvön: 

 
Kvinnors moderna litterära produktion började med de politiska strömningarna 
i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Grönland och norra Skandina-
vien upptäcktes som landsdelar, och grönländarna och samerna fick syn på sig 
själva som etniska minoriteter: nu skulle det vara slut med mindervärdeskänslor 
inför de dominerande kulturerna, nu skulle folkets egen röst höras på det egna 
språket. (Bd 4, s. 551) 
 

Det finns också exempel på att begreppet Skandinavien och begreppet Norden 

används till synes synonymt, så bland annat i avsnittet ”Brevet – en genre för 

kvinnor: Traditioner och förebilder för kvinnors brev” (Bd 1, s. 364–369): 

 
I Nordeuropa hade den nationalspråkliga brevlitteraturen sin storhetstid på 
1700-talet, i Skandinavien dock inte förrän under senare hälften av århundradet 
och i början på 1800-talet. Impulsiviteten hade varit mode länge i Europa, och 
Tyskland hade tolkat den på sitt sätt och då först började man reagera i Nor-
den. (Bd 1, s. 368) 
 

Användningen av begreppet Skandinavien är därmed inte enhetlig i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. Som konstaterades i den föregående diskussionen av de 

tvärnordiska ambitionerna i verket är användningen av begreppet Norden heller 
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inte enhetlig och systematisk, utan vid närmare analys framgår att det ofta är 

Skandinavien som avses. 

 

Gränsdragningar och internordiska relationer 

De nordiska unionskonstellationer som i avhandlingens inledningskapitel kon-

staterades ha funnits genom historien beskrivs i relativt liten utsträckning 

explicit i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Jag ska diskutera hur det talas om dessa 

skiftande unioner och internordiska relationer i det följande, och jag kommer då 

att delvis gå utanför ramarna för de 30 nordiska avsnitten och även inkludera 

exempel från nationellt inriktade avsnitt. 

 Det första avsnitt där unionen mellan Danmark och Norge omnämns i 

verket är ”Käck i pennan, käck i bläck: Om Dorothe Engelbretsdatter” (Bd 1,  

s. 163–175) där Inger Vederhus konstaterar att Engelbretsdatter var den första 

kvinnliga psalmisten i Danmark-Norge: 

 
De flesta författare i Norge på 1500-, 1600- och 1700-talen var präglade av 
unionen med Danmark och man kan knappast tala om norsk nationell med-
vetenhet. Dorothe Engelbretsdatter markerar att hon är norska, när hon be-
höver distansera sig från det köpenhamnska skvallret om henne och framhäva 
att hon har ett naturligt flöde av rim. [---] Någon diktande norsk adel fanns 
inte, men bönderna hade en rik folklig, muntlig berättartradition, som ned-
tecknades allteftersom skrivkonsten blev mer utbredd. (Bd 1, s. 174) 
 

Några historiska fakta om unionen Danmark-Norge förmedlas inte i Vederhus 

avsnitt och i sidfoten markeras avsnittet som ”Norge”, inte Danmark-Norge så 

som det var i samtiden. Denna princip tillämpas genom hela verket, vilket inne-

bär att de nationella avsnitten benämns enligt nutida gränsdragningar oavsett 

historiskt förändrade nationsgränser. 

 Unionen mellan Danmark och Norge nämns i det första bandet därefter 

igen i avsnittet ”Narrationes Lubricae: Erotiska historier” (Bd 1, s. 543–556), 

där Rakel Christina Granaas under rubriken ”Norskt tal – dansk bildad skrift” 

poängterar: 

 
Vid mitten av 1800-talet bestod den läsande publiken i Norge i stort sett av äm-
betsmannakåren, studenterna och det bildade borgerskapet. Detta var männi-
skor knutna till maktpositioner i samhället. De stod nära den danska stadskul-
turen och den danskspråkiga skrifttraditionen, som alltjämt utgjorde normen. 
Uppfattningen om bildning och kultur var förbunden med dansk diktning, men 
ännu inte norsk. Fortfarande utgavs få skönlitterära böcker i Norge. Ännu en 
generation efter 1814 och unionsupplösningen, ansågs det inte särskilt rums-
rent att blanda det sobert danska med norska dialekter och muntlig stil. Det var 
att slarva med hög och låg stil, det var att demonstrera sin brist på bildning.  
(Bd 1, s. 548) 
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Granaas konstaterar alltså att den danskspråkiga skriftliga litteraturen i Norge 

ansågs höra hemma i en dansk bildad stadskultur som huvudsakligen de övre 

norska samhällsskikten hade tillgång till. Den norska folkliga kulturen förmedla-

des istället genom norskspråkig muntlig diktning. Granaas poängterar att denna 

muntliga tradition därför spelade en viktig roll för den norska nationalkänslan 

vid unionsupplösningen med Danmark.6 

 Några fler explicita kommentarer om den dansk-norska unionen förekom-

mer inte i det första bandet. Däremot framkommer det mellan raderna i vissa 

formuleringar att Danmark och Norge betraktas som en enhet. Bland annat när 

ämnet litteratur på modersmålet diskuteras är det tydligt att Danmark och Nor-

ge utgjorde en nation.7 Mai skriver i avsnittet ”Det rena språket och den nya 

känslosamheten: De kvinnliga skribenterna, modersmålet och känslosamheten” 

(Bd 1, s. 357–363) att många norska individer verkade för en ny litteratur på 

modersmålet, då danskan länge varit det vedertana skriftspråket i Norge: 

 
De norska studenter och kandidater som vistades i Köpenhamn blev under 
1700-talet en allt viktigare kulturell faktor. Ända sedan reformationen hade 
danska varit officiellt skriftspråk i Norge, och de norska akademikerna i Dan-
mark gjorde sig särskilt gällande i de många nya sammanslutningar, sällskap, 
kretsar och föreningar som bland annat ville främja modersmålslitteraturen. 
(Bd 1, s. 357) 
 

Först i det andra bandet, omkring tiden för upplösandet av unionen Danmark-

Norge, blir årtal och andra historiska omständigheter förklarade för läsarna. I 

avsnittet ”Stillhetens retorik: Minnen från vardagsrummet” diskuterar Mai frå-

gan om de förändrade politiska relationerna och gränsdragningarna mellan de 

nordiska länderna. Eftersom stycket är ett av få i verket som överhuvudtaget 

berör de politiska förhållandena mellan alla fyra länderna Danmark, Finland, 

Norge och Sverige, citerar jag en lite längre passage: 

 
Napoleonkrigen hade inte bara ödelagt Köpenhamn utan också dramatiskt för-
ändrat förhållandet mellan de nordiska länderna. En ny borgerlig ekonomisk 
och kulturell utveckling skulle inledas efter att Sverige avstått Finland och 
Åland till Ryssland 1809 och Norge vid Kielfreden 1814 skilts från Danmark 
och tvingats i union med Sverige. [---] Trots att de nordiska länderna stod split-

                                                 
6
 Granaas skriver: ”[De muntligt traderade sagorna] betraktas traditionellt som norska kulturskatter, 

de nämns som bevis på överlevande, norsk ursprunglighet efter ’400-årsnattens’ underdåniga union 
med danskarna. Den muntligt förmedlade traditionen, speciellt sagan, representerar i viss mening 
norrmännens dröm om frihet. Alla hjältars hjälte är den i Norge ryktbare unge Askeladden, som envis 
och fräck går segrande ur de omöjligaste situationer. Han är fattigpojken som slår sig fram, den träl-
bundne som vinner självständighet”. (Bd 1, s. 548) 
7
 Också när Marianne Alenius diskuterar uppslagsverk över lärda och berömvärda kvinnor i avsnittet 

”Om alla slags berömvärda kvinnopersoner: Gynaeceum – en kvinnolitteraturhistoria” framgår i nå-
gon formulering att Danmark och Norge räknas ihop. Alenius skriver om ”de tämligen talrika danska 
och norska samlingarna, som ingår i de danska gynaceerna”. (Bd 1, s. 232) 
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trade och fientliga mot varandra efter Napoleonkrigen, vann upplysningens 
intresse för Nordens gemensamma kultur och historia anhängare bland liberala 
borgare och akademiker. Skandinavismen blev en betydelsefull kulturell och 
ideologisk rörelse efter de stora nordiska studentmötena på 1840-talet och de 
kungliga planerna på ett gemensamt nordiskt försvarsförbund. (Bd 2, s. 96–97) 

 

I det citerade stycket kommenteras för första gången i verket unionerna Dan-

mark-Norge och Sverige-Finland med årtal, men bara med åren för deras upp-

lösande. De politiska förhållanden och konflikter som ledde till fram till sönder-

fallet av dessa unioner och ingången av unionen Sverige-Norge framkommer 

också. Unionsupplösningen mellan Danmark och Norge diskuteras igen i av-

snittet ”Bilder från en dramatisk tid: Norsk memoarlitteratur” (Bd 2, s. 135–

142) och där förklarar Elisabeth Aasen ytterligare omständigheterna omkring 

unionen och upplösningen av densamma. (Bd 2, s. 135) 

 De avsnitt där unionen mellan Danmark och Norge behandlas är antingen 

nordiska avsnitt eller avsnitt om Norge. Unionen diskuteras inte i något danskt 

avsnitt. Detta medför att unionstiden i Nordisk kvinnolitteraturhistoria framställs 

som något som primärt påverkade norsk litteratur och norskt kulturliv. Vilka 

spår unionen satte på dansk kultur beskrivs inte i samma utsträckning. På 

många sätt liknar detta det slags berättelser om den europeiska kolonialismen 

som postkolonial teori pekat ut som typiska, där kolonialtiden framställs som 

något som utspelade sig i kolonierna men inte som något som påverkade de 

koloniserande makterna nämnvärt. Exempelvis påpekar Bill Ashcroft, Gareth 

Griffiths och Helen Tiffin i The Empire Writes Back att detta också varit det 

typiska sättet att beskriva de kulturella relationerna mellan England och landets 

forna kolonier. Den brittiska litteraturen framhålls genom den litterära kanon 

som normbildande och de postkoloniala ländernas litteraturer som mottagare 

av brittiskt litterärt inflytande: 

 
This cultural hegemony has been maintained through canonical assumptions 
about literary activity, and through attitudes to post-colonial literatures which 
identify them as isolated national off-shoots of English literature, and which 
therefore relegate them to marginal and subordinate positions. 8 
 

Nordisk kvinnolitteraturhistorias sätt att diskutera de kulturella relationerna mellan 

Danmark och Norge uppvisar ett liknande mönster, såväl i beskrivningen av 

den danska litterära och skriftkulturella hegemonin, som i placeringen av dis-

kussionerna av unionens konsekvenser i de norska avsnitten. 

 Vad beträffar den med Danmark-Norge samtidiga unionen mellan Sverige 

och Finland, nämns denna inte i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Den senare unio-

                                                 
8
 Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 2000, s. 52. 
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nen Sverige-Norge kommenteras förutom i det ovan omtalade avsnittet om 

norsk memoarlitteratur av Aasen, igen i avsnittet ”Lär mig att ge saknaden röst: 

Om Ragnhild Jølsen” (Bd 3, s. 126–132) av Astrid Lorenz, i samband med att 

Norge blev självständigt. En illustration föreställande en samtida karikatyrteck-

ning som skildrar Norges strävan att lösgöra sig från Sverige upptar närmare två 

tredjedelar av sidan och den tillhörande bildtexten förklarar: 

 
Norge lämnar unionen. Norrmännen försöker dra isär de två länderna med 
hjälp av såväl bogserbåtar som stora släggor. Under tiden försöker svenskarna 
lappa ihop länderna igen. Utan att låta sig störas läser en norsk herre tidningen 
Verdens gang. (Bd 3, s. 126) 
 

Liksom unionen Danmark-Norge huvudsakligen kommenterades i avsnitt om 

norsk litteratur, handlar även detta avsnitt om Norge. Också unionen Sverige-

Norge beskrivs därigenom som något som huvudsakligen påverkade Norge. 

 

Det nordiska och det europeiska 

Relationen mellan det nordiska och det europeiska i Nordisk kvinnolitteraturhis-

toria kan diskuteras utifrån hur kulturellt och litterärt inflytande beskrivs ha rört 

sig. 

 I det första och det andra bandet är det en förflyttning av impulser från 

Västeuropa till Norden som skildras, och då framför allt från de norra delarna 

såsom Frankrike, Tyskland, England och Nederländerna. Mai diskuterar exem-

pelvis i avsnittet ”Det rena språket och den nya känslosamheten: De kvinnliga 

skribenterna, modersmålet och känslosamheten” (Bd 1, s. 357–363) hur kvinn-

liga författare både inspirerades av och tog avstånd ifrån upplysningstankarna 

hos engelska och franska författare och filosofer: 

 
Det engelska och det franska litteraturinflytandet förgrenade sig i ett komplice-
rat mönster i Norden. Ett livligt utbyte förekom mellan den franska och den 
engelska litteraturen. Voltaire, Montesquieu och Diderot hade nära anknytning 
till den engelska filosofin, vetenskapen och litteraturen. Även om den svenska 
litteraturen till övervägande del var franskorienterad mottog den trots det im-
pulser från England. 
   Fru Nordenflycht polemiserade i sin diktning mot Rousseaus syn på salongs-
kulturen och de lärda och litterära kvinnorna, medan Anna Maria Lenngren lät 
sig inspireras av dennes Émile ou De l’Éducation (Emile eller Om uppfostran, 
1762) i sin idylliska diktning. [---] 
   I Danmark blev det i första hand den engelska känslosamma romanen som 
vann anklang hos de kvinnliga författarna; när de definierade och diskuterade 
känslosamhet var utgångspunkten i högre grad den engelska sentimentaliteten i 
Richardsons tappning än det var Rousseaus. (Bd 1, s. 361–362) 
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Här beskrivs Rousseau ha haft en större betydelse för de kvinnliga författarna i 

Sverige, medan de kvinnliga författarna i Danmark tog större intryck av Samuel 

Richardson. 

 Även ett annat verk av Rousseau, Les confessions, nämns i de nordiska av-

snitten som en källa till inspiration för de kvinnliga författarna. Rousseaus be-

kännelser omtalas återkommande. Detta hör samman med att självbiografiska 

texttyper har fått ett förhållandevis stort utrymme i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

(vilket kommer att diskuteras vidare i kapitel 4.3). Bland annat nämns detta verk 

som förebilden för danska Sophie Thalbitzers memoarer Grandmamas bekindelser, 

eftersom Thalbitzer i sina memoarer på samma öppenhjärtliga men självkritiska 

sätt som Rousseau ser tillbaka på sin ungdoms tankar och känslor. (Bd 2, s. 94–

95) 

 Franska och tyska förebilder uppges också i avsnittet ”Mellan hovkultur 

och vardagsrum: Salongskulturen” (Bd 2, s. 16–22) av Karen Klitgaard Povlsen 

ha inspirerat den danska och svenska litterära utvecklingen. De nordiska salong-

erna var emellertid inte några omedelbara kopior av förebilderna, utan utgjorde 

en egen variant av förebilden. Anledningen till att just franska, tyska och engel-

ska influenser blev tongivande förklarar Klitgaard Povlsen med att de bildade i 

Norden då talade fler språk och att europeiska strömningar därför snabbt togs 

upp av dessa kulturskikt. (Bd 2, s. 19) 

 På samma sätt beskriver Hjordt-Vetlesen i avsnittet ”Modernitetens 

kvinnliga text: Det moderna genombrottet i Norden” att Danmark och Sverige 

utvecklades efter europeisk modell, men det framgår också att Norden låg några 

år efter kontinenten: 

 
Men ur en annan synvinkel visar sig moderniteten som det rakt motsatta: som 
existensens splittring och slumpmässighet. Även om Norden i detta hänseende 
var långt efter övriga Europa kan det moderna även här förstås i ljuset av stor-
staden och dess tillväxt. Under 1800-talets sista decennier förvandlades i syn-
nerhet Köpenhamn och Stockholm till uppsamlings- och tillväxtplatser – inte 
bara för varor, pengar och idéer från utlandet, utan också för allsköns mänsk-
ligt vrakgods: arbetslösa, prostituerade, utstötta. (Bd 2, s. 331) 
 

I dessa exempel beskrivs impulserna således komma från Västeuropa och spri-

das till Norden via Danmark och Sverige. 

 Det är inte enbart genom att det uttryckligen anges att det är från Väst-

europa som idéer, trender och nya influenser kommer till Norden, utan det för-

medlas också genom den ordning som stoff beskrivs. Flera områden är upp-

lagda så att verket först redogör för hur ett givet kulturhistoriskt fenomen tagit 

sig uttryck i Europa och därefter närmar sig verket det nordiska stoffet. Som 

exempel på detta kan nämnas 1600-talets lärda kvinnor, ett område som intro-
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duceras genom ett avsnitt om den europeiska debatten om kvinnors bildning 

och därefter diskuteras förteckningar över lärda kvinnor i Norden. Ett annat 

exempel är 1700-talets brevgenre, vilken först presenteras genom franska tradi-

tioner och förebilder, och därefter följer avsnitt om nordiska brevskrivande 

kvinnor. 

 

Tidigare nordiska översiktsverk 

För att sätta diskussionen av det nordiska i Nordisk kvinnolitteraturhistoria i en 

kontext kan verket jämföras med de tidigare litteraturhistoriska översiktsverk 

med nordisk inriktning som nämndes i kapitlets inledning. Det första verket är 

Hovedtræk af nordisk digtning i nytiden, redigerad av Einar Skovrup och utgiven i 

två band 1920–1921. Detta verk sträcker sig över 50 års litteratur, från 1870–

1920, och omfattar sammanlagt omkring 700 sidor. De fem ländernas litteratur 

behandlas huvudsakligen sida vid sida, vilket innebär först Danmark, och däref-

ter Island, Norge, Sverige och Finland i tur och ordning. Störst utrymme i ver-

ket får Danmark, som upptar hela det första bandet. Därefter kommer i avsnit-

tens storleksordning Norge, Sverige, Island och Finland. De två sistnämnda län-

derna får omkring en tiondel så stort utrymme vardera som Danmark, medan 

Norge får knappt hälften av det danska omfånget och Sverige får en dryg 

tredjedel. 

 Huvuddelen av Hovedtræk af nordisk digtning i nytiden är således flernatio-

nell, med störst fokus på Danmark. Inledningsavsnittet i det första bandet och 

avslutningsavsnittet i det andra bandet markeras emellertid genom rubrikerna 

”Den nordiske romantik” och ”Nordisk læsning” ha en tvärnordisk inriktning, 

eller en tvärnordisk ambition som jag har kallat det ovan.9 De nordiska exem-

plen i inledningsavsnittet är uteslutande danska och svenska. I avslutningsav-

snittet finns däremot drygt åtta sidor nordiska jämförelser. Slutsatsen som dras 

av Vilhelm Andersen i detta avsnitt är att romantikens och realismens utveck-

ling har tett sig något olika i de fem länderna: 

 
Efter den Tankegang, som er fulgt i denne Undersøgelse, vil det være naturligt 
at bygge de afsluttende Helhedsbilleder paa den forskellige Blandning af de to 
fælles Grundelementer, Romantik og Realisme, inden for hvert enkelt Folks 
Litteratur. Det vilde da maaske vise sig, at der, alt vel overvejet og med lige 
Hensyn til nye og gamle Tider, var mere Romantik paa den svenske Side og 
mest Realisme paa den danske og norske. [---] Helt egen er Blandningen af 
Romantik og Realisme hos Finnerne og Islændingerne, hos hvem baade Fan-

                                                 
9
 Hovedtræk af nordisk digtning i nytiden: 1. Red. Einar Skovrup, Köpenhamn, 1920, s. 1 och 

Hovedtræk af nordisk digtning i nytiden: 2. Red. Einar Skovrup, Köpenhamn, 1921, s. 697. 
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tasien og Iakttagelseskunsten har gammel Æt: Kalevala og Runeberg, Edda og 
Saga […].10 
 

Andersen menar härmed att romantikens inflytande var större i Sverige, medan 

realismens inflytande var större i Danmark och Norge. Som en följd av gamla 

litterära sedvänjor i Finland och på Island, hävdar Andersen att det där uppstod 

en unik sammansättning av romantik och realism. 

 Av de två avsnitt i verket som har en tvärnordisk ambition är det ena allt-

så uteslutande danskt och svenskt, vilket gör att det egentligen inte kan kallas 

vare sig tvärnordiskt eller tvärskandinaviskt. Det andra innehåller en del tvär-

nordiska jämförelser, men totalt sett utgör dessa sidor en mindre del av verkets 

omfång. I förhållande till Hovedtræk af nordisk digtning i nytiden innehåller Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria en större andel tvärnordiska och tvärskandinaviska analy-

ser. 

 Det andra verket är Nordisk kultur VIII: Litteraturhistoria, redigerad av Si-

gurður Nordal och utgiven i ett band 1943. Detta verk handlar om den forn-

nordiska litteraturen fram till medeltiden. Precis som Hovedtræk af nordisk digtning 

i nytiden är verket således inte en översikt över Nordens hela litterära historia, 

utan avhandlar en utvald period. Boken omfattar cirka 400 sidor och är upp-

delad i två delar. Den första delen tar upp Danmark, Finland och Sverige, och 

den andra behandlar Island och Norge. I praktiken består del 1 av två kapitel: 

”Oldtidens og medelalderens litteratur i Danmark” och ”Den fornsvenska 

litteraturen”. Trots att denna del av verket ska inkludera även Finland finns ing-

et kapitel om finsk litteratur. Den andra delen innehåller kapitlen ”Norges och 

Islands digtning” och ”Sagalitteraturen”.11 Nordisk kultur VIII innehåller inga 

avsnitt med tvärnordisk ambition. 

 Det tredje verket är Nordisk digtning: Fra oldtiden til vore dage, som författats 

av Jørgen Bukdahl och som gavs ut i ett band 1956. Som titeln avslöjar handlar 

detta verk, till skillnad från de två föregående som diskuterats, inte om en be-

gränsad tidsperiod utan om det som traditionellt brukar räknas som den nor-

diska litteraturens hela historia, det vill säga från de fornnordiska runskrifterna 

och framåt. Verket omfattar drygt 350 sidor som fördelats på 75 avsnitt. Av 

dessa avsnitt är det fem som markeras som nordiska. Samtliga av dessa handlar 

                                                 
10

 Hovedtræk af nordisk digtning i nytiden: 2, 1921, s. 711. 
11

 Det finns i verket vittnesmål om att arbetet inte förflutit som planerat och att uppdelningen av 
bandet i två delar har varit en påtvingad lösning. Redaktionen förklarar i förordet: ”Svårigheter föror-
sakade av det nu pågående kriget ha tvingat huvudredaktionen att utgiva del VIII, Litteraturhistoria, i 
två skilda delar, en omfattande Danmarks, Finlands och Sveriges forntida och medeltida litteratur 
och en annan rörande Islands och Norges litteratur”. Se Nordisk kultur: Samlingsverk VIII, Litteratur-
historia. Red. Sigurður Nordal, Stockholm, 1943, s. 1. 
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om den fornnordiska sagalitteraturen eller om stoff från före reformationstiden, 

och därefter behandlas de fem ländernas litteratur i separata avsnitt. 

 Den största delen av verket är därmed att betrakta som flernationell. Om 

de tvärnordiska perspektiven skriver Bukdahl i verkets inledning också att han 

till största delen har valt bort dessa. Endast inom vissa centrala områden finns 

nordiska jämförelser med: 

 
Jeg havde egentlig tænkt at medtage ogsaa en skildring af sammenspillet mellem 
nationallitteraturerne, de fælles motiver i den forskellige udformning, den gen-
sidige paavirkning o.s.v. Men jeg har maattet skære det meste af dette ud; kun 
paa enkelte hovedpunkter har jeg bevaret en saadan jævnførelse; ogsaa kapitler 
om de forskellige perioder i de forskellige lande har maattet beskæres; det gik 
da mest ud over den nyere litteratur fra romantiken og til vore dage, kapitlerne 
her kan virke noget anæmiske, men kendskabet til denne litteratur er jo ogsaa 
nærværende hos de fleste. Følgen er blevet for megen oversigt og for lidt be-
grundet udvikling; men stoffet er jo endeløst og enhver kyndig vil vide, hvor 
vanskeligt det er at udvælge netop de digtere og de forfatterskaber, der er ka-
rakteristiske for perioden.12 
 

Bukdahls förklaring ovan kan tolkas som att det varit urvalsfrågan som begrän-

sat hur stort utrymme de tvärnordiska perspektiven fått i verket. Istället för att 

prioritera nordiska jämförelser och periodöversikter har Bukdahl givit företräde 

åt författarskapsporträtt. Jämfört med Hovedtræk af nordisk digtning i nytiden och 

Nordisk kultur VIII: Litteraturhistoria är det värt att påpeka att Bukdahl lyfter 

fram Finland och Island förhållandevis mer; i de två föregående verken har sär-

skilt den finländska litteraturen fått ett marginellt utrymme. Trots detta är Nor-

disk digtning: Fra oldtiden til vore dage företrädesvis flernationell. 

 Det fjärde verket är Nordens litteratur, redigerad av Mogens Brøndsted och 

utgiven i två band 1972. Totalt omfattar detta verk närmare 1000 sidor. Liksom 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria är det kronologiskt upplagt från den fornnordiska 

diktningen och framåt och innehåller, till skillnad från de tre nordiska översikts-

verk som diskuteras ovan, nordiska avsnitt kontinuerligt genom hela verket. För 

att jämföra vilket utrymme nordiskt respektive nationellt inriktade avsnitt till-

delats i Nordens litteratur i förhållande till Nordisk kvinnolitteraturhistoria, liksom för 

att jämföra prioriteringen av utrymme de nordiska länderna emellan, diskuteras 

först kvantitativa aspekter av verket. Tabell 11 visar den sammanlagda fördel-

ningen av andelar av sidutrymmet i Nordens litteratur, fördelat på kategorierna 

Norden och de respektive enskilda nationerna. 

 

 

 

                                                 
12

 Jørgen Bukdahl, Nordisk digtning: Fra oldtiden til vore dage. Odense, 1956, s. 5. 
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Tabell 11. 
Sammanlagd fördelning av andelar av sidutrymmet i de två textbanden av 
Nordens litteratur, red. Mogens Brøndsted 
 

 Andel av 
utrymmet 

Norden 
Danmark* 
Finland** 
Färöarna 
Island 
Norge* 
Sverige** 

19% 
26% 
7% 
1%  
7% 
18% 
22% 

 Totalt ~910 sidor 

 
Vid uträkningen av andelar av sidutrymmet har jag avrundat till närmaste tiondels sida text. 
Verket Nordens litteratur innehåller inte några bilder, vilket flertalet av övriga i denna avhandling 
jämförda översiktsverk gör, och det innebär att utrymme för bilder och bildtexter inte behövt 
räknas ifrån i denna tabell. *De århundraden efter Kalmarunionens upplösning som Danmark 
och Norge var i union markeras de nationella avsnitten i Nordens litteratur Danmark-Norge. 
Dessa avsnitt redovisas i tabellen under Danmark. **De århundraden efter Kalmarunionens 
upplösning som Sverige och Finland var i union markeras de nationella avsnitten i Nordens 
litteratur Sverige, men inkluderar även Finland. Dessa avsnitt redovisas i tabellen under Sverige. 
Det knappa århundrade som Sverige och Norge var i union markeras de nationella avsnitten i 
Nordens litteratur för respektive land separat, så även i denna tabell. 

 

 

Av tabellen kan utläsas att nordiska avsnitt upptar 19 procent av utrymmet i 

Nordens litteratur, att jämföra med Nordisk kvinnolitteraturhistorias 17 procent för 

motsvarande kategori. Nordens litteratur har därmed ägnat en något större del av 

sidutrymmet åt avsnitt med nordisk inriktning. En anledning till att siffrorna ser 

ut på detta sätt är dock att de två verken följt olika principer för indelningen av 

avsnitten. Medan Nordisk kvinnolitteraturhistoria konsekvent använder vår tids na-

tionsgränser, har Nordens litteratur istället valt att i en större utsträckning följa de 

växlande unionskonstellationer som funnits genom historien. (Väl att märka in-

te i alla delar, se vidare förklaring av * och ** i tabellen.) För tiden före 1500-

talet och upplösningen av Kalmarunionen behandlas därför allt stoff i det sist-

nämna verket kollektivt nordiskt, vilket inneburit en större andel nordiska av-

snitt jämfört med Nordisk kvinnolitteraturhistoria när det gäller den äldsta littera-

turen. 

 Fördelningen av utrymmet de olika länderna emellan är i stort sett jämför-

bar i Nordisk kvinnolitteraturhistoria och Nordens litteratur. Danmark och Sverige 

har de största andelarna, följt av Norge på tredje plats. Skillnaden är den inbör-

des ordningen mellan danskt och svenskt stoff, vilken i Nordens litteratur är den 

omvända mot Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Finlands och Islands andelar av ut-
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rymmet är betydligt mindre än övriga tre länders, och Färöarna får bara en mar-

ginell del. 

 I fråga om fördelningen av utrymme för nordiska respektive nationella av-

snitt är de kvantitativa skillnaderna mellan Nordisk kvinnolitteraturhistoria och Nor-

dens litteratur således inte särskilt stora. De kvalitativa aspekterna av det nordiska 

skiljer sig däremot mer. I Nordens litteratur öppnas varje kapitel med en nordisk 

inledning, och dessa introduktioner är i större utsträckning än Nordisk kvinno-

litteraturhistorias dito tvärnordiskt integrerade och jämförande. Detta innebär att 

varje tidsperiods litterära strömningar och tendenser i dessa avsnitt diskuteras 

utifrån samtliga av de fem länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sve-

rige. Vidare betyder det att paralleller dras mellan länderna, och att samtidighet 

respektive osamtidighet i utvecklingen lyfts fram. Vidare beskrivs överskådligt 

förändrade gränsdragningar, unionskonstellationer och relationer mellan länder-

na i varje tidsperiod. 

 Slutsatsen av jämförelsen med tidigare litteraturhistoriska översiktsverk 

med nordisk inriktning är att Hovedtræk af nordisk digtning i nytiden, Nordisk kultur 

VIII: Litteraturhistoria och Nordisk digtning: Fra oldtiden til vore dage till största delen 

är flernationella och de tvärnordiska inslagen i dessa är förhållandevis få. I den 

kvantitativa delen av detta kapitel konstaterades att Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

också till stor del är att betrakta som ett flernationellt verk. De nordiska avsnit-

ten utgör en knapp femtedel av det totala utrymmet i verket och de tvärnor-

diska jämförelserna upptar en mindre del av dessa avsnitt. Med Nordens litteratur 

är det emellertid annorlunda. Där ägnas en stor del av de nordiska avsnitten åt 

tvärnordiska jämförelser. Sett till de utrymmesmässiga aspekterna är skillnader-

na mellan Nordisk kvinnolitteraturhistoria och Nordens litteratur inte betydande, men 

den kvalitativa behandlingen av det nordiska skiljer sig mellan de två verken så-

tillvida att det senare verket mer systematiskt jämför och redogör för förhållan-

den i samtliga av de fem länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sveri-

ge. 

 I antologin Is There a Nordic Feminism? konstaterar Bente Rosenbeck att det 

nordiska ofta inte är mer än ett samlande paraplybegrepp i samnordiska forsk-

ningsprojekt. Hon anser dock att Nordisk kvinnolitteraturhistoria på ett välkommet 

sätt bryter emot detta mönster: 

 
Nordic collaboration has oftentimes operated as a structural umbrella for co-
operation and inspiration rather than as a motor for striving towards an inte-
gration of subjects. Even when the subject matter is the Nordic countries, each 
individual country is dealt with separately. [---] An example of an inter-Nordic, 
integrated project where the nationalist principle takes a backseat is that en-
titled “History of literature by Nordic women”. Here, a comprehensive view of 
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literature by Nordic women is presented, making it possible to see Nordic 
trends in a clearer light than would be possible through a national approach to 
the subject.13 

 

Till viss del stämmer det som Rosenbeck hävdar. Som detta och tidigare kapitel 

visar var förhållandet mellan det nordiska och de medverkande ländernas natio-

nella perspektiv emellertid inte okomplicerat, framförallt inte sett ur Finlands, 

Färöarnas, Grönlands, Islands och Norges perspektiv. Men också mellan de två 

länder som fått det största utrymmet i Nordisk kvinnolitteraturhistoria förekom ett 

visst bevakande av nationella intressen. Den svenska bandredaktören Lisbeth 

Larsson skriver i ett brev som finns i arkivet att hon anser att svenskt stoff på 

ett orimligt sätt får stå tillbaka för danskt stoff i det fjärde bandet: 

 
Materialfördelningen mellan de olika länderna har blivit oerhört skev i detta 
avsnitt (som i hela boken och i båda de tidigare böckerna). Det finns en dansk 
dominans som är chockerande, ja, rent löjlig med tanke på de faktiska för-
hållandena. [---] En mängd tidigare okända danska sidor har tillkommit och ger 
en dansk dominans som är orimliga [sic!] av många skäl. Som jag tidigare påpe-
kat är dansk bokmarknad är [sic!] trots allt bara hälften så stor som Sveriges 
och har inte allt [sic!] någon överproduktion av stjärnförfattare som skulle 
kunna motivera att danska författare får långt större utrymme än de långt flera 
svenska författarna. Vi bör också tänka på att det i Sverige redan har framkom-
mit kritik mot att detta i allt för hög grad dominerats av danska material. [---] 
För min del kan jag inte tänka mig att stå för en litteraturhistoria där goda 
svenska romaner nämns på 5 rader medan medelmåttiga danska refereras på 
hela sidor.14 

 

Förhållandet i Nordisk kvinnolitteraturhistoria mellan det nationella och det nor-

diska är med andra ord problematiskt och i vissa aspekter behäftat med både 

slagsidor och oklarheter vad gäller förhållanden utanför Danmark och Sverige. 

Verket är heller inte tvärnordiskt i den omfattning som Rosenbecks kommentar 

ovan gör gällande – min undersökning visar att det nordiska översiktsverk som 

kan sägas ge en överskådlig och systematiskt jämförande bild av förhållanden i 

hela det geografiska Norden snarare är Nordens litteratur. Samtidigt som detta 

konstateras är det dock viktigt att påpeka att förutsättningarna för dessa två 

verk varit mycket olika vad gäller tillgång till grundläggande nationell forskning 

att basera de nordiska jämförelserna på. Projektet Nordisk kvindelitteraturhisto-

rie var hänvisat till att stå för en större del egen grundforskning om de kvinnliga 

författarna än Nordens litteratur som i högre grad hade de redan etablerade natio-

nella kanon att utgå ifrån. 

 

                                                 
13

 Rosenbeck, 1998, s. 353. 
14

 Odaterat brev. DKL arkiv, KPS 16. 
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4.2 Omtolkningarna av tre kanoniserade 
författarskap: Lenngren, Skram och Blixen 

 

En av Nordisk kvinnolitteraturhistorias uttalade ambitioner var att omtolka och 

uppvärdera kvinnliga författarskap som feltolkats och undervärderats i den ti-

digare litteraturhistorieskrivningen. Redan vid det första nordiska skribentsemi-

nariet på Biskops-Arnö 1983 ringades detta in som en av projektets viktigaste 

uppgifter, näst efter att gräva fram bortglömda skrivande kvinnor.1 Under pro-

jektets gång kom prioritetsordningen mellan dessa två åtaganden att skifta, och 

som Lise Busk-Jensen poängterat började den feministiska litteraturforskningen 

att betrakta revideringen av synen på de redan kända kvinnliga författarna som 

det mest centrala.2 Det är därför intressant att närmare undersöka omtolkning-

arna i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 

 Vilken typ av omtolkningar görs i verket? Vad karaktäriserar Nordisk kvin-

nolitteraturhistorias beskrivningar av kända och kanoniserade kvinnliga författar-

skap i förhållande till tidigare litteraturhistoriska översiktsverk? Vilka strategier 

används för att förändra bilden av författarskapen? Vilka är de nya tyngdpunk-

terna? I vilka aspekter visar Nordisk kvinnolitteraturhistoria inte exempel på några 

omtolkningar? Dessa frågeställningar ligger till grund för detta kapitel. 

 Nordisk kvinnolitteraturhistoria innehåller en mängd författarskap som tidiga-

re har behandlats i de nationella litteraturhistoriska översiktsverken, och dessa 

författare skulle alla kunna utgöra studieobjektet för en jämförelse av det slag 

jag ämnar göra här. För att få en balans mellan djup och bredd har jag gjort det 

metodiska valet att koncentrera undersökningen till nedslag i tre författarskap. 

Dessa har valts ut för att representera ett svenskt, ett norskt och ett danskt ka-

noniserat författarskap. Jag har eftersträvat att författarskapen ska ha en sprid-

ning mellan de olika banden av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, och därigenom 

representerar de även en spridning över olika litteraturhistoriska perioder. (I 

praktiken handlar det om en fördelning mellan band 1–3, eftersom det fjärde 

bandet till största delen innehåller författarskap som ligger så nära i tiden att de 

inte har behandlats i tidigare översiktsverk i någon större omfattning.) Utifrån 

dessa kriterier har valet fallit på Anna Maria Lenngren, Amalie Skram och Ka-

ren Blixen. 

 För vart och ett av de tre nedslagen kommer den tidigare litteraturhisto-

rieskrivningens bild av författarskapet först att belysas, för att därefter jämföras 

                                                 
1
 DKL arkiv, KPS 52. 

2
 Busk-Jensen, 1990b, s. 156. 
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med den bild som Nordisk kvinnolitteraturhistoria tecknar. Därigenom kan de 

punkter där Nordisk kvinnolitteraturhistoria omtolkar och omvärderar författarska-

pen pekas ut, och återkommande strategier som används för att revidera bilden 

av författarna ringas in. Även aspekter där några omtolkningar inte görs kan ge-

nom jämförelserna påvisas. 

 Förutom att undersöka dessa kvalitativa aspekter kommer jag också att 

jämföra kvantitativa förhållanden. Detta innebär att jag kommer att åskådlig-

göra och kommentera vilken procentuell andel av utrymmet i individuella av-

snitt som de tre författarskapen får i förhållande till övriga kanoniserade förfat-

tare i samma tid. 

 Avsnittet om Anna Maria Lenngren i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 1 

är undertecknat av Ebba Witt-Brattström. Som jämförelsematerial till detta an-

vänder jag tre standardiserade svenska översiktsverk med en spridd utgivning 

över 1900-talet: Illustrerad svensk litteraturhistoria av Henrik Schück och Karl War-

burg (3. uppl., band 3 och 4, 1927–1928), Ny illustrerad svensk litteraturhistoria re-

digerad av E. N. Tigerstedt (2. uppl., band 2, 1967) och Den svenska litteraturen 

redigerad av Lars Lönnroth och Sven Delblanc (band 2, 1988). När det gäller 

Lenngrens författarskap kommer en jämförelse med något tidigare kvinnolit-

teraturhistoriskt översiktsverk inte att vara möjligt (såsom det är med Skram 

och Blixen, se nedan) vilket beror på att Kvinnornas litteraturhistoria inte innehåller 

något avsnitt om Lenngren.3 Däremot finns ett avsnitt om författaren av Agne-

ta Pleijel i Författarnas litteraturhistoria (band 1, 1977), vilket jag kommer att ta 

med i analysen. 

 Avsnittet om Amalie Skram i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 2 är skri-

vet av Inger-Lise Hjordt-Vetlesen. Även här använder jag tre standardiserade 

översiktsverk med en spridd utgivning över 1900-talet som jämförelsematerial: 

Illustreret norsk litteraturhistorie av Kristian Elster (band 2, 1924), Norsk litteratur-

historie av Francis Bull, m.fl. (2. uppl., band 5, 1961) och Norges litteraturhistorie 

redigerad av Edvard Beyer (band 3, 1975). Jag jämför också Hjordt-Vetlesens 

bild av Skram med den som förmedlas av Irene Engelstad i Norsk kvinnelittera-

turhistorie.  

 Avsnittet om Karen Blixen i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 3 är skrivet 

av Jette Lundbo Levy. Här består mitt jämförelsematerial av tre standardiserade 

danska översiktsverk med en spridd utgivning över den senare delen av 1900-

talet: Dansk litteratur 1918–1950 av Sven Møller Kristensen (utgiven i ett band 
                                                 
3
 Anledningen till detta är att Kvinnornas litteraturhistoria inte efterfrågade en vetenskaplig hållning till 

författarskapen av sina skribenter, utan ambitionen var en mer personlig reflektion. Redaktörerna 
skriver i förordet till det första bandet: ”Någorlunda spridning på ämnen och tider var önskad, men 
några uppenbara luckor finns: Lenngren, Boye, Wägner med flera”. Se Kvinnornas litteraturhistoria: 
Del 1, 1981, s. 8. 



 189 

1950), Dansk litteraturhistorie redigerad av P. H. Traustedt (band 5, 1977) och 

Gyldendals Dansk litteraturhistorie (band 7 och band 8, 1984–1985). Lundbo 

Levys bild av Blixen ställs också bredvid den som förmedlas i Danske kvindelige 

forfattare av Stig Dalager och Anne-Marie Mai. 

 Ytterligare ett urvalskriterium för de tre nedslagen har varit att ingen av 

författarna ska ha diskuterats utifrån ett liknande perspektiv i tidigare forskning. 

Detta har uteslutit flertalet av de kanoniserade svenska författarskapen sedan 

1880-talet och framåt, eftersom den litteraturhistoriska behandlingen av dessa 

har belysts av Anna Williams i Stjärnor utan stjärnbilder. Selma Lagerlöfs litteratur-

historiska genmäle har undersökts av Anna Nordlund i avhandlingen Selma La-

gerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891–1996. I Petra Broo-

mans avhandling ”Jag vill vara mig själv”: Stina Aronson (1892–1956), ett litteratur-

historiskt öde diskuteras också Stina Aronsons, Karin Boyes, Agnes von Krusen-

stjernas och Moa Martinsons plats i litteraturhistorien. Jag ska i den avslutande 

delen av detta kapitel relatera mina resultat till dessa tidigare undersökningar, 

och diskutera såväl gemensamma drag som skillnader mellan mina iakttagelser 

och de som Williams, Nordlund och Broomans gjort. Genom denna utblick 

kommer vissa tendenser som den tidigare forskningen konstaterat att bekräftas, 

medan andra tendenser kommer att justeras på några punkter. Mitt forsknings-

bidrag i detta kapitel är, jämfört med de tidigare studierna, att omtolkningarna 

av danska och norska författarskap inkluderas, samt att enskilda författarskap ur 

Nordisk kvinnolitteraturhistorias första och andra band belyses (Nordlunds och 

Broomans avhandlingar tar båda upp författarskap ur det tredje bandet). Vad 

som mest noterbart då framkommer är att verket i band 1 och 2 bidrar med 

större förändringar av de tidigare litteraturhistoriska bilderna av författarskapen, 

än vad Nordlund och Broomans något kritiskt påpekat är fallet i band 3. 

 Kapitlet disponeras så att jag först redovisar och diskuterar de kvantitativa 

aspekterna av de tre författarskapens plats i litteraturhistorien. Därefter analy-

seras de kvalitativa aspekterna av hur Lenngren, Skram och Blixen har porträt-

terats, i tur och ordning. Avslutningsvis jämförs resultaten med de ovan nämn-

da tidigare studierna, och såväl förnyelse som tradition i Nordisk kvinnolitteratur-

historias behandling av de välkända och kanoniserade författarskapen kommen-

teras. 

 

Andelar av sidutrymmet 

Det som är mest centralt att beakta när man vill undersöka hur ett författarskap 

har behandlats i litteraturhistorieskrivningen är förvisso kvalitativa aspekter så-
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som explicita värdeomdömen, vilka verk som lyfts fram, viktningar och priori-

teringar. Kvantitativa aspekter är emellertid också relevanta när det gäller att sä-

ga något om hur en författare värderats i litteraturhistorieskrivningen.4 Hur stor 

andel av sidutrymmet som författarskapet får i jämförelse med andra författare i 

ett översiktsverk uttrycker något om vilken betydelse det tillmäts. Underförstått 

är att det namn som ges mest plats är det som betraktas som viktigast. 

 Jag ska i det följande därför börja med att placera in Lenngren, Skram och 

Blixen i deras respektive sammanhang i de nationella litteraturhistoriska över-

siktsverk från Sverige, Norge och Danmark som jag har valt som jämförelse-

material. Jag ska också placera in de tre författarna i den nya nordiska kvinno-

litterära kontext som de givits i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. I samband med 

detta redovisas hur många procent av sidutrymmet i individuella avsnitt förfat-

tarskapen får i förhållande till övriga författarnamn i samma tidsperiod. Jag bör-

jar med Lenngren och går därefter vidare till Skram och Blixen i tur och ord-

ning. 

 Tabell 12 visar vilken andel av sidutrymmet i enskilda avsnitt som de elva 

mest omskrivna författarskapen ur det svenska 1700-talet har fått i de tre över-

siktsverken från Sverige. Det är på sin plats att påpeka att dessa individuella för-

fattarporträtt naturligtvis omges av andra avsnitt av mer översiktlig, genrein-

riktad eller kulturhistorisk karaktär och att omfånget av dessa övriga avsnitt inte 

har räknats in i tabellen. Det jag vill belysa är vilket utrymme Anna Maria Lenn-

gren och Hedvig Charlotta Nordenflycht – de två kanoniserade kvinnliga för-

fattarna i perioden – har fått i förhållande till de manliga författarna från samma 

tid. 

                                                 
4
 Så är exempelvis Anna Williams studie i Stjärnor utan stjärnbilder både kvantitativ och kvalitativ, 

vilket innebär att hon har räknat såväl antal författarskap som hur stor del av utrymmet de fått. 
Williams förklarar om den kvantitativa analysen: ”Uträkningarna visar till exempel hur kanon even-
tuellt förändras […]. Tillsammans med den kvalitativa analysen ger siffrorna en tydlig bild av littera-
turhistoriens prioriteringar och urval”. Se Williams, 1997b, s. 19. 
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Tabell 12. 
Fördelning av andelar av sidutrymmet för 1700-talet i tre allmänna svenska 
litteraturhistoriska översiktsverk 
 

 Schück&Warburg Tigerstedt Lönnroth&Delblanc 

Bellman, Carl Michael 
Dalin, Olof von 
Franzén, Frans Michael 

9% 
15% 
5% 

16% 
9% 
7% 

26% 
6% 
6% 

Kellgren, Johan Henrik 21% 20% 8% 
Lenngren, Anna Maria 4% 8% 9% 
Leopold, Carl Gustaf 
Lidner, Bengt 

4% 
10% 

6% 
7% 

4% 
9% 

Thorild, Thomas 
Creutz, Gustaf Philip 
Gyllenborg, Gustaf Fredrik 
Nordenflycht, Hedvig Ch. 

14% 
4% 
5% 
9% 

12% 
5%  
4% 
6% 

10% 
┐ 
│  22% * 
┘ 

 Totalt ~415 sidor Totalt ~250 sidor Totalt ~70 sidor 

 
Vid uträkningen av andelar av sidutrymmet har jag avrundat till närmaste halv sida text minus 
utrymme för bilder. Denna metod ger inte samma exakthet som att räkna antal tecken eller 
antal rader text, men även när det gäller dessa uträkningsmetoder kräver processen att av-
rundning görs. *I Lönnroth & Delblanc behandlas Creutz, Gyllenborg och Nordenflycht i ett 
gemensamt avsnitt och därför redovisas siffrorna sammanslagna. 

 

 

Av tabellen kan utläsas att Lenngren och Nordenflycht utan några större 

avvikelser får mellan fem och tio procent av utrymmet i individuella avsnitt i de 

tre översiktsverken. I fråga om tendenser till förändringar över tid får Norden-

flycht en marginellt mindre andel av utrymmet, en minskning som dock inte 

kan anses vara signifikant, medan Lenngren får en något större del. Jämfört 

med några av de samtida manliga författarna är det emellertid en relativt be-

ständig andel sidor som de förfogar över. Det är bland det svenska 1700-talets 

kanoniserade författarskap istället Carl Michael Bellman som står för den stör-

sta ökningen i andelar av sidutrymmet över tid, på bekostnad huvudsakligen av 

Olof von Dalin och Johan Henrik Kellgren, vilka står för den största minsk-

ningen. Hade fördelningen varit helt jämn mellan de elva författarnamnen i 

denna tabell hade var och en fått nio procent av utrymmet. Detta innebär att 

Lenngren och Nordenflycht får avsnitt som i omfång motsvarar medelvärdet, 

eller i vissa fall något mindre än det. De författarnamn som konsekvent får den 

minsta andelen av sidutrymmet är Gustaf Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllen-

borg, Frans Michael Franzén och Carl Gustaf Leopold. 

 I Nordisk kvinnolitteraturhistoria placeras Lenngren och Nordenflycht in i ett 

nordiskt kvinnolitterärt sammanhang. Procenttalen i tabell 13 är därför inte 

omedelbart jämförbara med de som presenteras i den föregående tabellen. Siff-

rorna visar istället hur Nordisk kvinnolitteraturhistoria har viktat de kvinnliga för-
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fattarnamnen i förhållande till varandra, och för motsvarande tidsperiod som 

för tabell 12 ser resultatet då ut på följande sätt: 

 

 

Tabell 13. 
Fördelning av andelar av sidutrymmet för 1700-talet i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 
 

 Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

Baden, Charlotte 
Biehl, Charlotte Dorothea 
Boye, Birgitte Catherine 
Buchholm, Magdalene 
Koren, Christiane 
Lenngren, Anna Maria 
Nordenflycht, Hedvig Charlotta 

4% 
34% 
6% 
3% 
10% 
18% 
19% 

Passow, Anna Catharina von 6% 
 Totalt ~55 sidor 

 
Vid uträkningen av andelar av sidutrymmet har jag, på samma sätt som i tabell 2, mätt text-
längden i antal tecken inklusive blanksteg. Text avser här brödtext, exklusive de bildtexter och 
marginaltexter som Nordisk kvinnolitteraturhistoria också inrymmer. Anledningen till att margi-
naltexterna inte är inräknade är att deras karaktär skiljer sig från avsnitt till avsnitt, vilket inne-
bär att det varierar hur stark anknytning de har till författarskapet som behandlas. Dessutom 
är, som påpekades i avhandlingens inledning, marginaltexterna inte helt identiska i den danska 
och den svenska utgåvan av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, något som ytterligare talar för att de 
inte bör medräknas i en kvantitativ analys av detta slag. 

 

 

Den 1700-talsförfattare som får det största utrymmet i Nordisk kvinnolitteratur-

historia är danska Charlotte Dorothea Biehl, följd av Lenngren och Norden-

flycht. Dessa tre placeras som Nordens mest centrala kvinnliga författarskap 

från 1700-talet framför de övriga fem författarnamnen i tabellen. En jämn för-

delning mellan de åtta namnen hade givit drygt tolv procent av utrymmet åt 

dem var. Lenngren och Nordenflycht får här alltså en större andel sidor än me-

delvärdet, något som emellertid inte är förvånande med tanke på deras tidigare 

relativt starka ställning i de svenska nationella översiktsverken. Många av de 

som recenserade verket vid publiceringen, liksom även Williams i Stjärnor utan 

stjärnbilder, konstaterar att Nordisk kvinnolitteraturhistoria i stora drag följer den 

etablerade kanon vad gäller vilka författarskap som står i fokus i individuella 

avsnitt.5 

                                                 
5
 ”De stora, väl kanonförankrade författarskapen står i centrum”, skriver Anna Williams och slår fast 

att Nordisk kvinnolitteraturhistoria kan betraktas som traditionell i sin kanonsyn. Se Williams, 1997b, 
s. 191. Detta poängterade även bland andra Maria Karlsson i sin översiktliga recension av verket i 
Tidskrift för litteraturvetenskap, där hon lyfte fram att det är de kanonetablerade namnen som står      

i fokus och att de övriga, mindre kända namnen, bidrar till att teckna en bild av de litterära miljöer 
som funnits runt omkring dessa författare. Se Karlsson, 1998, s. 143. 
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 Även om Nordisk kvinnolitteraturhistoria i enskilda avsnitt lyfter fram huvud-

sakligen samma kvinnliga författare som de tidigare litteraturhistorierna, upp-

visar viktningen mellan de olika författarnamnen dock vissa skillnader. Den för-

fattare som får det största utrymmet är som konstaterades ovan Biehl, vilken 

jämfört med Lenngren och Nordenflycht inte haft en lika framträdande plats i 

den tidigare nationella litteraturhistorieskrivningen. Biehl har visserligen som 

enda danska kvinnliga 1700-talsförfattare tilldelats ett eget avsnitt i såväl Illustre-

ret dansk litteraturhistorie som i Traustedts Dansk litteraturhistorie och i Gyldendals 

Dansk litteraturhistorie, men dessa avsnitt är inte särskilt omfångsrika. Det danska 

kvinnolitteraturhistoriska översiktsverket Danske kvindelige forfattere placerar dock 

Biehl centralt, vilket kan förklara att Nordisk kvinnolitteraturhistoria följer samma 

linje.6 En annan förklaring kan vara att Biehl var verksam inom flera av de gen-

rer som var aktuella i perioden och att hennes författarskap därför behandlas i 

flera olika avsnitt. 

 Nordisk kvinnolitteraturhistoria lyfter också fram några tidigare förbisedda 

kvinnliga författare i perioden, i förhållande till de här jämförda översiktsver-

ken. Charlotte Baden och Birgitte Catherine Boye omnämns i korta avsnitt i bå-

de Traustedts Dansk litteraturhistorie och Gyldendals Dansk litteraturhistorie, vilket 

innebär att de inte var fullständigt okända. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria får de 

dock ett betydligt mer framskjuten plats än tidigare. Dessutom lyfter verket upp 

danska Anna Catharina von Passow och de två norska författarna Magdalene 

Buchholm och Christiane Koren ur litteraturhistoriens glömska, för att tala me-

taforiskt. 

 Nästa författarskap är Skrams. I tabell 14 visas vilken andel av sidutrym-

met i individuella avsnitt som de fjorton mest omskrivna norska författarskapen 

från den senare delen av 1800-talet har fått i respektive nationellt översiktsverk i 

mitt jämförelsematerial. Här liksom för föregående tabell gäller att de indivi-

duella författarporträtten omges av andra avsnitt av mer översiktlig, genrein-

riktad eller kulturhistorisk karaktär som inte har räknats in i tabellen. Syftet är 

att belysa vilket utrymme Amalie Skram och Camilla Collett, som är de två ka-

noniserade norska kvinnliga författarna i perioden, får i förhållande till de kano-

niserade manliga författarna från samma tid. 

 

 

 
                                                 
6
 Anne-Marie Mai, som är en av de två författarna av Danske kvindelige forfattere, har skrivit alla 

avsnitten om Charlotte Dorothea Biehl i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Ett av Biehl-avsnitten, det om 
hennes brevskrivande, är också medförfattat av Marianne Alenius som tidigare publicerat boken 
Brev til eftertiden: Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve (1987). Detta har säker-
ligen också bidragit till att Biehl fått en framträdande plats i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 
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Tabell 14. 
Fördelning av andelar av sidutrymmet för den senare delen av 1800-talet i tre allmänna 
norska litteraturhistoriska översiktsverk 
 

 Elster (d.y.) Bull, m.fl. Beyer 

Bjørnson, Bjørnstjerne 
Collett, Camilla  
Elster, Kristian (d.ä.) 
Garborg, Arne 
Hamsun, Knut 
Heiberg, Gunnar 

21% 
3% 
3% 
6% 
6% 
3% 

28% 
6% 
- 
7% 
6% 
3% 

21% 
3% 
2% 
8% 
9% 
2% 

Ibsen, Henrik 22% 23% 24% 
Jæger, Hans 
Kielland, Alexander 

- 
8% 

3% 
4% 

2% 
5% 

Kinck, Hans E. 
Lie, Jonas 
Skram, Amalie 

8% 
8% 
3% 

4% 
5% 
3% 

7% 
9% 
4% 

Vinje, Aasmund Olafsen 6% 5% 3% 
Vogt, Nils Collett 3% 3%  1% 
 Totalt ~240 sidor Totalt ~805 sidor Totalt ~500 sidor 

 
Uträkningsmetod samma som för tabell 12. 

 

 

Av tabellen kan utläsas att Skram och Collett får mellan tre och sex procent av 

utrymmet i individuella avsnitt i de tre översiktsverken. En helt jämn fördelning 

hade i denna tabell givit omkring sju procent per författare, vilket innebär att 

Skram och Collett får avsnitt som till omfånget är mindre än medelvärdet. I frå-

ga om tendenser till förändringar över tid är det en anmärkningsvärt konstant 

fördelning som råder, där Henrik Ibsen och Bjørnstjerne Bjørnson tillsammans 

upptar omkring hälften av det totala utrymmet i individuella avsnitt och övriga 

ligger inom spannet av en till nio procent. Rimligtvis kan förekomsten av två så 

tungt vägande namn som Ibsens och Bjørnsons under samma period förklara 

att de övriga får stå tillbaka i fråga om andel av sidutrymmet.7 

 I Nordisk kvinnolitteraturhistoria placeras Collett och Skram in i ett nordiskt 

kvinnolitterärt sammanhang, och fördelningen av sidutrymmet i enskilda avsnitt 

för den senare delen av 1800-talet ser då ut som i tabell 15: 

 

 

 

                                                 
7
 Williams visar i Stjärnor utan stjärnbilder att August Strindberg har en motsvarande särställning i 

svenskt litterärt 1880-tal, vilket gör att hon räknar sina tabeller både med och utan hans författarskap.
 

Se Williams, 1997b, s. 59–61. Även räknat utan Ibsen och Bjørnson finns Collett och Skram emeller-
tid bland de författare som får den minsta andelen sidor i de tre här undersökta översiktsverken. Det 
är istället Jonas Lie, Alexander Kielland, Arne Garborg, Knut Hamsun och Hans E. Kinck som vid en 
sådan räkning intar de starkaste positionerna. Eftersom det inte påverkar Colletts eller Skrams ställ-
ning nämnvärt att räkna utan Ibsen och Bjørnson, presenteras inte dessa siffror här. 
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Tabell 15. 
Fördelning av andelar av sidutrymmet för den senare delen av 1800-talet i Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria 
 

 Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

Angered-Strandberg, Hilma 
Benedictsson, Victoria 
Bremer, Fredrika 
Canth, Minna 
Collett, Camilla 
Flygare-Carlén, Emilie 
Gyllembourg, Thomasine 
Knorring, Sophie von 
Ljungstedt, Aurora 
Malling, Mathilda (pseudonym Stella Kleve) 

4% 
8% 
9% 
6% 
7% 
5% 
9% 
4% 
2% 
5% 

Ravnkilde, Adda 
Runeberg, Fredrika 
Skram, Amalie 
Thoresen, Magdalene 

Agrell, Alfhild 
Leffler, Anne Charlotte Edgren 

4% 
7%  
9% 
10% 
┐ 
│  11% * 
┘ 

 Totalt ~110 sidor 

 
Uträkningsmetod samma som för tabell 13. *I Nordisk kvinnolitteraturhistoria behandlas Agrell 
och Leffler i ett gemensamt avsnitt och därför redovisas ett gemensamt procenttal. 

 

 

Jämfört med tabell 13 som avsåg författarskap från 1700-talet i Nordisk kvinno-

litteraturhistoria, är det omedelbart tydligt att antalet namn som anses tillräckligt 

betydelsefulla för att erhålla ett enskilt avsnitt här är dubbelt så stort och då gäl-

ler tidsperioden enbart den senare delen av 1800-talet. Sett till det antal sidor i 

verket som de redovisade procenttalen motsvarar, är de olika avsnittens omfång 

emellertid förhållandevis likvärdiga i tabell 13 och i tabell 15. Exempelvis mot-

svarar 20% av 55 sidor och 10% av 110 sidor båda 11 sidor. 

 De stora namnen från 1800-talets senare del är Victoria Benedictsson, 

Fredrika Bremer, Thomasine Gyllembourg, Amalie Skram och Magdalene Tho-

resen, men Camilla Collett och Fredrika Runeberg följer tätt efter. Sett i ljuset 

av den tidigare litteraturhistorieskrivningen, där Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik 

Ibsen och August Strindberg totalt dominerar de nationella översiktsverken, är 

det också värt att notera att Nordisk kvinnolitteraturhistoria inte ger något kvinnligt 

författarskap en sådan stjärnstatus framför alla andra. Som konstaterades i 

kapitel 2 var det också uttalat i den skrivvägledning som gick ut till skribenterna 

1988 att ett författarporträtt skulle omfatta 7–10 sidor och att en författar-
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presentation skulle omfatta 0,5–3 sidor.8 Även om avsnitten i verket genomgått 

en omfattande redigeringsprocess efter denna vägledning, tolkar jag denna in-

struktion som att det varit en medveten strategi från redaktionens sida att inte 

ge något författarskap avsevärt mer utrymme än omkring 10 sidor brödtext.9 

 En jämn fördelning av sidutrymmet mellan de fjorton författarnamnen i 

denna tabell hade givit drygt sex procent av utrymmet vardera. Skram och Col-

lett får således båda avsnitt av något större omfång än medelvärdet. Förutom 

dessa två finns ytterligare en norsk författare, Magdalene Thoresen, represen-

terad i den här delen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Hennes författarskap har 

av den tidigare litteraturhistorieskrivningen behandlats förhållandevis marginellt 

– mestadels omnämns hon som en av de personer som ingick i kretsen kring 

Bjørnson – och hon kan därför räknas till de namn som Nordisk kvinnolitteratur-

historia lyfter fram i ljuset igen. Född i Danmark och gift i Norge skrev Thore-

sen på en danskuppblandad norska och av den anledningen verkar vare sig den 

danska eller den norska nationella litteraturhistorieskrivningen ha ansett att hon 

hörde hemma i deras tradition. ”Hendes skjæbne som forfatterinde er at hun 

hverken tillhører den norske eller danske litteratur”, skriver exempelvis Kristian 

Elster i Illustreret norsk litteraturhistorie.10 Att Thoresen inte bara lyfts fram från 

periferin utan dessutom får det största utrymmet av alla fjorton namnen i 

tabellen är därför särskilt intressant. Sannolikt har detta sin förklaring i att Arild 

Linneberg skrivit ett större avsnitt om henne i Norsk kvinnelitteraturhistorie några 

år tidigare.11 

 I den tidigare svenska litteraturhistorieskrivningen är det Fredrika Bremer 

som får den överlägset största andelen sidor av de kvinnliga författarna i tids-

perioden, och den positionen behåller hon i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Bre-

mer följs i nämnd ordning av Sophie von Knorring, Victoria Benedictsson, Ann 

Charlotte Leffler och Emilie Flygare-Carlén i de svenska översiktsverken i mitt 

jämförelsematerial och även dessa har fortsatt en central plats. Jämfört med in-

nan har Benedictsson dessutom fått en mer framskjuten position. Till de tidiga-

re bortglömda – eller de tidigare i alla fall mycket marginellt behandlade – sven-

                                                 
8
 Se avhandlingens s. 99. 

9
 Undantaget exempelvis Charlotte Dorothea Biehl som diskuterades tidigare i kapitlet, vilken totalt 

sett fått omkring 18 sidor i enskilda avsnitt. Detta beror dock på att Biehl förkommer i flera olika av-
snitt, varav inget i sig överstiger 10 sidor brödtext. 
10

 Kristian Elster d.y., Illustreret norsk litteraturhistorie: II. Fra Wergelandstiden til vore dage. Kristia-
nia, 1924, s. 530. 
11

 Se Norsk kvinnelitteraturhistorie: Bind 1, 1988, s. 109–116. Förutom en avhandling om Thoresens 
författarskap från 1933, Magdalene Thoresen i liv og diktning gjennem 50 år, fra 1819–69 av Borg-
hild Baardsen, finns inte mycket forskning om henne före utgivningen av den norska och sedan den 
nordiska kvinnolitteraturhistorien. Författarskapet hade dock aktualiserats 1984 genom ett drama av 
Eva Braathen Dahr med titeln Fruen fra Bergen: Et spill om Magdalene Thoresen, mellom Henrik og 
Bjørnstjerne. 
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ska författare som Nordisk kvinnolitteraturhistoria lyfter fram hör Alfhild Agrell, 

Hilma Angered-Strandberg, Aurora Ljungstedt och Mathilda Malling. Framlyf-

tandet av den senare bekräftar också Williams i Stjärnor utan stjärnbilder: ”Mathil-

da Malling (Stella Kleve) är en av de författare vars litterära ställning avsevärt 

förstärks genom Nordisk kvinnolitteraturhistoria”.12 

 Bland de danska kvinnliga författarna är det Thomasine Gyllembourg som 

har den mest centrala positionen i de tidigare litteraturhistoriska översiktsverken 

och hon hör även till de stora namnen i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, vilket re-

dan konstaterats. Adda Ravnkilde, den andra danska författaren i tabellen, har i 

den danska kanon emellertid haft en marginell plats, varför hon kan räknas till 

de åsidosatta författarnamn som Nordisk kvinnolitteraturhistoria lyfter fram igen. 

 Att det bara finns två danska kvinnliga författare i tabellen beror inte på 

att det inte finns några fler framstående sådana i perioden – Pil Dahlerup lyfter 

fram ett stort antal i Det moderne gennembruds kvinder – utan på att den struktu-

reringsprincip som redaktionen laborerade med i projektets början med att sor-

tera tematiskt verkar ha givit avtryck i den här delen av Nordisk kvinnolitteratur-

historia vad gäller de danska författarna. Därför behandlas de flesta danska för-

fattare i den här tidsperioden under rubriker som ”Storstadsliv”, ”Sedlighet”, 

”Bildning” och ”Modernitet”, istället för i enskilda författarskapsavsnitt. 

 Så långt Lenngren och Skram, och till sist Blixen. Tabell 16 visar vilken 

andel av sidutrymmet i individuella avsnitt som de femton största danska för-

fattarskapen från mellankrigstiden har fått i respektive översiktsverk i mitt jäm-

förelsematerial. Karen Blixen finns här med som enda kvinnliga författare. 

 

                                                 
12

 Williams räknar i sin kvantitativa analys i Stjärnor utan stjärnbilder inte utrymme per författarnamn, 
utan istället antal kvinnor i förhållande till antal män. Framlyftandet av Malling kommenteras i den 
kvalitativa analysen: ”Hon [Malling, förf. amn.] ägnas åtta sidor, vilket skall jämföras med de spo-
radiska omnämnanden hon fått under föregående decennier. [---] En avgörande orsak till Mallings 
stärkta position är Birgitta Neys forskning kring författaren vilket resulterade i en avhandling 1993. 
Birgitta Ney skriver också om Malling i Nordisk kvinnolitteraturhistoria”. Se Williams, 1997b, s. 92. 
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Tabell 16. 
Fördelning av andelar av sidutrymmet för mellankrigstiden i tre allmänna danska 
litteraturhistoriska översiktsverk 
 

 D. L. 1918–1950* Traustedt Gyldendal 

Becker, Knuth 
Blixen, Karen 
Hansen, Martin A 
Kirk, Hans 
Kristensen, Tom 
La Cour, Paul 
Munk, Kaj 
Nielsen, Jørgen 
Paludan, Jacob 
Petersen, Nis 
Abell, Kjeld 
Branner, Hans Christian 
Klintgaard, Mogens 
Soya, Carl Erik 
Sønderby, Knud 

5% 
2% 
5% 
7% 
10% 
9% 
12% 
5% 
8% 
9% 
8% 
5% 
5% 
6% 
4% 

3% 
8% 
8% 
5% 
11% 
6% 
10% 
5% 
9% 
5% 
8% 
8% 
3% 
6% 
5% 

7% 
9% 
3% 
7% 
9% 
3% 
7% 
5% 
8% 
7% 
┐ 
│ 
│ 35%** 
│  
┘ 

 Totalt ~120 sidor Totalt ~185 sidor Totalt ~75 sidor 

 
Uträkningsmetod samma som för tabell 12. *Några avsnitt av mer översiktlig, genreinriktad 
eller kulturhistorisk karaktär förekommer praktiskt taget inte i Dansk litteratur 1918–1950, utan 
så gott som alla författarnamn finns i enskilda avsnitt. Även Aage Dons, Leck Fischer, Otto 
Gelsted, William Heinesen, Poul Henningsen, Harald Herdal, Erling Kristensen, Hulda 
Lütken, Per Lange och Hans Scherfig får alltså enskilda avsnitt i Dansk litteratur 1918–1915, 
dock inte i de övriga två översiktsverken. Jag redovisar därför inte dessa namn i tabellen. **I 
Gyldendals Dansk litteraturhistorie behandlas Abell, Branner, Klintgaard, Sønderby och Soya i 
ett gemensamt avsnitt tillsammans med Leck Fischer, varför de här redovisas med ett gemen-
samt procenttal. 

 

 

Vad gäller fördelningen av utrymme i de tre verken, framgår av tabellen att det 

inte finns något författarskap som får ett avsevärt större utrymme än något an-

nat. Det finns alltså inget namn som totalt dominerar på ett liknande sätt som 

exempelvis Bjørnson och Ibsen gör under den senare delen av det norska 1800-

talet. Kjeld Abell, Tom Kristensen, Kaj Munk, Jacob Paludan och Nis Petersen 

har ett litet men förhållandevis beständigt försteg framför de övriga, medan 

Blixens plats avgjort blir mer central med tiden, huvudsakligen på bekostnad av 

Paul La Cour. 

 Det anmärkningsvärda här är emellertid inte siffrorna i sig (ingen författa-

re ligger särskilt mycket utanför medelvärdet på drygt sex procent) utan snarare 

det faktum att det knappast finns någon kvinnlig författare utom Blixen som 

blir behandlad i ett enskilt avsnitt trots att det nu gäller 1930- och 1940-talet. 

Hulda Lütken får visserligen ett enskilt avsnitt i Dansk litteratur 1918–1950 – ett 

avsnitt som är större än det som Blixen tilldelas i samma översiktsverk – men 
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detta är inte en position som hennes författarskap sedan behåller ens i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. (Bd 3, s. 305–318) I övrigt innehåller såväl Dansk litteratur 

1918–1950 som Traustedts Dansk litteraturhistorie endast korta notiser om andra 

kvinnliga författare än Blixen. I Gyldendals Dansk litteraturhistorie är övriga kvin-

nor förutom Blixen samlade i särskilda avsnitt med rubriker som ”Kvindefor-

fatterne” eller ”Kvindelighed og historie”.13 Bodil Bech, Johanne Buchardt, To-

ve Ditlevsen, Olga Eggers, Emma Gad, Aase Hansen, Agnes Henningsen, Thit 

Jensen, Gyrithe Lemche, Hulda Lütken, Karin Michaëlis, Ellen Raae, Edith 

Rode, med flera – de behandlas alla i detta slags avsnitt. 

 Dessa särskilda avsnitt för ’kvinnolitteratur’ i de allmänna litteraturhisto-

rierna vände sig forskarna i Nordisk kvinnolitteraturhistoria uttryckligen emot. Eli-

sabeth Møller Jensen skriver att den typen av avsnitt får de kvinnliga författar-

nas verk att framstå som någonting säreget som måste behandlas för sig självt: 

 
Antalet kvinnliga författare, som i de nordiska länderna inlemmats i denna 
litteraturhistoriska tradition, i kanon, kan för varje lands vidkommande räknas 
på ena handens fingrar. Resten faller oberoende av genomslagskraft, popu-
laritet, betydelse och utbredning i samtiden, helt i glömska eller, tvärtom, till-
delas de en särskild plats i litteraturhistorien, en plats reserverad för kvinnor. 
Underförstått att de som kvinnor skriver om något så egendomligt att det 
undandrar sig en allmänlitterär värdering. (Bd 1, s. 12) 

 

Møller Jensen menar alltså att särskilda kvinnoavsnitt ger intryck av att det å ena 

sidan finns en huvudsaklig litteraturhistorisk tradition – männens, och å andra 

sidan en annan (mindre viktig) sidotradition – kvinnornas.14 

 I Nordisk kvinnolitteraturhistoria placeras Blixen i ett nordiskt kvinnolitterärt 

sammanhang där också flera andra danska kvinnliga författare från den första 

delen av 1900-talet har fått enskilda avsnitt, såsom Ditlevsen, Henningsen, Jen-

sen, Lemche, Michaëlis och Rode. Det är till skillnad från de tre allmänna över-

siktsverken ingen strikt kronologisk uppdelning efter årtionden som Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria gör i det tredje bandet, utan det inleds med ett avsnitt om 

Edith Södergran och därefter följer tre kapitel med rubrikerna ”Jaget”, ”Begä-

ret” och ”Kön och krig”. Blixens författarskap behandlas i ”Jaget” och tabell 17 

visar fördelningen av sidutrymmet i enskilda avsnitt i kapitlet: 

 

                                                 
13

 Se Gunhild Agger, m.fl., Dansk litteraturhistorie: Bind 7, Demokrati og kulturkamp 1901–45. 
Köpenhamn, 1984, s. 117ff och s. 599ff. 
14

 Lise Busk-Jensen skriver i artikeln ”Det andet køns litteraturhistorie” (1990) om särskilda kvinnoav-
snitt i de allmänna litteraturhistorierna att ”[d]en slags afsnit synes at kunne sættes ind og tages ud af 
sammenhængen afhængigt af læserpublikums intresser og uden at helheden ændrer sig. Det er, 
som om kvinderne ikke blot går ud og ind ad litteraturhistorierne efter nogle tilfældige konjunkturer; 
når de er der, så er de det på en måde ikke riktig alligevel”. Busk-Jensen, Lise, ”Det andet køns lit-
teraturhistorie”, Norrøna: Zeitschrift für Kultur, Geschichte & Politik der skandinavischen Länder 
1990:12, s. 34–43 [1990a], s. 35. 
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Tabell 17. 
Fördelning av andelar av sidutrymmet för kapitlet ”Jaget” i det tredje bandet av 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria 
 

 Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

Anker, Nini Roll 
Bregendahl, Marie 
Blixen, Karen 
Dahl, Tora 
Fogelklou, Emilia 
Garborg, Hulda 
Henningsen, Agnes 
Hirdman, Maj 
Jensen, Thit 
Jølsen, Ragnhild 
Lagerlöf, Selma 
Lemche, Gyrithe 
Michaëlis, Karin 
Normann, Regine 
Olsson, Hagar 
Oneva Lehtinen, Hilja 
Ramm, Minda 
Rode, Edith 

4% 
7% 
8% 
5% 
2% 
4% 
7% 
3% 
9% 
4% 
9% 
5% 
5% 
3% 
4% 
2% 
1% 
3% 

Sandel, Maria 
Stuckenberg, Ingeborg 
Undset, Sigrid 
Wägner, Elin 
 

2% 
3% 
7% 
3% 
Totalt ~120 sidor 

 
Uträkningsmetod samma som för tabell 2. Tove Ditlevsen finns inte med i denna tabell 
eftersom hon återfinns i det kapitel i band 3 som har rubriken ”Kön och krig”. Där återfinns i 
enskilda avsnitt förutom Ditlevsen också Stina Aronson, Anna Bondestam, Elsa Gress, Ebba 
Haslund, Sonja Hauberg, Gunvor Hofmo, Tove Jansson, Astrid Lindgren, Torborg Nedreaas, 
Ásta Sigurðardóttir och Kerstin Söderholm. I kapitlet med rubriken ”Begäret” ingår Unnur 
Benediktsdóttir Bjarklind, Karin Boye, Karo Esperseth, Rut Hillarp, Agnes von Krusenstjerna, 
Moa Martinson, Sally Salminen, Cora Sandel och Edith Øberg. Bodil Bech, Johanne Buchardt, 
Olga Eggers, Emma Gad, Aase Hansen, Hulda Lütken och Ellen Raae är placerade i olika 
samlingsavsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 

 

 

Som framgår av tabellen är det i kapitlet ”Jaget” inte mindre än tjugotvå för-

fattarnamn som tilldelats enskilda avsnitt. Det innebär att andelen sidor som 

vikts åt avsnitt av mer översiktlig, genreinriktad eller kulturhistorisk karaktär har 

minskat jämfört med de föregående banden. De författare som får den största 

andelen sidor är Marie Bregendahl, Karen Blixen, Thit Jensen, Selma Lagerlöf 

och Sigrid Undset. Av dessa är samtliga redan kända och omskrivna i sina res-

pektive länders tidigare litteraturhistoriska översiktsverk. Även här, precis som i 

de föregående två banden av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, är de mest omfångs-

rika individuella avsnitten omkring 10–11 textsidor. Tabellen visar dock att det 
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tredje bandet också har ett betydligt större antal korta avsnitt jämfört med ti-

digare band av verket. 

 Ett danskt författarskap som lyfts fram är Ingeborg Stuckenbergs. Hon 

har tidigare i stort sett bara nämnts i samband med sin kände författande make 

Viggo Stuckenberg, men nu framträder hon i egen rätt. Det finns bland de 

svenska författarskapen också några namn vilka får en mer central position än 

tidigare: Tora Dahl, Maj Hirdman och Maria Sandel. Ett norskt författarnamn 

lyfts också fram från marginalen: Hulda Garborg, gift med författaren Arne 

Garborg. 

 Genom denna kvantitativa undersökningsdel har jag således förutom att 

visa vilket procentuellt utrymme som tilldelats Lenngren, Skram och Blixen, 

också kunnat peka på några tidigare bortglömda eller marginellt behandlade 

författare vilka Nordisk kvinnolitteraturhistoria belyser på nytt. Vid sidan av om-

tolkning och uppvärdering av kanoniserade kvinnliga författarskap var, som 

konstaterades i det föregående, ett av verkets huvudsyften att lyfta fram för-

bisedda författarnamn. Någon mer ingående analys av denna aspekt ryms dock 

inte inom ramarna för denna avhandling, utan kvarstår för framtida forskning. 

Här ska jag istället övergå till att diskutera de kvalitativa aspekterna av hur 

Lenngren, Skram och Blixen framställs. 

 

Anna Maria Lenngren 

När jag nu övergår till den kvalitativa delen av analysen vill jag börja med att 

presentera de analyskategorier som jag kommer att använda mig av för att be-

skriva de strategier för omtolkning och uppvärdering som Nordisk kvinnolittera-

turhistoria visar exempel på. Jag kommer att tala om tre olika slags strategier. 

Den första har jag valt att kalla breddning och den innebär att större delar av för-

fattarens produktion och framgångar tas upp till diskussion jämfört med tidi-

gare; det vill säga att en bredare bild av författarskapet presenteras. Den andra 

kallar jag icke-biografisk tolkning och den innebär att andra perspektiv än faktorer i 

författarens liv används för att belysa författarskapets villkor och verk. Dessa 

perspektiv kan naturligtvis vara av olika slag, såsom teoretiska intressen hos 

författaren, eller att verken diskuteras i förhållande till sin sociala och historiska 

kontext. Den tredje strategin kallar jag repositionering och den innebär att förfat-

tarskapet flyttas från periferin av en litterär strömning till dess centrum, eller 

från efterdyningarna av en strömning till framkanten av en annan. 

 I fråga om Lenngrens författarskap visar Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

exempel på samtliga omtolkningsstrategier. Jag ska diskutera dessa en i taget 
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och då närmare illustrera hur de tar sig uttryck genom att först beskriva hur den 

tidigare litteraturhistorieskrivningen har behandlat Lenngren och därefter visa 

hur Witt-Brattström framställer författarskapet i avsnittet ”Från smakens tem-

pel till parnassen: Om Anna Maria Lenngren”. (Bd 1, s. 405–419) Först strate-

gin breddning som besvarar ett tidigare förminskande av Lenngrens meriter ge-

nom ofullständiga redogörelser för hennes framgångar och hennes produktivi-

tet. Nordisk kvinnolitteraturhistoria reviderar denna bild genom att lyfta fram både 

berömmelse och skaparförmåga. 

 Illustrerad svensk litteraturhistoria och Ny illustrerad svensk litteraturhistoria har 

förhållandevis likartade avsnitt om Lenngrens författarskap, sett till uppläggning 

och retorik. Behandlingen av hennes tidigaste diktning är delvis uppskattande, 

men det är i båda översiktsverken en uppskattning med förbehåll. Schück & 

Warburg skriver att Lenngren redan som ung var på väg att erövra en litterär 

ställning genom de dikter som hon fått tryckta i olika tidningar, men hennes 

litterära arbeten från den tiden kallas ”lärospån” och ”ren imitation”.15 Ny illu-

strerad svensk litteraturhistoria framställer däremot den unga Lenngren som mycket 

begåvad och originell, till och med mer så än flera av hennes samtida manliga 

författarkollegor. I gengäld nämner Sverker Ek inte vilket erkännande författar-

skapet redan tidigt fick, vilket ger intrycket av att Lenngrens verk passerade för-

bi rätt obemärkta.16 Det är alltså två olika beskrivningar som ges, men ställda 

bredvid varandra visar de exempel på liknande sätt att reducera Lenngrens be-

tydelse som ung författare. Det ena verket hävdar att hon visserligen var känd, 

men att hon inte skrev några särskilt talangfulla dikter; det andra verket lyfter 

fram författarens begåvning, men inte att hon vann några större framgångar. 

Gemensamt är att det beröm som ges åtföljs av en reservation som gör att vär-

det i det goda omdömet förminskas.17 

                                                 
15

 Henrik Schück & Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria: Fjärde delen, Gustavianska 
tiden. [3. uppl.] Stockholm, 1928, s. 544 och s. 546. 
16

 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria: Andra delen – Karolinska tiden, frihetstiden, gustavianska 
tiden. Red. E. N. Tigerstedt [2. uppl.] Stockholm, 1967, s. 428. 
17

 Denna behandling av Lenngren kan också jämföras med hur Schück & Warburg behandlar Hedvig 
Charlotta Nordenflycht. Om henne skriver de bland annat: ”Rent litterärt sett var Dalin nog den större 
begåvningen, men den rikare personligheten var den stackars ’herdinnan i Norden’ [Nordenflycht, 
förf. anm.], och de ferment, som hon gav litteraturen, blevo mera fruktbringande än dem, Dalin givit. 
Ty för idélivet kom hon att betyda vida mera. På ett område – säger Martin Lamm – ’står hon såsom 
den betydelsefullaste förnyare, som vår diktning äger: först med henne blir dikten helt och fullt ett 
uttryck för individens egen känsla […]’”. Formuleringen ”den betydelsefullaste förnyare, som vår 
diktning äger” kan ge intrycket av att Schück & Warburg menar att Nordenflyckt har lämnat ett lika 
stort litteraturhistoriskt avtryck som Olof von Dalin, eller kanske till och med ett större sådant. Vid en 
jämförelse av vilket sidutrymme de tilldelas är det emellertid tydligt att Nordenflycht inte får en lika 
stor andel sidor som Dalin. (Nordenflycht får i Schück & Warburg 9% av sidutrymmet i enskilda 
avsnitt, medan Dalin får 15% av utrymmet. Se tabell 1.) De två författarna får dessutom representera 
de två motsatta polerna förnuft och känsla. Slutsatsen blir därför att Nordenflycht konstateras vara en 
litterär förnyare, men att hon ändå bedöms som mindre begåvad än Dalin och värd ett jämförelsevis 
mindre utrymme. Nordenflychts nyskapande tillskrivs nämligen hennes temperament – ”den rikare 
personligheten” – medan Dalin diktade med intellektet. Därmed förminskas betydelsen av hennes 
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 Hur manligt normerade retoriker av detta slag bidragit till att marginalisera 

kvinnliga författares verk uppmärksammades tidigt av den feministiska littera-

turforskningen. Karin Westman Berg framhåller exempelvis i Textanalys från 

könsrollssynpunkt (1976) att kvinnliga författare ofta drabbats av en ”tydlig litterär 

dubbelmoral”.18 Detta har inneburit att om kvinnor alls ska syssla med för-

fattande, har det ansetts att de bör hålla sig till passande ämnen (läs: ämnen från 

privatsfären). Dessa ämnen har emellertid samtidigt betraktats som mindre vä-

sentliga än ämnesområden som varit sanktionerade för manliga författare (läs: 

ämnen från samhället och offentligheten). Således har de kvinnliga författarna 

blivit lägre värderade oavsett hur de har försökt att förhålla sig till de litterära 

normerna. 

 Samma kritik genljöd även i den angloamerikanska feministiska litteratur-

forskningen, där Elaine Showalter talade om en ”double critical standard”.19 

Hon menade att litteraturkritiken och litteraturhistorieskrivningen traditionellt 

hade uppvisat en oförmåga att erkänna kvinnliga författares förtjänster, då de 

bedömts efter en manlig litterär norm samtidigt som de förväntats skriva enligt 

en kvinnlig norm.20 Showalters begrepp fick fäste hos andra angloamerikanska 

forskare i efterföljande studier.21 Exempel på etiketter som den nordiska forsk-

ningen senare har satt på samma fenomen är ”ett tveeggat beröm” och ”dubbel 

bestraffning”.22 Samtliga av dessa rubriceringar skulle kunna användas för att 

beskriva det reducerande av författarskapets betydelse som Lenngren blir före-

mål för i Illustrerad svensk litteraturhistoria och i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. 

 Även i Den svenska litteraturen förminskas betydelsen av Lenngrens förfat-

tarskap genom att bilden av hennes litterära produktion uppvisar luckor. Stora 

delar av författarskapet behandlas helt summariskt, och i övrigt är fokuseringen 

i avsnittet till stora delar personhistorisk. En titel diskuteras utförligare och det 

                                                                                                                                        
insats i förhållande till hans, eftersom slutsatsen blir att Nordenflycht var nyskapande men hon var 
det intuitivt och omedvetet. Se vidare Henrik Schück & Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhis-
toria: Tredje delen, Frihetstiden. [3. uppl.] Stockholm, 1927, s. 445–446. 
18

 Westman Berg hänvisar tillbaka till bland andra Virginia Woolf, som 1929 observerade samma sak 
i A Room of One’s Own: ”’Det här är en viktig bok för den handlar om män i krig. Det här är en 
oväsentlig bok. Den handlar om kvinnors tankar i ett vardagsrum’”. Se Westman Berg, 1976, s. 101–
102, citat s. 102. 
19

 Showalter, 1999, s. 73 och s. 90–91. 
20

 Showalter, 1999, s. 90. 
21

 Bland annat andvänds begreppet ”critical double standard” av Gaye Tuchman i boken Edging 
Women Out. Tuchman skriver där att olika förväntningshorisonter och olika bedömningsnormer för 
manliga och kvinnliga författare kan upptäckas långt innan romanens genombrott, alltså även före 
den undersökningsperiod som Showalter behandlar i A Literature of Their Own. Se Gaye Tuchman, 
Edging Women Out: Victorian Novelists, Publishers, and Social Change. London, 1989, s.175ff. 
22

 Åsa Arping skriver apropå att Fredrika Bremers Teckningar utur hvardagslifvet av en samtida 
recensent beskrivits ha en viss naiv originalitet i stilen, att det är ett tidstypiskt tveeggat beröm som 
kvinnliga författare ofta möttes av. Se Åsa Arping, Den anspråksfulla blygsamheten: Auktoritet och 
genus i 1830-talets svenska romandebatt. [Diss.] Stockholm/Stehag, 2002, s. 65. Dubbelbestraff-

ningen är en av Berit Ås fem härskartekniker och kännetecknas av att ”[d]et er det samme hva du 
gjør, like galt blir det”, eller med andra ord ”[d]amn if you do and damn if you don’t”. Ås, 1978, s. 73. 
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är ”Några ord till min k. Dotter, i fall jag hade någon”, vilket gör att den dikten 

framstår som inte bara det viktigaste utan som nästan det enda Lenngren 

skrivit.23 Genom att inte belysa författarens diktning grundligare signaleras att 

hon är intressant, men främst på personhistoriska grunder. 

 Tio år innan Den svenska litteraturen utgavs behandlades Lenngrens förfat-

tarskap av Pleijel i Författarnas litteraturhistoria. Där visas en delvis annan bild, ge-

nom att Pleijel understryker att författaren var betydligt mer produktiv inom en 

mängd olika genrer än vad som framkommit i den tidigare litteraturhistorie-

skrivningen.24 Hon poängterar att Lenngrens diktning innehöll såväl högt som 

lågt, inklusive dikter med politiskt innehåll och av erotiskt frispråkig natur.25 I 

avsnittet behandlas en del av Lenngrens diktning efter 1797 som inte förekom-

mit i något av de här jämförda nationella översiktsverken. Hennes tidiga förfat-

tarskap nämns emellertid inte i Författarnas litteraturhistoria. 

 Den bild som Witt-Brattström tecknar av Lenngrens författarskap i Nor-

disk kvinnolitteraturhistoria visar att Lenngren gjorde en ”kometkarriär” och vid 

endast 22 års ålder valdes in i Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-

samfund. (Bd 1, s. 411) Den tidiga dikten ”La matinée de Clarisse” från 1774 

kallar Witt-Brattström ”[e]tt mästerverk” och hon skriver att ”[h]är finns föga 

av den moralism som man orättfärdigt brukar anklaga fru Lenngren för”. (Bd 1, 

s. 411) Witt-Brattström sätter alltså fullt ljus på den unga Lenngrens framgångar 

och talang, och hon visar att författaren var både känd och begåvad. Vidare 

konstaterar Witt-Brattström att Lenngren skrev omkring 80 dikter under 1780-

talet och mer än 120 dikter under 1790-talet, vilket innebär att författarens pro-

duktivitet belyses i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Liksom Pleijel lyfter Witt-Bratt-

ström dessutom fram att Lenngren skrev i flera så kallade lägre genrer. Bilden 

av författarskapet kompletteras alltså genom att information om Lenngrens be-

römmelse och skaparkraft som tidigare bara delvis kommit fram, nu får full be-

lysning. Också jämfört med Författarnas litteraturhistoria är den bild som presente-

ras i Nordisk kvinnolitteraturhistoria bredare. 

                                                 
23

 Den svenska litteraturen: 2, Upplysning och romantik, 1718–1830. Red. Lars Lönnroth & Sven 
Delblanc, Stockholm, 1988, s. 134–135. 
24

 Författarnas litteraturhistoria: Bok 1. Red. Lars Ardelius & Gunnar Rydström, Stockholm, 1977,     
s. 205–206. En dylik behandling som det kan tänkas att Pleijel vänder sig emot finns exempel på i 
Illustrerad svensk litteraturhistoria, där det konstateras att forskningen tillskrivit Lenngren 84 dikter 
från åren 1780–1792. Denna siffra menar Schück emellertid är ”vilseledande” eftersom ”icke mindre 
än trettiotvå äro små epigram på några rader. Vidare äro de flesta översättningar och efterbildningar. 
Slutligen äro de alla anonyma”. Detta innebär att Schück anser att Lenngrens produktivitet över-
drivits. Se Schück & Warburg, 1928, s. 548. 
25

 Författarnas litteraturhistoria: Bok 1, 1977, s. 213. I förbigående nämner förvisso Sverker Ek i Ny 
illustrerad svensk litteraturhistoria att dikter av detta slag förekommer i författarskapet, då han på-
pekar att Lenngren i skydd av anonymiteten kunde tillåta sig att bli ”frispråkig” och använda sig av 
”manlig rolldiktning” med ”frivola” formuleringar. Ingen sådan dikt behandlas dock i avsnittet. Se Ny 
illustrerad svensk litteraturhistoria: Andra delen, 1967, s. 433. 
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 Den andra strategin icke-biografisk tolkning bemöter en tidigare tendens att 

förklara såväl Lenngrens inställning till sitt eget skrivande som teman i hennes 

verk utifrån ett personhistoriskt perspektiv. Vad gäller Lenngrens syn på sitt 

eget författarskap koncentreras ämnet i samtliga här jämförda översiktsverk till 

frågan om varför hon efter några år som författare i offentligheten valde att 

skriva anonymt. Både Illustrerad svensk litteraturhistoria och Ny illustrerad svensk 

litteraturhistoria sätter händelsen i samband med hennes giftermål, men deras för-

klaringar pekar därefter i olika riktningar. Schück & Warburg hävdar att Lenn-

gren velat fjärma sig från litteraturen, eftersom hon var besviken över att hon 

trots allt inte lyckats göra den karriär hon hoppats på, men också på grund av 

att hon genom sitt giftermål fått ”en ändrad uppfattning av kvinnans ställning” 

och börjat anse att kvinnor inte bör ägna sig åt litterär verksamhet.26 Sverker Ek 

å sin sida förmodar att Lenngren efter giftermålet helst hade velat upphöra helt 

med författandet, men att hon ändå fortsatte att skriva anonymt för att hon 

ville bistå sin make i hans tidningsverksamhet (Carl Peter Lenngren var redaktör 

för Stockholms Posten) och för att hon inte hade turen att bli mor till några barn.27 

Både Illustrerad svensk litteraturhistoria och Ny illustrerad svensk litteraturhistoria för-

klarar alltså hennes beslut att börja skriva anonymt utifrån olika faktorer i hen-

nes eget liv, vilket gör att hennes val framstår som någonting högst individuellt. 

 I Den svenska litteraturen diskuteras Lenngrens val att börja skriva anonymt 

på ett delvis liknande sätt. Delblanc framhåller, precis som Schück & Warburg, 

att Lenngren var besviken över att hon inte nått den framgång och den ekono-

miska frihet hon hoppats på genom sin litterära verksamhet under ungdoms-

åren och att hon därför avsvor sig författarskapet när hon gifte sig. Att hon 

trots detta fortsatte att skriva även efter ingånget äktenskap förklaras med att 

Lenngren inte ansåg att hennes bidrag till Stockholms Posten var något riktigt 

författande: ”Förmodligen ansåg hon sig inte ha svikit sitt löfte att lämna vitter-

heten. Hon avstod nu från alla höga genrer och skrev brödtexter i den djupaste 

anonymitet”.28 Delblanc antyder dock samtidigt att Lenngrens beslut kan ha 

varit grundat i att det under 1700-talet var svårt att framträda som offentlig 

kvinnlig författare.29 

 Witt-Brattström framhåller i Nordisk kvinnolitteraturhistoria att den traditio-

nella uppfattningen har varit just denna; att Lenngren blygsamt dolde sina skriv-

verktyg i sybordet, att hon inte lät författandet stå i vägen för skötseln av hem 

och make, och att hon kunde konversera de andra fruarna om handarbete lika 

                                                 
26

 Schück & Warburg, 1928, s. 546. 
27

 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria: Andra delen, 1967, s. 431. 
28

 Den svenska litteraturen: 2, 1988, s. 133. 
29

 Den svenska litteraturen: 2, 1988, s. 133. 
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väl som någon: ”I fru Lenngren har litteraturhistorikerna sett en manlig önske-

dröm förverkligad, kvinnan som vägrar att låta sin man bli lidande på hennes 

skrivande”. (Bd 1, s. 407) Den klädsamma blygsamheten var dock ett spel för 

gallerierna från Lenngrens sida. Väl medveten om tidens kvinnoideal var hon 

angelägen att inte bli dömd på samma sätt som sin föregångare Hedvig Char-

lotta Nordenflycht, och därför visade hon ”parallellt med en svassande ödmjuk-

het” upp en ”vilt flammande ironi som de flesta forskare gladeligen har tagit för 

kvinnlig anspråkslöshet”. (Bd 1, s. 408) Här pekar Witt-Brattström på en strate-

gi som också 1830-talets kvinnliga författare använde sig av: en anspråksfull 

blygsamhet för att tala med Åsa Arping. Den självvalda anonymiteten nyttjades 

av kvinnliga författare för att lura omgivningen att tro att deras litterära am-

bitioner var mindre än vad de egentligen var, och därigenom kunde de undgå 

publikt ogillande för vad som av många ansågs vara okvinnligt beteende: 

 
För kvinnorna bidrog anonymiteten till upprätthållandet av en nödvändig an-
språkslös framtoning, men innebar samtidigt en möjlighet att ’bakvägen’ vinna 
auktoritet och skapa sig en position, utan att behöva framträda i offentligheten 
och riskera en granskning av deras person och kvinnlighet.30 

 

För övrigt poängterar Witt-Brattström att detta sätt att publicera sin diktning 

var brukligt vid tiden: ”Litterära bidrag i tidningar och tidskrifter infördes som 

regel osignerade, även om de kom från etablerade författare”. (Bd 1, s. 407) 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria lyfter därmed fram hur en strukturell underordning 

av kvinnliga författare gjorde att de fick använda andra sätt att ta sig fram, och 

visar hur Lenngrens beslut att börja publicera anonymt inte bör ses som något 

unikt som måste förklaras utifrån författarens individuella livssituation. 

 Det är inte enbart omständigheter kring Lenngrens publiceringsvägar som 

har uppfattats som återspeglingar av faktorer i hennes liv i den tidigare littera-

turhistorieskrivningen. Även biografisk-historiska tolkningar av hennes verk fö-

rekommer. Framförallt gäller det dikten ”Några ord till min k. Dotter, i fall jag 

hade någon”. Både Illustrerad svensk litteraturhistoria och Ny illustrerad svensk littera-

turhistoria tolkar det som en allvarligt menad dikt med grund i Lenngrens eget 

liv. Detta trots att båda konstaterar att hon gärna skrev i en satirisk stil, likaså 

trots att de i övrigt inte tolkar författarskapet biografisk-historiskt.31 

                                                 
30

 Arping, 2002, s. 83. Arping förklarar vidare att praktiken omkring den anonyma publiceringen ofta 
bara fyllde en symbolisk funktion och att författarnas identitet ofta var mer eller mindre känd för pu-
bliken ändå: ”Samtidigt var det här ett tillvägagångssätt som inte främst hade med skyddandet av ett 
inkognito att göra. De samtida läsarna kände ofta till författarens identitet via ryktesspridning och blev 
knappast förvånade över att inte finna namnet på titelsidan”. Se Arping, 2002, s. 84. 
31

 Schück & Warburg argumenterar att Lenngren genom dikten skulle ha varit angelägen om att klar-
göra sin egentliga ståndpunkt i den ständigt omdebatterade frågan om kvinnorna, bildningen och 
vitterheten, efter att hennes anonymitet som diktare röjts av Svenska Akademien 1797. De betonar 
att ”[d]et var ett nytt kvinnoideal, som här framställdes för samtiden”, där kvinnan förespråkades 
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 I Författarnas litteraturhistoria kan en förändring emellertid konstateras. Där 

går Pleijel i polemik med den tidigare synen på dikten och argumenterar för att 

den inte är allvarligt menad. Den uttrycker istället Lenngrens förtret över att 

Svenska Akademien avslöjat henne som författare och därmed kraftigt beskurit 

den frihet att skriva som anonymiteten givit henne.32 Pleijel betraktar alltså dik-

ten som en kommentar till ”den kvinnliga författarens förhållande till offent-

ligheten”.33 I och med att den även här sätts i samband med händelser i Lenn-

grens liv omkring tillkomsttillfället, är denna tolkning dock i likhet med Illustre-

rad svensk litteraturhistorias och Ny illustrerad svensk litteraturhistorias biografisk-his-

torisk. 

 Tendensen att tolka dikten biografisk-historiskt bryts i Den svenska litteratu-

ren. Delblanc framhåller där att dikten ska tolkas som ironisk eller satirisk, och 

han poängterar att den tillhör en standardiserad genre som inte ger uttryck för 

personliga känslor. Att ”Några ord till min k. Dotter” hade en rad föregångare 

och ingick i en etablerad tradition av moralpedagogiska råd till den yngre gene-

rationen hade Ruth Nilsson påvisat i Kvinnosyn i Sverige: Från drottning Kristina till 

Anna Maria Lenngren 1973.34 

 Som motgrepp ställer Witt-Brattström dikten i kontrast till en annan av 

Lenngrens dikter, ”Ålderdomströsten”, vilken handlar om hur en mor bör för-

hålla sig till sin son. Genom denna jämförelse blir ”den cyniska uppfostran av 

flickan till slav och pojken till herre” fullt synlig. (Bd 1, s. 406) Nordisk kvinno-

litteraturhistoria tillämpar således inte en biografisk-historisk tolkningsmetod på 

dikten. Detta var verket emellertid inte ensamt om, utan litteraturforskningen 

var vid det laget i allmänhet enig om att ”Några ord till min k. Dotter” borde 

läsas som ironisk. 

 Den tredje strategin repositionering svarar emot ett tidigare förminskande av 

Lenngrens litteraturhistoriska betydelse genom påståenden om att hon gjort sig 

                                                                                                                                        
”bliva det, vartill naturen ämnat henne, maka och moder”. Anna Maria Lenngren författade efter 1797 
inte någonting mer förklarar de. Se Schück & Warburg, 1928, s. 555–556. Även Sverker Ek hävdar 
att dikten föranleddes av en livskris som Lenngren genomgick till följd av att Svenska Akademien 
drog fram henne i offentligheten. Ek tolkar diktens fullständiga titel ”Några ord till min k. Dotter, i fall 
jag hade någon” som att den också avslöjar en djup bitterhet hos författaren över att inte ha blivit 
mor: ”Undertiteln ’i fall jag hade någon’ anger dock att det här är fråga om personlig livsbesvikelse”. 
Dessa faktorer i Lenngrens liv bidrar till diktens ”besvikna mörksyn”, konkluderar Ek. Se Ny illustre-
rad svensk litteraturhistoria: Andra delen, 1967, s. 444–445. 
32

 Författarnas litteraturhistoria: Bok 1, 1977, s. 213. 
33

 Författarnas litteraturhistoria: Bok 1, 1977, s. 213. 
34

 Ruth Nilsson lyfter i sin avhandling vidare fram att det har funnits olika tolkningar av dikten ”Några 
ord till min k. Dotter” genom litteraturhistorien. Alla har inte varit eniga med Illustrerad svensk littera-
turhistoria upplaga tre och Ny illustrerad svensk litteraturhistoria om att den ger uttryck för Lenngrens 
egen attityd i den omdebatterade frågan om kvinnorna och bildningen, utan vissa har även tidigare 
hävdat att dikten är ironisk. Nilsson själv är mer försiktig i sin tolkning och menar att det inte med sä-
kerhet går att avgöra vilken författarens egentliga mening i dikten kan ha varit. Möjligen kan Lenn-
gren kallas moderat feministisk, menar Nilsson. Se Ruth Nilsson, Kvinnosyn i Sverige: Från drottning 
Kristina till Anna Maria Lenngren. [Diss.] Lund, 1973, s. 341 och s. 360–362. 
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bättre som författare i en annan tid. I Den svenska litteraturen summerar Delblanc 

Lenngrens författarskap med att hävda att det till stor del får anses ha varit ”en 

lycklig slump” att hon kom in på den litterära marknaden och fick utrymme att 

skriva (han syftar här på hennes giftermål med Stockholms Postens redaktör).35 

Som författare hade hon annars legat fel i tiden – Delblanc gissar att Lenngren 

hade kunnat bli en framgångsrik romanförfattare men marknaden var inte mo-

gen för romangenren ännu.36 

 Witt-Brattström påpekar, i motsats till Delblanc, att tidpunkten för Lenn-

grens författarskap placerar henne centralt mellan två av den svenska litteratur-

historiens så kallade guldåldrar, som det överbryggande steget mellan den gusta-

vianska eran och romantiken. (Bd 1, s. 413) Lenngren låg alltså inte fel i tiden, 

utan tvärtom rätt som en centralfigur mellan två epoker. Det Witt-Brattström 

gör här är inte att utvidga något av de två periodbegreppen för att inkludera 

även Lenngrens författarskap. Istället handlar det om att hon beskriver mellan-

positionen som något positivt och inte som något negativt så som Delblanc 

gör. 

 Det är med andra ord genom att poängtera att Lenngren hade talang och 

självständighet som diktare som Witt-Brattström reviderar bilden av författar-

skapet, men också genom att visa att författaren vann stor framgång i sin egen 

tid och att hon inte låg fel i tiden utan tvärtom rätt, som en brygga mellan två 

epoker. Dessutom kompletterar Witt-Brattström bilden genom att peka på om-

fattningen av Lenngrens litterära produktion. Slutligen poängteras att författa-

ren ”hyllades enhälligt av sin egen litterära generation” och att det är i den sena-

re litteraturhistorieskrivningen som hon har nedvärderats. (Bd 1, s. 417) 

 

Amalie Skram 

Ifråga om Skrams författarskap visar Nordisk kvinnolitteraturhistoria exempel på 

två av de tre strategierna för omtolkning. Som i det föregående avsnittet ska jag 

illustrera hur dessa tar sig uttryck genom att först belysa hur den tidigare lit-

teraturhistorieskrivningen har behandlat Skram och därefter diskutera den bild 

Hjordt-Vetlesen presenterar i avsnittet ”Lidelsefull naturalism: Om Amalie 

Skram”. (Bd 2, s. 456–467) Den första strategin breddning svarar emot att delar 

av Skrams litterära produktion tidigare har förbigåtts med tystnad. Strategin kan 

även ses i relation till en tendens som funnits att lyfta fram vissa delar av förfat-

tarskapet som lovvärda, medan andra delar explicit har bedömts som under-

                                                 
35

 Den svenska litteraturen: 2, 1988, s. 136. 
36

 Den svenska litteraturen: 2, 1988, s. 136. 



 209 

måliga. Nordisk kvinnolitteraturhistoria lägger istället fokus på delar av Skrams lit-

terära produktion som varit mer sparsamt behandlade och uppvärderar dessa. 

 I samtliga av de tidigare översiktsverken i mitt jämförelsematerial lyfts 

Skrams romansvit om Hellemyrsfolket (1887–1898) fram som författarskapets 

främsta verk. I Illustreret norsk litteraturhistorie menar Kristian Elster att serien all-

tid kommer att ha en plats i den norska litteraturhistorien eftersom den är en 

gripande släkthistoria och (folk)livsskildring.37 Samma bedömning gör också 

Andreas Hofgaard Winsnes i Norsk litteraturhistorie och Edvard Beyer i Norges lit-

teraturhistorie. Lika högt som serien om Hellemyrsfolket värderas emellertid inte 

Skrams äktenskapsromaner Constance Ring (1885), Lucie (1888), Fru Inés (1891) 

och Forraadt (1892). Dessa verk får särskilt i Illustreret norsk litteraturhistorie och i 

Norsk litteraturhistorie kritik för vara alltför känslosamma och konstnärligt obear-

betade. De konstateras också ha för stark naturalistisk tendens och patos.38 I 

Norges litteraturhistorie bedöms de inte fullt lika kritiskt, men det är alltjämt serien 

om Hellemyrsfolket som framhålls som storverket. 

 Skrams litterära produktion delas i de tre nationella översiktsverken där-

med upp i två delar – å ena sidan äktenskapsromanerna som värderas relativt 

lågt och å andra sidan serien om Hellemyrsfolket som anses tillhöra det vik-

tigaste i norsk litteraturhistoria. Både Illustreret norsk litteraturhistorie och Norsk lit-

teraturhistorie tolkar äktenskapsromanerna biografisk-historiskt, med följden att 

Skram framstår som en indignerad kvinna som egensinnigt skriver sin person-

liga protest.39 Beyer avstår i större utsträckning från de biografisk-historiska 

tolkningarna och han lyfter även fram verk ur en senare del av Skrams författar-

skap, något som Elster och Hofgaard Winsnes inte lägger någon större vikt vid. 

Bland annat omnämns titlarna Professor Hieronimus (1895), Paa St. Jørgen (1895), 

Julehelg (1900) och Mennesker (1905).40 

 Innan publiceringen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria skrev även Norsk 

kvinnelitteraturhistorie om Skrams författarskap och där delas hennes litterära pro-

duktion in i tre delar: äktenskapsromaner, släktromaner och hospitalsromaner. 

                                                 
37

 Elster, 1924, s. 574. 
38

 Kristian Elster förklarar i Illustreret norsk litteraturhistorie: ”Amalie Skram er den første norske for-
fatterinde som med aapen hensynsløshet, uten tanke paa om det ’gik an’ eller ikke, bare med tanken 
paa at naa virkeligheten helt ind paa livet, skrev om sit eget kjøn. Hvilken uhyre avstand fra Camilla 
Colletts fine og sterkt følte skildringer av kvindens sjæleliv, som bare synes bestemt av hjertets og 
tankens bevægelse, og Amalie Skrams lidenskabelige og usmykkede fremstilling av det kvindelige 
følelsesliv, bestemt av sanser og begjær, eller av nyfikenhet og mangel paa sanser, av milieu og 
opdragelse, av rigdom eller fattigdom, av arv, av graa og uglade forhold. [---] Hun er ingen fin eller 
fornem stilist, men hun er naturlig, och hun er lidenskabelig ogsaa i sin stil”. Elster, 1924, s. 569–570. 
Se även Francis Bull, m.fl., Norsk litteraturhistorie: Bind 5, Norges litteratur fra 1880-årene til første 
verdenskrig. [2. uppl.] Oslo, 1961, s. 133. 
39

 Bull, m.fl., 1961, s. 112. 
40

 Norges litteraturhistorie: Bind 3, Fra Ibsen til Garborg, Av Edvard Beyer. Red. Edvard Beyer, Oslo, 
1975, s. 504. 
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Irene Engelstad lägger dock lika stor vikt vid alla tre delarna, vilket innebär ett 

skifte i värderingen av författarskapet. Hon uppmärksammar inte skillnaderna 

mellan verken i någon större utsträckning, utan betonar de gemensamma teman 

som finns, såsom kvinnans utsatta situation i det patriarkala samhället.41 Av-

snittet bygger till stor del på Engelstads avhandling Sammenbrudd og gjennembrudd: 

Amalie Skrams romaner om ekteskap og sinnssykdom (1984), där hon uppvärderar 

äktenskapsromanerna och hospitalsromanerna.42 

 I Nordisk kvinnolitteraturhistoria skiljer Hjordt-Vetlesens avsnitt sig från den 

tidigare litteraturhistorieskrivningen såtillvida att hon inte delar in författar-

skapet i särskilda delar, så som övriga här diskuterade verk. Hon lägger vidare 

tonvikten vid delvis andra titlar än tidigare. Exempelvis diskuterar hon utförligt 

Skrams debutnovell ”Madam Høiers leiefolk” (1882) och låter den illustrera 

flera stilistiska drag som kännetecknar författarskapet. (Bd 2, s. 459) Serien om 

Hellemyrsfolket och romanerna Constance Ring, Lucie, Fru Inés och Forraadt 

behandlas däremot kortare än i de tidigare översikterna. Hellemyrsfolket kallas 

fortfarande för författarskapets storverk, men eftersom romansviten får ett rela-

tivt sett mindre utrymme framstår den inte som lika dominerande. Hjordt-

Vetlesen betonar heller inte fullt så starkt seriens karaktär av folklivsskildring, 

utan beskriver den som ”en fabulerande väv av socialrealism och äventyr, saga 

och fantastik”. (Bd 2, s. 466) Avslutningsvis tar Hjordt-Vetlesen upp novell-

samlingen Sommer (1899) som inte heller den behandlats grundligare i den tidi-

gare litteraturhistorieskrivningen. Avsnittet skiljer sig därmed från tidigare be-

handlingar av författarskapet såtillvida att författarens noveller får en mer cen-

tral placering. Dessutom karaktäriseras verken inte lika entydigt som äkten-

skapsromaner eller som folklivsskildringar, utan gemensamma drag mellan tit-

larna lyfts istället fram i större utsträckning. 

 Den andra strategin icke-biografisk tolkning besvarar en tendens som funnits 

att beskriva Skrams naturalistiska prosa som en konsekvens av hennes person-

lighet och hennes temperament. Nordisk kvinnolitteraturhistoria lyfter istället fram 

den teoretiska medvetenheten och tecknar en mångfacetterad bild av en litterär 

förnyare. När det gäller Skrams författarskap spelar hennes relation till den na-

turalistiska rörelsen en central roll i samtliga av de nationella översiktsverk som 

                                                 
41

 Norsk kvinnelitteraturhistorie: Bind 1, 1988, s. 196. 
42

 Engelstad förklarar i inledningen till avhandlingen: ”I denne studien har jeg valgt å arbeide med de 
romanene som ut fra den rådende litteraturhistoriske vurderingen blir betraktet som minst interessan-
te, men som jeg mener er svært undervurderte. Det er ekteskapsromanene Constance Ring (1885), 
Lucie (1888), Fru Inés (1891), Forraadt (1892) og de to sinnssykehusromanene Professor Hieroni-
mus og På Sct. Jørgen (begge fra 1895) […]. Et utgangspunkt for meg har vært at en sammenlikning 
mellom ekteskapsromanene og sinnssykehusromanene kunne vise at de til sammen kaster et 
interessant lys over kvinnens situasjon i et patriarkalsk samfunn i det forrige hundreåret”. Se Irene 
Engelstad, Sammenbrudd og gjennombrudd: Amalie Skrams romaner om ekteskap og sinnssykdom. 
Oslo, 1984, s. 13. 
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ingår i mitt jämförelsematerial. I Illustreret norsk litteraturhistorie slås omedelbart 

fast att Skram var naturalist. Till skillnad från de samtida manliga författarna var 

hon det emellertid inte därför att hon hade anammat naturalismens tankemäs-

siga eller estetiska program, utan Elster anser att hon hade en personlighet och 

en läggning som stämde överens med den naturalistiska livssynen. Elster poäng-

terar också att hon fortsatte att skriva naturalistiskt ända till sin död, alltså långt 

efter det att andra författare övergivit naturalismen och gått vidare till andra 

stilriktningar.43 Han hävdar således att den teoretiska grunden i denna litterära 

strömning inte var något som Skram hade reflekterat medvetet över – snarare 

föll det sig så att naturalismen harmonierade med det känsloläge i vilket hon 

skildrade sina litterära karaktärer: ”Hun er ganske uteoretisk, av sind og bega-

velse, naturalist”.44 

 På ett liknande vis resonerar Beyer i Norges litteraturhistorie omkring femtio 

år senare, det vill säga att stilen förklaras av att den passade hennes personliga 

livsåskådning snarare än av att hon skulle ha haft ett teoretiskt intresse för 

den.45 Även i Norsk litteraturhistorie framhålls Skram som en av dem som gick i 

spetsen för det moderna genombrottet i Norge. Samtidigt som Hofgaard Wins-

nes säger detta, påpekar han dock att de främsta verken i författarskapet är de 

där ”[a]gitasjon og direkte propaganda spiller liten rolle”.46 Detta innebär att 

han underkänner den litterära kvaliteten i många av hennes verk, trots att Skram 

lyfts fram som en av de viktigaste norska genombrottsförfattarna. 

 Här kan en gemensam retorik urskiljas i alla tre översiktverken: å ena si-

dan ges Skram ett visst erkännande som författare inom 1880-talets främsta stil-

bildande litterära riktning – å andra sidan görs detta erkännande mindre värt 

genom en allvarlig invändning. Skram var naturalist, men hon var det omed-

vetet; Skram gick i spetsen för det moderna genombrottet, men hennes natura-

listiska romaner (till vilka den högt värderade serien om Hellemyrsfolket inte 

räknas) var inte särskilt bra. Beträffande svensk litteraturhistorieskrivning har 

det konstaterats att det är mer sällsynt att en kvinnlig författare kopplas till en 

litterär strömning än att en manlig författare gör det. Williams understryker att 

så har varit fallet: ”Männen knyts också till idéfrågor, litterära strömningar och 

skolbildningar betydligt mer än kvinnorna”.47 Det är inte orimligt att förmoda 
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 Elster, 1924, s. 569. 
44

 Elster, 1924, s. 568. 
45

 Norges litteraturhistorie: Bind 3, 1975, s. 507. 
46

 Bull, m.fl., 1961, s. 111. 
47

 Williams, 1997b, s. 96. Williams skriver vidare att det faktum att de manliga författarna i högre grad 
än de kvinnliga knyts till idéfrågor och litterära strömningar har vissa historiska grunder, men att det 
också handlar om att mäns och kvinnors verk bedöms efter olika kriterier (med andra ord efter en så 
kallad ”double critical standard” för att tala med Showalter). Williams förklarar: ”Det hänger givetvis 
samman med historiska omständigheter: männen hade större möjligheter att skaffa sig utbildning, 
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att det förhåller sig på samma sätt i norsk litteraturhistorieskrivning. I ovan-

stående exempel tonas Skrams teoretiska medvetenhet ner och hennes natura-

lism tillskrivs en omedveten personlig böjning. 

 I Norsk kvinnelitteraturhistorie presenteras en annan bild av Skrams natura-

lism än den traditionella. Engelstad framställer där författaren som en medveten 

litterär förnyare.48 Skram var intellektuell och beläst, och hon tog sig an de natu-

ralistiska idéerna med ett analytiskt sinne och utforskade dem i sitt författar-

skap. Eftersom många av de ämnen Skram ville skildra var tabubelagda, var hon 

också tvungen att använda en ny bildspråklig estetik. I början av författarskapet 

handlade denna metaforik mestadels om smuts och orenhet, men senare blev 

bilderna mer positivt laddade.49 Skram placeras vidare i ett europeiskt litterärt 

sammanhang och en rad intertextuella kopplingar till bland annat Goethe och 

Flaubert utreds. Därigenom erkänns Skram som en författare vilken avsiktligt 

strävade efter att tillhöra skaran av tidens radikala. Någon biografisk-historisk 

tolkning av Skrams verk gör Engelstad inte – hon talar istället om de noggranna 

arbetsmetoderna, de estetiska verkningsmedlen, de litterära lånen och den mo-

derna berättartekniken.50 

 Nordisk kvinnolitteraturhistoria sätter för första gången in Skram i en kvinno-

litterär kontext. Att författaren verkligen var något av en outsider, i alla fall i sitt 

hemland Norge, framgår av Hjordt-Vetlesens beskrivning: 

 
Även om de flesta kvinnliga författarna var influerade av det naturalistiska tän-
kandet och flirtade mer eller mindre med den naturalistiska ”stillösheten”, så 
visade de i sitt skrivande en tillbakahållenhet, en självbeskyddande reservation, 
som var Amalie Skram främmande. Där de ställde sig utanför, blev Amalie 
Skram ett med sitt ämne, i hänsynslös förbrukning och självförbrukning. Mot den 
gängse, blaserade attityden ställde hon den passionerade. I denna passionerade 
berusning gjorde Amalie Skram sedan vad inga andra förmådde. Hon gjorde 
den naturalistiska metoden till konst. (Bd 2, s. 457) 

 

De norska kvinnliga författarna hade, precis som Norsk Kvindesagsforening, 

helt hade tagit avstånd från naturalismen, och Skram svartlistades därför i Nor-

ge. I Danmark fanns emellertid kvinnliga författare som ”flirtade mer eller 

                                                                                                                                        
litterär orientering och litterära kontakter. Men kvinnornas problemorienterade romaner ses oftast inte 
som idéromaner; de blir speglingar av deras personliga erfarenheter”. Se Williams, 1997b, s. 96. 
48

 Norsk kvinnelitteraturhistorie: Bind 1, 1988, s. 192. 
49

 Norsk kvinnelitteraturhistorie: Bind 1, 1988, s. 192. 
50

 Norsk kvinnelitteraturhistorie: Bind 1, 1988, s. 194. I sin avhandling diskuterar Engelstad begräns-
ningarna i den traditionella norska litteraturhistorieskrivningens syn på naturalismen, som hon menar 
är snävare än den moderna europeiska uppfattningen om perioden. Hon understryker: ”Det har sær-
lig vært naturlistenes virkelighetstroskap og sannhetskrav som har vært framhevet, på bekostning av 
deres kunstneriske metode. Det er imidlertid min overbevisning at Skrams litterære verker best kan 
gripes om en tar utgangspunkt i en mer moderne europeisk naturalismeoppfatning og samtidig gir 
rom for at naturalistenes selvoppfatning ikke alltid faller sammen med deres egen litterære metode”. 
Engelstad, 1984, s. 25. Engelstad argumenterar således redan i avhandlingen för en ny och mer me-
todinriktad approach till Skrams naturalism. Se Engelstad, 1984, s. 24ff. 
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mindre med den naturalistiska ’stillösheten’” och det är med dessa som Skrams 

författarskap kan jämföras. (Bd 2, s. 457) Det blir, när Skram sätts i ett sådant 

sammanhang, tydligt att hon anammade naturalismen mer radikalt och kompro-

misslöst än någon annan samtida kvinnlig författare. 

 Jämfört med de tidigare bilderna av Skram är den som Hjordt-Vetlesen 

förmedlar något av en sammansmältning mellan ’känslomänniskan’ och den lit-

terära förnyaren. De manliga litteraturhistorikerna hade tidigare ganska ensidigt 

porträtterat Skram som en obalanserad natur. Norsk kvinnelitteraturhistorie fram-

ställde henne sedan som en helt igenom analytisk och teoretisk författare. I Nor-

disk kvinnolitteraturhistoria förenas förnuft och känsla utan att något motsatsför-

hållande verkar existera mellan det ena och det andra. Skram var både en pa-

ssionerad och en metodisk naturalist. (Bd 2, s. 457) Där Illustreret norsk litteratur-

historie hävdade att Skram förblev hängiven naturalist hela författarskapet, signa-

lerar Hjordt-Vetlesen också att Skram omkring sekelskiftet började röra sig åt 

ett annat håll, nämligen mot tidiga modernistiska strömningar som symbolism 

och surrealism. (Bd 2, s. 467) 

 Den tredje omtolkningsstrategin – repositionering – är mot bakgrund av det 

ovanstående inte aktuell i Skrams fall, eftersom samtliga här jämförda översikts-

verk har placerat författaren som en central figur i naturalismen. Bilden av för-

fattarskapet som ur ett feministiskt perspektiv behövde förändras var snarare 

den som gjort gällande att intresset för denna strömning grundades i Skrams 

personlighet mer än i ett teoretiskt studium. Detta gör Nordisk kvinnolitteratur-

historia genom att tillämpa en annan tolkning än den biografisk-historiska. 

 

Karen Blixen 

Av de tre valda nedslagen återstår att diskutera Blixens författarskap, och där 

uppvisar Nordisk kvinnolitteraturhistoria huvudsakligen en strategi för omtolkning. 

Som i de två föregående avsnitten ska jag redogöra för hur denna strategi tar sig 

uttryck genom att först diskutera hur den tidigare litteraturhistorieskrivningen 

har behandlat Blixen, och sedan visa hur Lundbo Levy skriver i avsnittet ”När 

Don Quijote är en kvinna: Om Karen Blixen”. (Bd 3, s. 260–273) Den strategi 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria ger exempel på när det gäller Blixen är repositione-

ring. Detta föranleds av att författaren i den tidigare litteraturhistorieskrivningen 

framställts som säregen och otidstypisk i den samtida modernismen. Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria ser detta som ett resultat av att uppfattningen om vad det 

innebär att vara en modern 1900-talsförfattare har varit alltför smalt definierad, 
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och vidgar därför betydelsen av det moderna för att det ska rymma Blixens 

verk. Verket placerar också in författaren i den litterära modernismen. 

 Det tydligaste exemplet i mitt jämförelsematerial där Blixen inte räknas till 

den modernistiska samtiden är Dansk litteratur 1918–1950 av Sven Møller Kris-

tensen. Där placeras hon helt och hållet utanför den kronologiska indelningen 

av perioden, under en rubrik som lyder ”Den ældre moderne litteratur”. Kris-

tensen påpekar att Blixen på grund av sin ålder (hon föddes 1885) och på grund 

av de många år som hon var bosatt i Kenya, egentligen inte kan räknas till den 

danska mellankrigstidens författargeneration, trots att hon debuterade med Syv 

fantastiske fortællinger 1935. Han förklarar att debutverket ”virkede som noget 

isoleret og fremmed, som et indslag fra en anden verden, i 30ernes kritiske og 

samfundsskildrende danske litteratur” och hävdar att det är en fantasikonst som 

varken låter sig refereras eller förklaras.51 

 Påpekas bör att Kristensen skrev sitt avsnitt om Blixen innan stora delar 

av författarskapet ännu publicerats. Inte heller när Traustedts Dansk litteraturhis-

torie utgavs knappt tre decennier senare hade publiceringen av Blixens verk helt 

avslutats. Liksom Kristensen noterar Torben Brostrøm i Traustedts översikts-

verk att Blixen redan från starten blev ”opfattet som en fremmed fugl i tredi-

vernes sjungekor” eftersom hennes prosa markant skilde sig från den samtida 

modernismen.52 Han konstaterar att hon visserligen blev mottagen med både 

entusiasm och respekt när hon debuterade, men han påpekar att det ändå dröj-

de innan hennes säregna aktualitet framträdde och hon fick någon litterär be-

tydelse. I sin omedelbara samtid framstod Blixens verk mest som ”en eksotisk 

modstrøm i tiden”, och Brostrøm framhåller att hon inte kan anses vara varken 

tidstypisk eller modern i någon egentlig mening.53 
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 Sven Møller Kristensen, Dansk litteratur 1918–1950. Köpenhamn, 1950, s. 20. Om Kristensen 
med detta avser att berömma eller att kritisera författarskapet är inte helt tydligt i avsnittet – å ena 
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klang. Se Kristensen, 1950, s. 20–21. Kanske kan omdömet därmed betraktas som ett tveeggat be-
röm av samma slag som diskuterades i samband med Lenngren och Skram. 
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 Dansk litteraturhistorie: Bind 5, Fra Tom Kristensen til Halfdan Rasmusen, Af Torben Brostrøm & 
Jens Kistrup. Red. P. H. Traustedt [2. uppl.] Köpenhamn, 1977, s. 257. 
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 215 

 I Gyldendals Dansk litteraturhistorie delas behandlingen av Blixens författar-

skap upp på två avsnitt. Det första i band 7 är skrivet av Ib Bondebjerg och det 

andra i band 8 är skrivet av Peter Madsen. De två avsnittens rubriker är ”En ari-

stokratisk feminist” och ”Aristokratisk modernism”, och i dessa överskrifter ses 

ett avtryck av den 1981 utgivna studien Dianas hævn: To spor i Karen Blixens forfat-

terskab av Marianne Juhl och Bo Hakon Jørgensen. Där presenteras en omtolk-

ning av författarskapet som lyfter fram två nya spår – ett kvinnoemancipatoriskt 

och ett modernt.54 Bondebjergs avsnitt i Gyldendals Dansk litteraturhistorie tar 

upp det feministiska spåret, men framställer alltjämt Blixen som en udda figur i 

den danska litteraturhistorien. Avsnittet står således för samma slags exotisering 

av författarskapet som Brostrøm och Kristensen tidigare, en syn på Blixens lit-

terära produktion Juhl & Jørgensen uttryckligen vänder sig emot.55 Madsens av-

snitt baseras i större utsträckning på Juhl & Jørgensens omtolkning och disku-

terar de modernistiska dragen i författarskapet: 

 
Blixen udformede sit skæbnegreb i billeder fra traditionen, men dets eksistens-
indhold var den selvstændige udfoldelse af de muligheder, der var givet eller 
kunne erobres. Forestillingen er i de litterære arbejder udformet gennem spej-
linger, omvendinger og ombrydninger af traditionen. Dermed er forfatterskabet 
i overensstemmelse med et genkommende træk ved modernismen, som det 
samtidig adskiller sig fra i den gennemførte bearbejdning af tolkningskon-
flikternes historisk-sociale grundlag.56 
 

Till skillnad från Dansk litteratur 1918–1950 och Traustedts Dansk litteraturhistorie 

menar Gyldendals Dansk litteraturhistorie att det finns drag i Blixens verk som är 

modernistiska, men påpekar att det också finns drag som inte är det. 

 Före utgivningen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria (och likaså innan utgiv-

ningen av Gyldendals Dansk litteraturhistorie) hade Blixens författarskap även be-

handlats av Stig Dalager och Anne-Marie Mai i Danske kvindelige författere. Där ar-

gumenterar de emot den i deras mening alltför ensidiga bilden av författaren 

som en främmande fågel och som en aristokratisk kvarleva – kort sagt föreställ-

                                                                                                                                        
kunstverk i Danmark”, vilket innebär att hon också här behandlas med den största respekt samtidigt 
som hon ställs vid sidan av sin samtid. Dansk litteraturhistorie: Bind 5, 1977, s. 257. 
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ningen att Blixen var en svunnen tids baronessa.57 Istället för denna bild, som 

lämnar författaren utanför sin litterära samtid, öppnar Dalager & Mai upp för 

en litteraturhistorisk placering av författarskapet i ”grænselandet mellom mo-

dernisme og realisme”.58 De tar fasta på att hon å ena sidan liksom realisterna 

betraktar mänskliga problem genom samhällelig och historisk belysning, och att 

hon å andra sidan liksom modernisterna tecknar sina litterära karaktärer som 

modellbilder av det mänskliga psykets oföränderliga postulerande krafter. Där-

med skulle Blixen i Danske kvindelige forfattere kunna sägas ha en fot i vardera av 

dessa två strömningar, vilka båda brukar betraktas som litteraturhistoriskt bety-

delsefulla. Dalager & Mai påbörjar med detta en omtolkning av författarskapet, 

men bilden de presenterar är alltjämt en där Blixen inte fullständigt hör hemma 

i modernismen. 

 Litteraturhistorieskrivningen före 1980-talet hade alltså svarat nej på frå-

gan om det är möjligt att kalla Blixen modern eller modernistisk, och Danske 

kvindelige forfattere och Gyldendals Dansk litteraturhistorie svarade på samma fråga 

delvis ja. Gemensamt för samtliga är vikten som läggs vid att diskutera förfat-

tarens relation till hennes litterära samtid. Även i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

framhålls spörsmålet om Blixens förhållande till det moderna som något grund-

läggande, och Lundbo Levy menar att det är en bra ingång till att diskutera för-

fattarskapet. (Bd 3, s. 260) 

 Där den tidigare litteraturhistorieskrivningen huvudsakligen placerat Blix-

en i en utanförposition, sätter Nordisk kvinnolitteraturhistoria författaren i en kon-

text av andra samtida europeiska kvinnliga författare. Till och med i detta kvin-

nolitterära sammanhang medger Lundbo Levy dock att Blixen vid en första 

anblick kan te sig apart, som en författare som skilt ut sig från sin tid: 

 
[…] frågan om Karen Blixens modernitet kan också leda till en diskussion av 
hennes förhållande till ett stort område i 1900-talets västerländska litteratur där 
kvinnliga författare markerar konturerna av några höjdpunkter i seklets mo-
derna litteratur och modernism. Man kan i tankarna bara jämföra med två av 
Karen Blixens samtida, den engelska författaren Virginia Woolf (1882–1941) 
och den finlandssvenska lyrikern Edith Södergran (1892–1923). Beträffande 
dessa två hyser man inget tvivel om att de har vidgat romanens gränser res-
pektive givit den modernistiska lyriken i Skandinavien ett nytt, självmedvetet 
och extatiskt tonfall. Och för dem båda gäller att den konstnärliga utvecklingen 
och de former de når fram till är förenade med en utveckling och en upplevelse 
av värde som kvinnlig individ. 
   I förhållande till sådana gestalter kan Karen Blixen, trots att hennes beröm-
melse är lika stor som de andras, med sin myt som aristokrat och med sitt åter-
upptagande av en svunnen och gammalmodig berättarform, tyckas vara en 

                                                 
57

 Stig Dalager & Anne-Marie Mai, Danske kvindelige forfattare: Udvikling og perspektiv, Bind 2 – fra 
Adda Ravnkilde til Kirsten Thorup. Köpenhamn, 1982 [1982b], s. 100–101. 
58

 Dalager & Mai, 1982b, s. 103. 



 217 

marginell och strålande kuriositet som man kan glädja sig åt, men under långa 
perioder också glömma bort. (Bd 3, s. 260) 

 

Trots att Blixen alltså kan förefalla vara en udda fågel i det danska 1930-talet 

påpekar Lundbo Levy att det är möjligt att se författarskapet på ett annat sätt 

om man byter perspektiv – läst med fokus på de senare verken istället för på de 

tidigare kan det tolkas som modernt. Hennes resonemang grundar sig på att 

hon läser Blixens texter som bärare av två olika grundteman; ett som handlar 

om förlust och avbrutna relationer och ett annat som handlar om ”hur männi-

skor skall kunna finna ett hopp”. (Bd 3, s. 263) Med fokus på författarskapets 

senare verk, istället för på de tidigare, anser Lundbo Levy att ett svar på frågan 

om vad människorna kan sätta sitt hopp till framträder tydligt, och det svaret är 

konsten: ”Det är ett svar som skenbart är modernt i sin tillit till att det i konsten 

kan skapas en mening som inte finns någon annanstans”. (Bd 3, s. 263) Ser man 

författarskapet i ljuset av de sista verken framträder alltså en bild där det är fullt 

möjligt att se det moderna i Blixens texter, menar Lundbo Levy och fortsätter: 

 
Med sin romantiska antikapitalism och med sitt återupplivande av gamla berät-
tarformer som i sig rymmer det sällsamma och som skall synliggöra en annan 
mer intensiv och meningsfull verklighet bakom den skenbara verkligheten, är 
hon i egentligaste mening en författare som tillhör det tjugonde århundradet. 
Med sitt sökande efter gudomliga krafter i människan själv, med sin respektlösa 
kullkastning av vad som är högt och lågt och med sin tillit till drömmen är pa-
rallelliteten mellan det som var Karen Blixens projekt och surrealismens projekt 
inte helt obetydlig. (Bd 3, s. 273) 
 

Kärnpunkten i Lundbo Levys argumentation handlar således om sättet på vilket 

man har definierat begreppet modern. Hon implicerar att den tidigare litteratur-

historieskrivningen har bestämt innehållet i begreppet på ett sådant sätt att 

Blixen har hamnat utanför. Själv vidgar hon den möjliga innebörden genom att 

hävda att en författare inte måste skriva realistiskt för att kunna räknas som 

modern. Till skillnad från de tidigare översiktsverken ges Blixen här också en 

mer specificerad plats under den litterära modernismens ganska vida paraply, i 

och med att Lundbo Levy betonar att författarskapet har tydliga kopplingar till 

surrealismen. I denna aspekt står avsnittet således för en förnyad syn på Blixens 

produktion, vilken placerar henne mer centralt i samtiden än de tidigare verken 

som beskrivit författaren som helt eller delvis hemmahörande i en äldre berät-

tartradition. 

 Det finns emellertid även avseenden i vilka Lundbo Levys behandling av 

Blixens författarskap inte visar exempel på någon omtolkning. Flera av över-

siktsverken i mitt jämförelsematerial tillämpar en biografisk-historisk tolknings-

metod på författarens verk, och den traditionen fortsätter Nordisk kvinnolittera-
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turhistoria. Såväl Traustedts som Gyldendals danska litteraturhistorier kopplar 

teman och karaktärer i Blixens verk till hennes uppfostran, äktenskap och andra 

livserfarenheter.59 På samma sätt förklarar även Dalager & Mai i Danske kvin-

delige forfattere Blixens grundläggande intresse för äktenskapsfrågan utifrån fakto-

rer i hennes liv.60 Hennes havererade äktenskap och hennes sorg över att inte 

ha blivit moder är två drivkrafter som Dalager & Mai uppfattar som avgörande 

för hennes åsikter i könsrollsfrågor, vilket innebär att även Danske kvindelige 

forfattere till stor del anlägger ett biografisk-historiskt perspektiv på författar-

skapet. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria beskriver också Lundbo Levy Blixens lit-

terära framträdande som ”en odelbar enhet av liv och författarskap”. (Bd 3,     

s. 260) Lundbo Levy lyfter fram att ”Karen Blixens författarskap kom till sent 

och mot bakgrund av tunga förluster i hennes liv”. (Bd 3, s. 260) Dessa för-

luster, liksom en dramatisk livsutveckling, bearbetar författaren sedan i sin litte-

rära produktion och utvecklar till en berättarstil i Boccaccios och Cervantes an-

da. Framförallt är det Blixens skildringar av livet i Afrika som knyter till förfat-

tarens egna erfarenheter, men paralleller dras också mellan Blixen och de litte-

rära karaktärerna i andra av hennes verk såsom Vinter-Eventyr (1942) och Sidste 

fortællinger (1957). (Bd 3, s. 261–263) 

 Lundbo Levys avsnitt visar heller inte exempel på omtolkningsstrategin 

breddning. Den tidigare litteraturhistorieskrivningen har visserligen lagt den stör-

sta vikten vid de tidiga verken Syv fantastiske fortællinger, Den afrikanske farm (1937) 

och Vinter-Eventyr, men detta måste sättas i relation till det faktum att delar av 

Blixens författarskap ännu inte publicerats när några av översiktsverken i mitt 

jämförelsematerial skrevs, vilket jag påpekade ovan. I Gyldendals Dansk littera-

turhistorie, liksom i den danska kvinnolitteraturhistorien, behandlas samma titlar 

som i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 

 Där Nordisk kvinnolitteraturhistoria i fråga om Lenngrens och Skrams för-

fattarskap i stor utsträckning visade exempel på omtolkningar, visar verket be-

träffande Blixens författarskap med andra ord prov på både förnyelse och tra-

dition. 

 

En utblick mot andra kanoniserade författarskap 

Som jag förklarade inledningsvis i detta kapitel är min avsikt att kontextualisera 

mina resultat genom att ställa dem i relation till de studier med ett liknande per-

spektiv som tidigare gjorts, och detta ska återstoden av kapitlet ägnas åt. Jag 
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kommer först att diskutera Nordlunds studie, därefter Broomans och slutligen 

Williams. Parallellarna till min egen studie har fallit sig lämpligast att presentera i 

denna ordning, även om det blir en omvänd kronologisk ordning i förhållande 

till när undersökningarna publicerades. 

 I avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhisto-

rien 1891–1996 undersöker Nordlund behandlingen av Lagerlöfs författarskap i 

samtliga svenska litteraturhistoriska översiktsverk från ett drygt sekel, och hon 

avslutar med det tredje bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Vid genomgång-

en av de tidigare litteraturhistorierna ringar Nordlund in ett antal drag som ut-

märker synen på Lagerlöf. Bland annat noterar hon att flera av litteraturhisto-

rierna underlåter att diskutera stora delar av författarens litterära produktion, 

eller behandlar den mycket summariskt, något som hon menar inte i samma 

utsträckning är fallet när det gäller jämförbara manliga författarskap.61 Vidare 

konstaterar hon att Lagerlöf i många översiktsverk har beskrivits som en pro-

vinsialist och att hennes stil har ansetts ha en utpräglat folklig karaktär.62 För-

fattarskapet har också varit föremål för en ”double critical standard”, det vill 

säga att positiva omdömen och beröm ofta har åtföljts av invändningar och för-

behåll.63 Det sista av de drag som Nordlund lyfter fram är en frekvent före-

komst av biografisk-historiska tolkningar av författarskapet. I dessa identifieras 

trauman och förluster i barndomen som drivkraften bakom Lagerlöfs skrivan-

de.64 Samtliga av dessa drag har jag i det föregående visat exempel på i bemö-

tandet av Lenngren, Skram och Blixen. I mina tre nedslag kunde omtolknings-

strategier som Nordisk kvinnolitteraturhistoria använt också påvisas i stor utsträck-

ning. Vad beträffar Ulla Torpes avsnitt om Lagerlöf i Nordisk kvinnolitteraturhis-

toria, understryker Nordlund emellertid att hon där inte i någon större omfatt-

ning finner exempel på omtolkningar av författarskapet. Detta är ett resultat 

som delvis skiljer sig från det jag har sett i min undersökning. 

 Om Torpes avsnitt påpekar Nordlund att det präglas av en psykoanalytisk 

tolkningsmodell. Detta medför, anser Nordlund, ”ett både privatiserande och 
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essentialistiskt sätt att se på relationen mellan text och skapare”.65 Torpes 

avsnitt vidareför därigenom till stor del föreställningen att Lagerlöf i sitt för-

fattarskap drevs av personliga förluster hon lidit, vilka skrivandet hjälpte henne 

att bearbeta. Den psykoanalytiska analysmetoden ger alltså i mångt och mycket 

samma tolkningar som den biografisk-historiska, och Torpe bidrar inte med nå-

gon ny syn på författarskapet i detta avseende. En annan aspekt i vilken Torpes 

avsnitt inte innebär någon omtolkning är synen på författaren som framförallt 

en värmländsk provinsialist. Nordlund framhåller att Torpe tvärtom vidareför-

medlar bilden av Lagerlöf som isolerad och som någon som inte haft något in-

flytande på andra författare. 

 Nordlund finner emellertid en ny aspekt i Torpes avsnitt om Lagerlöf, då 

Torpe tar fasta på vissa ”emancipatoriska ideal i författarskapets teman”.66 En 

annan mindre skillnad är att den tidigare litteraturhistorieskrivningen särskilt 

uppmärksammat Gösta Berlings saga, En herrgårdssägen och Jerusalem, samtliga verk 

från författarskapets tidigare del, medan Torpe ger det största utrymmet i sitt 

avsnitt till Liljecronas hem som är ett av Lagerlöfs senare verk. Dessa olikheter till 

trots är det tydligt att Nordlund anser att Torpe förmedlar en förhållandevis 

traditionell bild av författarskapet i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 

 Det finns dock andra avsnitt än Torpes som uppvisar exempel på om-

tolkningar av Lagerlöfs författarskap, noterar Nordlund. Ett sådant är Hjordt-

Vetlesens inledning till band 3, där Lagerlöf för första gången diskuteras i en 

större nordisk kvinnolitterär kontext tillsammans med Edith Södergran, Sigrid 

Undset och Marie Bregendahl. Hjordt-Vetlesen lyfter fram Lagerlöfs ”betydelse 

som föregångare och inspiratör på ett tydligare sätt än tidigare handboksför-

fattare” genom placeringen av författarskapet i 1910-talet istället för i 1890-

talet.67 Nordlund poängterar att detta grepp skapar en förbindelse mellan Lager-

löfs stil i Gösta Berlings saga och det tidiga 1900-talets experimenterande litterära 

avantgarde, och romanen placeras i den modernistiska framkanten. Förnyelsen i 

Hjordt-Vetlesens avsnitt kan därmed sammanliknas med den strategi som jag 

har kallat repositionering. Nordisk kvinnolitteraturhistoria visar följaktligen exempel 

på både tradition och förnyelse när det gäller behandlingen av Lagerlöfs förfat-
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tarskap, även om Torpes avsnitt huvudsakligen presenterar en traditionell bild 

av författaren. 

 Även i Broomans avhandling ”Jag vill vara mig själv”: Stina Aronson (1892–

1956), ett litteraturhistoriskt öde konstateras att Nordisk kvinnolitteraturhistoria inne-

håller såväl tradition som förnyelse när det gäller tolkningarna av de undersökta 

författarna. Primärt är det Stina Aronsons författarskap som undersöks, men 

även behandlingen av Karin Boye, Agnes von Krusenstjerna och Moa Martin-

son analyseras och jämförs. Den bild av Aronson som förmedlas i de tidigare 

litteraturhistorierna är en där författaren ofta framställts som en ensam hjältin-

na. Hon är den isolerade, den som står lite utanför. Många gånger har detta 

knutits till en geografisk kontext och Aronson har beskrivits som skildrare av 

ett norrbottniskt folkliv.68 Vidare påtalar Broomans att författarskapet traditio-

nellt har delats i en tidigare och en senare del. Den tidiga sträcker sig över två 

decennier fram till 1946, men har samtidigt betraktats som den mindre viktiga. 

Den senare delen utgörs av de Norrlandsskildringar som Aronson skrev de sista 

tio åren av sitt liv, och dessa brukar ses som författarskapets höjdpunkt. 

 Till stor del överensstämmer denna bild med den som sedan presenteras 

av Marianne Hörnström och Eva Adolfsson i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, me-

nar Broomans. Aronson är fortfarande ”en ensam hjältinna i en manlig kon-

text” eftersom hon inte sätts i någon egentlig relation till det omkringliggande 

sammanhanget av kvinnliga författare.69 Detta således till skillnad från de förfat-

tare jag hittills har diskuterat, vilka alla i större eller mindre utsträckning inplace-

ras i en kvinnolitterär kontext i Nordisk kvinnolitteraturhistoria och upphör att vara 

stjärnor utan stjärnbilder, för att tala med Williams, eller ensamma fyrar i natten, 

för att tala med Pia Lamberth.70 Broomans anser vidare att Nordisk kvinnolittera-

turhistoria ”bekräftar bilden av Aronson som litterär provinsialist” då det allt-

jämt är den norrländska geografiska kontexten som står i förgrunden.71 Även 

tudelningen av författarskapet görs på samma sätt som i den tidigare litteratur-

historieskrivningen, eller kanske till och med tydligare, eftersom Hörnström och 

Adolfsson skrivit varsin del av Aronson-avsnittet och delningen har gjorts med 

1946 som gräns.72 I några aspekter förändrar Nordisk kvinnolitteraturhistoria dock 
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 Petra Broomans, "Jag vill vara mig själv": Stina Aronson (1892–1956), ett litteraturhistoriskt öde. 
Kvinnliga författare i svensk litteraturhistorieskrivning – en metalitteraturhistorisk studie. [Diss.] Gro-
ningen, 1999, s. 57. 
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 Williams, 1997b. ”Ensamma fyrar i natten” refererar till en artikel av Pia Lamberth i Tidskrift för 
litteraturvetenskap. Se Pia Lamberth, ”Som ensamma fyrar i natten?: En främst kvantitativ under-
sökning av kvinnligliga svenskspråkiga författares aktivitet 1900–1949”, Tidskrift för litteraturveten-
skap 1991:3, s. 31–42. 
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 Broomans, 1999, s. 67. 
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den gängse bilden av författarskapet. Aronsons poetik och språkliga modernism 

lyfts fram, bland annat. Bilden kompletteras också jämfört med tidigare, då det 

varit vanligt att den litterära produktionen före 1946 blivit förhållandevis sum-

mariskt behandlad.73 Med min terminologi kan detta kallas en breddning av bil-

den. 

 Fler exempel på förnyelse i tolkningarna noterar Broomans beträffande de 

tre övriga författarskapen. Först och främst bidrar Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

med en bredare belysning av såväl Boyes som Krusenstjernas litterära produk-

tioner. Tidigare har det huvudsakligen varit Boyes lyrik som uppmärksammats, 

men Birgitta Svanberg beskriver även hennes prosaverk som ”nyskapande” och 

”djärvt experimenterande”.74 Också Krusenstjernas tidigare förbisedda sena 

produktion behandlas, och Svanberg uppvärderar enligt Broomans den under-

skattade romanserien om Fröknarna von Pahlen.75 När det gäller Boye ger Nor-

disk kvinnolitteraturhistoria utöver detta en mer komplex bild av författaren än de 

föregående verken.76 

 Också ifråga om Martinsons författarskap finner Broomans att Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria uppvisar nya perspektiv, men hon poängterar samtidigt att 

en del av det gamla fortfarande känns igen. Författarskapet har i de tidigare 

handböckerna varit föremål för en utpräglad ”double critical standard”. Broo-

mans framhåller också att många av Martinsons romaner har tolkats biografisk-

historiskt och i vissa fall även kallats rent självbiografiska. Witt-Brattströms av-

snitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria däremot, tolkar inte några av Martinsons 

verk biografisk-historiskt utan lyfter istället fram författarens arbete med sin 

poetik och sitt estetiska program.77 Alltjämt placeras Martinson emellertid i 

första hand i en manlig litterär kontext, och liksom tidigare är hon där den äldre 

                                                                                                                                        
än främst synen på författarskapet. Hörnström hade innan sin död 1992 bara färdigställt ett utkast av 
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son tog enligt Broomans vid där Hörnström slutat. Se Broomans, 1999, s. 65, not 65. Detta framgår 
emellertid bara för den som läser förordet till Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 3. 
73

 Broomans, 1999, s. 67–68. 
74

 Broomans, 1999, s. 79. 
75

 Broomans, 1999, s. 96. 
76

 Broomans konstaterar att den gängse litteraturhistoriska bilden av Boye kritiserades redan i För-
fattarnas litteraturhistoria, där Margaretha Garpe gick i polemik med den ditintills förhärskande Boye-
bilden som tecknats av Margit Abenius i den inflytelserika biografin Drabbad av renhet (1950). Broo-
mans beskriver Abenius porträtt av författaren som en helgonbild av en både ömtålig och infantil 
person. I tydlig opposition mot denna bild framställer Författarnas litteraturhistoria Boye som en aktivt 
kämpande intellektuell. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria presenterar Birgitta Svanberg sedan en mer 
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om Martinson. Se Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson: Skrift och drift i trettiotalet. [Diss.] Stock-
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i förhållande till de något yngre manliga autodidakterna i kretsen av svenska ar-

betarförfattare. Broomans lägger till: ”Witt-Brattström ger en omfattande, nyan-

serad och uppfriskande bild av Martinson, men i adjektiv- och metaforbruket 

bekräftas några av de (stereotypa) bilder som vi redan stötte på i de tidigare lit-

teraturhistoriska texterna”.78 

 Både Broomans och Nordlund ser därmed viss förändring men också de-

lar som kvarstår av de tidigare litteraturhistoriernas syn på de fem författarnam-

nen. Till skillnad från dessa två studier undersöker Williams i Stjärnor utan stjärn-

bilder inte den litteraturhistoriska receptionen av någon enskild författare, utan 

fokuserar istället på hela litterära decennier. Framförallt är det 1880-talet och 

1930-talet som undersöks, men en kommentar görs också till 1910-talet.79 Wil-

liams studie är med andra ord förlagd till perioder som inryms i det andra och 

tredje bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 

 I undersökningen av 1880-talet noterar Williams att det i de tidigare sven-

ska översiktsverken är ”tydligt att flera forskare föredrog de kvinnliga författar-

nas mer ofarliga folklivsberättelser där de inte tyckte sig finna tendens eller in-

dignation, framför de skildringar som hade ett mer uttalat könspolitiskt inne-

håll”.80 De kvinnliga författarnas äktenskaps- och samlivsinriktade verk har vi-

dare ofta tolkats biografisk-historiskt, som uttryck för personlig affekt eller för-

orättelse. Detta gäller både Anne Charlotte Lefflers och Victoria Benedictssons 

författarskap. Ett annat gemensamt drag är att beröm eller goda omdömen åt-

följts av invändningar. Exempelvis påpekar Williams om Gunnar Castréns be-

handling av Leffler i Illustrerad svensk litteraturhistoria att ”det samlade omdömet 

är fyllt av reservationer: trots att hon äger skildringsbegåvning saknar det djup, 

fantasi och stilistisk pregnans”.81 Dessa tendenser känns igen från det jag i det 

föregående konstaterat om behandlingen av Lenngren och Skram. 

 Bilden av de kvinnliga 1880-talsförfattarna förändras emellertid i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria, konstaterar Williams. Först och främst sätts författarna in i 

en kvinnolitterär kontext som inte förekommit tidigare. Dessutom tolkas förfat-

tarskapen i en mindre omfattning biografisk-historiskt.82 Istället för att lyfta 

fram biografisk-historiska kopplingar till författarnas liv läggs fokus på verkens 

idéinnehåll och estetiska inriktning, vilket gör att Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

förstärker författarskapens litteraturhistoriska ställning i perioden. 
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 Också vad gäller 1930-talet uppvisar verket skillnader i förhållningssättet. 

Williams konstaterar att de kvinnliga författarna knyts till en samtida ideologisk 

och könspolitisk kontext i högre grad, och att deras dialog med de manliga för-

fattarna lyfts fram, istället för att de som tidigare framstår som osjälvständiga 

efterföljare till männen.83 Williams poängterar att Witt-Brattström gör upp med 

synen på vissa av 30-talsförfattarna som hemmahörande i ett otidsenligt allmo-

gesammanhang.84 Enligt Williams avstår verket för detta årtionde också till stor 

del från biografisk-historiska tolkningar och ”uppmärksammar författarnas litte-

rära projekt på bekostnad av den biografiska kopplingen”.85 

 Konklusionen av denna utblick mot andra kanoniserade författarskap, 

vilka i tidigare studier har undersökts utifrån ett liknande perspektiv som det jag 

har anlagt i detta kapitel, är att jag i min analys har sett fler exempel på om-

tolkning och förnyelse i Nordisk kvinnolitteraturhistorias beskrivningar av författar-

skapen än vad Nordlund och Broomans gör. De har båda undersökt författare 

som finns i det tredje bandet av verket, och ger då exempel på såväl tradition 

som förnyelse. Det är även i behandlingen av det författarskap ur band 3 som 

jag har undersökt som jag har funnit exempel på att vissa traditionella tolkning-

ar kvarstår. En slutsats kan därför vara att Nordisk kvinnolitteraturhistoria har gjort 

fler omtolkningar i det första och det andra bandet än i det tredje. 
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4.3 Litteraturbegreppet och urvalet av genrer 

 

Redan vid det första mötet i projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie 1982 

lyftes frågan om vilket litteraturbegrepp verket skulle representera. Från arbets-

processen och från medverkande redaktörer som i efterhand reflekterat över 

tillkomsten av verket, står några olika svar på det spörsmålet att finna. Lisbeth 

Larsson menar att den ursprungliga intentionen var att Nordisk kvinnolitteraturhis-

toria skulle inrymma allt som kvinnor författat: ”Vår avsikt, när vi inledde pro-

jektet, var att allt som kvinnor skrivit skulle finnas med. Vi skulle inte selektera, 

inte värdera, vi skulle dokumentera och läsa alla texter på dess egna premis-

ser”.1 Genomgången av arkivmaterialet visar dock att projektet tidigt klargjorde 

att det inte fanns några anspråk på att textbanden skulle rymma allt: ”Verket 

skal ikke være ’heldekkende’, men bør mer ha karakter av representative ’ned-

slag’ i historien”.2 Man konstaterade emellertid att det litteraturbegrepp verket 

landade i måste vara brett nog för att täcka de områden där kvinnor skrivit.3 

 Oavsett de motsägelsefulla utsagorna om de ursprungliga avsikterna, stod 

det mot slutet av projektet emellertid klart att delar av verket kraftigt kommit 

att överstiga det med förlaget avtalade antalet sidor och att planerade avsnitt 

måste strykas. Förhållandevis hårda urvalsdiskussioner präglade därför slutske-

det av arbetet med det tredje och det fjärde bandet. I avhandlingens kapitel 3 

om mottagandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria konstaterades också att flera 

recensenter poängterade de två första bandens breda kulturhistoriska litteratur-

begrepp. Inga sådana kommentarer förekom i samband med utgivningen av 

band 3 och band 4, vilket kan tolkas som att verket i dessa delar uppvisar ett 

mer traditionellt urval av genrer. 

 Det är mot bakgrund av detta intressant att närmare studera litteraturbe-

greppet och urvalet av genrer i det färdiga verket. Vilket litteraturbegrepp ett 

översiktsverk ger uttryck för kan undersökas dels genom att analysera explicita 

uttryck för och diskussioner av sagda begrepp i verket, i den mån sådana reso-

nemang finns, och dels genom att analysera vad som implicit betraktas som lit-

teratur genom det urval av texttyper som finns representerat i verket. Jag avser i 

detta kapitel att göra båda delarna. Således kommer jag att utreda i vilken om-

fattning och utifrån vilka faktorer som uttryckliga överväganden omkring lit-

teraturbegreppet förekommer i de fyra textbanden. Jag kommer också att dis-
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kutera vilket urval av genrer som behandlas i banden. Till detta hör sådant som 

synen på vad som är litteratur, hur bredden på urvalet ser ut och om den för-

ändras på något sätt mellan banden. 

 På samma sätt som i analysen av omtolkningarna, använder jag ett urval 

av tidigare nationella litteraturhistoriska översiktsverk som jämförelsematerial. 

Därigenom kan både förnyelse och tradition jämfört med den föregående lit-

teraturhistorieskrivningen belysas. Frågor som detta kapitel avser att besvara är: 

I vilka aspekter skiljer sig Nordisk kvinnolitteraturhistorias urval av texttyper från 

de tidigare översiktsverkens? I vilka aspekter skiljer det sig inte? Det vill säga 

vilka texttyper har inte fått en plats i Nordisk kvinnolitteraturhistoria? 

 Jämförelsematerialet består av tre danska, tre norska och tre svenska stan-

dardiserade översiktsverk med en spridd utgivning under 1900-talet. De danska 

verken är Illustreret dansk litteraturhistorie redigerad av Carl S. Petersen och Vil-

helm Andersen (4 band, 1924–1934), Dansk litteraturhistorie redigerad av P. H. 

Traustedt (2. uppl., 6 band, 1976–1977) och Dansk litteraturhistorie utgiven på 

Gyldendal förlag (8 band, 1983–1985). De tre norska är Illustreret norsk litteratur-

historie av Kristian Elster (2 band, 1923–1924), Norsk litteraturhistorie av Francis 

Bull, m.fl. (6 band, 1955–1963) och Norges litteraturhistorie redigerad av Edvard 

Beyer (6 band, 1974–1975). De svenska är Illustrerad svensk litteraturhistoria redige-

rad av Henrik Schück och Karl Warburg (3. uppl., 8 band, 1926–1949), Ny 

illustrerad svensk litteraturhistoria redigerad av E. N. Tigerstedt (2. uppl., 5 band, 

1965–1967) och Den svenska litteraturen redigerad av Lars Lönnroth och Sven 

Delblanc, med flera (7 band, 1987–1990). Av språkskäl finns inga finländska 

eller isländska översiktsverk med i jämförelsematerialet. 

 Kapitlet är upplagt så att de explicita resonemang om litteraturbegreppet 

som finns i Nordisk kvinnolitteraturhistoria först analyseras. Därefter jämförs vilka 

genrer som förekommer i verket och som tidigare allmänna litteraturhistoriska 

översiktsverk inte behandlat i samma omfattning. Kapitlet ger därpå några 

exempel på texttyper som inte finns med i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, och av-

slutningsvis diskuteras vilket litteraturbegrepp verket genom sitt urval av genrer 

kan sägas representera. 

 

Diskuteras litteraturbegreppet? 

För att utreda om, och i sådant fall på vilket vis, litteraturbegreppet diskuteras i 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria, ska jag först beröra några sätt att tala om vad lit-

teratur är som finns inom forskningen och som är relevanta i det här samman-
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hanget. Litteratur kan sägas vara fabel, eller med andra ord fiktion.4 Det kan 

också sägas vara ett särskilt förhållande till språket. En litterär text skiljer sig 

från andra texter genom att den inte bara strävar efter att förmedla ett visst 

innehåll. Litteratur är också språk för språkets egen skull, det vill säga litteratu-

ren kännetecknas av användningen av en rad olika språkliga grepp. Språket är i 

litteraturen estetiskt objekt och litteratur är således konstnärligt organiserade 

texter.5 Allt som kallas skönlitteratur är dock inte fiktion, och allt som är fiktion 

behöver heller inte vara skönlitteratur. Gränsen mellan fakta och fiktion är ock-

så att betrakta som tämligen osäker.6 Dessutom kan sådana språkliga grepp som 

betraktas som litterära återfinnas i större eller mindre utsträckning också i 

många andra texttyper.7 Både fiktionskriteriet och språkkonstkriteriet är trots 

detta centrala delar när man diskuterar ett nutida litteraturbegrepp. 

 Ett annat sätt att tala om vad litteratur är utgår ifrån kontexten. Detta 

innebär att litteratur lättast igenkänns utifrån en uppsättning sammanhang som 

vi har lärt oss signalerar att något är litteratur. Det kan vara exempelvis ett för-

fattarnamn; en viss hylla på biblioteket eller i bokhandeln; en genrebeteckning.8 

Litteratur är således det som behandlas som litteratur; det är en uppsättning 

speciella läsarter, tolkningsstrategier och förhållningssätt som aktiveras då vi 

tror oss läsa en litterär text.9 

 Detta att de egenskaper som kännetecknar en litterär text, inte är egenska-

per som enbart finns hos litteraturen utan också kan finnas hos andra slags tex-

ter, leder till slutsatsen att det inte går att dra någon skarp gräns mellan litteratur 

                                                 
4
 René Wellek & Austin Warren, Litteraturteori (Theory of Literature. 3. uppl., (1949) 1962). [Över-

sättning: Maj Frisch] Stockholm, 1967, s. 22. 
5
 Jonathan Culler, Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford, 1997, s. 28–33. Se även 

Wellek & Warren, 1967, s. 18–21. 
6
 Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction. [2. uppl.] Oxford, (1983) 1999, s. 1. Se även Cul-

ler, 1997, s. 35. 
7
 Eagleton, 1999, s. 5. Denna invändning diskuterar även E. D. Hirsch, Jr. i artikeln ”What Isn’t 

Literature?” där han påpekar att ”definitions of literature in our time have tended to be oriented to the 
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tially aestethic is not only a mistake; it is also a very unfortunate narrowing of our responses to litera-
ture, and our perceptions of its breadth and possibilities”. Se E. D. Hirsch, Jr., “What Isn’t Literature?” 
i What Is Literature?. Red. Paul Hernadi, Bloomington, 1978, s. 24–34, s. 28–29. 
8
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way of getting an approximate idea of what is usually regarded as literature is to base one’s opinion 
on library classification”. Anders Pettersson, A Theory of Literary Discourse. Lund, 1990, s. 223. 

Wellek & Warren utpekar istället mest centralt genrerna lyrik, epik och dramatik som ”[d]en litterära 
konstens kärna”. Wellek & Warren, 1967, s. 21.  Hirsch invänder att inte heller genrerna är entydigt 
definierade utan även där finns åtskilliga gränsfall och hybridformer, vilket gör att den övergripande 
genren litteratur vilar ostadigt på enbart en sådan förklaringsgrund. Se Hirsch, 1978, s. 29. 
9
 Eagleton, 1999, s. 5 och Culler, 1997, s. 21–27. Förutom de kontexter som nämns som exempel 

ovan, vill jag här fästa uppmärksamheten på att även litteraturhistoriska översiktsverk måste anses 
vara ett sådant sammanhang som signalerar att vi har att göra med litteratur. Kontextdefinitionen kan 
således vara problematisk vid litteraturhistriografisk analys eftersom det tenderar att bli ett slags her-
meneutiskt cirkelresonemang: litteratur är det som litteraturhistorien har ansett vara litteratur. Kon-
texten är emellertid viktig, eftersom genrer förändras över tid. 
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och icke-litteratur. Litterära drag kan förekomma i större eller mindre utsträck-

ning i texter som normalt inte anses höra hemma under beteckningen litteratur 

och detta ger anledning att tala om semilitterära texter. 

 I det första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria förekommer en explicit 

diskussion av litteraturbegreppet i Kjerstin Noréns avsnitt ”Själen är av långt 

bättre natur än kroppen: Om Birgitta av Vadstena” (Bd 1, s. 120–134). Där förs 

ett resonemang omkring huruvida den heliga Birgittas nedtecknade uppenbarel-

ser kan anses vara litteratur eller inte. Detta är den enda uttryckliga diskussion 

av detta begrepp som finns i Nordisk kvinnolitteraturhistorias fyra textband och jag 

kommer därför att ägna den något utrymme i det följande. 

 Norén betonar att Birgittas uppenbarelser har nedtecknats av henne själv i 

nära samarbete med hennes fyra biktfäder, och att uppenbarelserna i den form 

som de därefter har spridits vidare inte ska betraktas som dokument av person-

lig eller privat karaktär. Tvärtom är de genomarbetade och noga avvägda arbe-

ten, som syftar till att kommunicera i ett bestämt samtalsforum med en bestämd 

mottagarkrets: ”I grund och botten är uppenbarelserna inte uttryck för känslor 

utan raffinerade instrument, framsprungna ur en bestämd avsikt att påminna 

om synd och om vad det är som bringar välsignelse”. (Bd 1, s. 124) Birgittas 

uppenbarelser är, enligt Norén, med andra ord litteratur i den bemärkelsen att 

de är texter skrivna för en tilltänkt läsekrets; för en tilltänkt publik. 

 Vidare är uppenbarelserna att betrakta som litteratur av den anledningen 

att de har både en bokstavlig och en överförd betydelse: ”Uppenbarelserna är 

’liknelser om världen’ men samtidigt Birgittas sätt att formulera sina önskemål 

och behov”. (Bd 1, s. 123) Den uppenbarelse där Birgitta genom jungfru Maria 

får se hur Jesu födelse gick till, läser Norén exempelvis som att den på ett kon-

kret plan besvarar frågan om hur Maria födde sin son. På ett metaforiskt plan 

tolkar Norén uppenbarelsen som att den handlar om Birgittas egen långa förbe-

redelse och väntan på ”inspirationsögonblicket”, det vill säga ”uppenbarelsen, 

där individen förmår öppna sig för den ingivelse, ur vilken litteratur uppstår”. 

(Bd 1, s. 133) I överförd betydelse handlar denna uppenbarelse således på ett 

närmast metalitterärt sätt om Birgittas visioner och om hennes skapande: 

 
I traditionell litteraturhistorisk mening är texten om Jesu födelse genretypisk 
för Birgitta: upprepande, övertydlig, bildbemängd och inte speciellt raffinerad. 
Men som ”bild” i överförd bemärkelse av det obeskrivliga i de krafter som tving-
ar fram en formulering av levande erfarenhet, av kallelsens sammanfall med 
upplevelsen av jaget, är det en exemplarisk text, som handlar om att förstå ett 
av det konstnärliga arbetets kärnproblem. (Bd 1, s. 134) 
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Att de nedtecknade uppenbarelserna kan läsas såväl på en konkret som på en 

symbolisk nivå är med andra ord en faktor som gör att de är litteratur i Noréns 

argumentation. 

 Avsnittet tar därutöver fasta på att den heliga Birgitta har ett rikt bild-

språk som hämtats ur Bibelns berättelser, men att hon även använder bilder ur 

sin egen tidigare tillvaro som husfru och den kunskap om hushållning och om 

naturen som hon därigenom uppsamlat. (Bd 1, s. 124) Detta bildspråk är ytter-

ligare en faktor som gör uppenbarelserna till litteratur. 

 Även motargument förs fram och Norén dryftar varför uppenbarelserna 

inte är att betrakta som litteratur. Ett sådant motargument är att de nedtecknade 

uppenbarelserna inte visar exempel på en typiskt litterär språkanvändning.    

(Bd 1, s. 124) De hade uteslutande det kommunikativa syftet i åtanke, menar 

Norén, medan en litterär text också är språk för språkets egen skull.10 

 Ett annat motargument handlar om Birgittas uppfattning om sig själv som 

författare: 

 
Birgittas uppenbarelser är ännu inte litteratur i betydelsen: medvetna uttryck för 
ett personligt val. Men hon är på väg att bryta upp från en anonymitet i tiden 
för att kunna förstå och formulera det jag utifrån vilket texten skapas ur ett 
öppet självförtroende. (Bd 1, s. 123–124) 
 

Här förefaller argumentet vara att en text bör ha ett bakomliggande författarjag 

som är medvetet om sig självt och som vill uttrycka sitt eget varande för att 

texten ska betraktas som litterär. Denna synpunkt ger emellertid uttryck för en 

individuppfattning som knappast existerade under medeltiden, utan som snara-

re är del av en mer sentida föreställning om jaget.11 I Eva Hættner Aurelius av-

snitt ”Begärets och känslans språk är sanningens språk: Religiösa erfarenheter 

och skriftformer från medeltidens kyrkliga liv till 1600-talets väckelserörelser” 

(Bd 1, s. 84–99) noteras detta också: 

                                                 
10

 Att använda metaforer och andra typer av bildspråk räknas med andra ord inte till det som här 
avses med ett estetiskt språkbruk, utan det som åsyftas är sådant som bruk av ljudsymboliker och    
-mönster (exempelvis allitteration och assonans), eller förekomsten av språkligt rytmiska inslag. Så 
kan man också tolka diskussionerna av språkkonstsidan av litteraturbegreppet i Culler, 1997, s. 28ff 
och Wellek & Warren, 1967, s. 18–21, eftersom dessa inte heller nämner bildspråkliga inslag som 
kännetecknande för ett estetiskt språkbruk. 
11

 I den genomgång jag gjorde ovan av olika sätt att tala om vad litteratur är, är förekomsten av ett 
medvetet författarjag bakom texten inte ett av de kännetecken som tas upp, men det förekommer i 
antologin What Is Literature? hos exempelvis George McFadden som skriver att ”the literary work is 
a purely intentional formation. Its source of being is twofold, in the creative acts of consciousness of 
its author, and in the text where is has its physical foundation”. Se George McFadden, “’Literature’: A 
Many-Sided Process” i What Is Literature?. Red. Paul Hernadi, Bloomington, 1978, s. 49–61, s. 49. 
McFadden resonerar här utifrån Roman Ingardens filosofiska skrifter om litteraturens ontologi. Som 
påpekas ovan är en jaguppfattning som denna dock av ett senare datum än den heliga Birgittas 
uppenbarelser. Att detta sätt att definiera begreppet litteratur inte är mer vanligt förekommande i de 
titlar från slutet av 1900-talet som jag refererar i det föregående har dock snarast sin grund i Roland 
Barthes förklarande av ”the death of the author”. 
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Av och till har det hänt att kyrkan tillåtit kvinnor att tala i eget namn. Har de då 
talat som sig själva eller som Gud? Man måste formulera frågan så eftersom 
kvinnorna för det mesta har vittnat om vad de sett, hört, upplevt eller känt i sitt 
inre. Har då kyrkan egentligen låtit kvinnor tala om sig själva i eget namn? För 
att belysa detta behövs några idéhistoriska reflexioner kring begreppet ”jag” i 
den medeltida teologin och inom pietismen. 
   Den medeltida teologin talade knappast om jaget i vår mening: det autonoma, 
skapande, individuella, sig utvecklande jaget i vår själsliga apparat. Det gängse 
begreppet var själen, och den såg i stort sett likadan ut hos alla människor.   
(Bd 1, s. 90–91) 
 

I Noréns och i Hættner Aurelius respektive avsnitt finns således två olika syn-

sätt på den medeltida författarens förhållande till det egna författarjaget. 

 I konklusionen kallar Norén slutligen den heliga Birgittas uppenbarelser 

”litteratur” inom citationstecken. Detta tyder jag som att hon kommer fram till 

att de nedtecknade uppenbarelserna befinner sig i spannet för vad som kan 

kallas semilitterära texter, det vill säga sådana texter som uppvisar vissa litterära 

kvaliteter, men samtidigt saknar andra. Sett till sin slutliga utformning är uppen-

barelserna inte litteratur så som vi definierar begreppet idag, men Norén kon-

staterar att texterna definitivt har en litterär intention: 

 
Studiet av Birgittas uppenbarelser inleddes här med blicken riktad mot ”tala-
ren”, ”visionären” eller ”författaren” och behandlade problemet huruvida hen-
nes uppenbarelser skulle betraktas som i någon väsentlig mening ”litterära” 
eller ej. Avslutningsvis formulerades frågan om hennes sätt att låta sin över-
tygelse komma till uttryck. Genom den provokation som ligger i det inifrån 
växande tvånget och den profetiska ambitionsnivå som kommer fram i hennes 
ord och text ställs vår tids litteraturbegrepp i ett nytt ljus. (Bd 1, s. 133–134) 
 

De argumentationspunkter Norén berör för att dryfta det litterära i den heliga 

Birgittas uppenbarelser rör alltså följande faktorer: 1) tilltalet och den tilltänkta 

publiken, 2) bildspråket, 3) de språkliga välklangerna, samt 4) huruvida det finns 

ett medvetet författarjag som uttrycker sig i texten. 

 Hur jämför sig då Nordisk kvinnolitteraturhistorias diskussion av Birgittas up-

penbarelser med tidigare litteraturhistoriska behandlingar av samma texter? Är 

det i förhållande till de tidigare svenska översiktsverken som Norén argumen-

terar för att uppenbarelserna innehåller litterära inslag? Det första svenska lit-

teraturhistoriska översiktsverk som innehåller ett avsnitt om medeltidens littera-

tur är den första upplagan av Illustrerad svensk litteraturhistoria (1896) redigerad av 

Henrik Schück och Karl Warburg. Här kallas den heliga Birgitta ”vår medeltids 

största poetiska snille” och hennes uppenbarelser betraktas uttryckligen som lit-

teratur: ”liksom det Gamla Testamentets profeter icke voro några spåmän utan 

stora skalder, så var äfven Birgitta i främsta rummet skald, och hennes uppen-
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barelser voro andliga dikter”. 12 Såsom inslag av skaldekonst i uppenbarelserna 

diskuteras framförallt Birgittas rika bildspråk, som sägs vara hämtat från natur-

livet. Alltsedan detta upptagande har den heliga Birgitta haft en plats i den sven-

ska litterära kanon. I Illustrerad svensk litteraturhistorias tredje omarbetade upplaga 

från 1926 har den nya underrubriken ”Poesin i uppenbarelserna” också införts i 

avsnittet, och från och med detta verk har de svenska litteraturhistoriska hand-

böckerna inkluderat någon passage om varför Birgittas uppenbarelser bör be-

traktas som litterära verk.13 

 Även i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria behandlas uppenbarelserna som 

litterära texter och Tryggve Lundén konstaterar att läsaren, oavsett om denne 

accepterar uppenbarelsernas förmodade gudomliga ursprung eller ej, ”fortfaran-

de [kan] uppskatta dem som litteratur”.14 Birgittas visioner har genom nedteck-

nandet genomgått en symbolisk omgestaltning och kan därför betraktas som 

konstnärliga skrifter. De litterära grepp som Lundén identifierar i de nedteck-

nade uppenbarelserna är framförallt bilder och liknelser hämtade från hemmet 

och gården, men också motiv inspirerade av åkerbruket, kvarnen, jakten och 

fisket, med mera.15 

 I Den svenska litteraturen är argumentationen för att uppenbarelserna bör 

betraktas som litteratur ännu något starkare, och Anders Piltz som skrivit av-

snittet poängterar under underrubriken ”Uppenbarelserna som litteratur”: 

 
Det finns ingen anledning att i vetenskapligt nit bortförklara Birgittas religiösa 
genialitet och kreativitet eller att se revelationsformen som (uteslutande) ett sätt 
att förläna sina oförgripliga åsikter status av Guds vilja. Birgitta är visionär lik-
som många före och efter henne; men i ovanligt hög utsträckning har hennes 
höga receptivitet och fantasi varit medskapande i den process som ytterst un-
dandrar sig exakta beskrivningsförsök.16 
 

Det är således inte i opposition mot den tidigare litteraturhistorieskrivningen 

som Norén ställer sin diskussion i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, tvärtom är in-

                                                 
12

 Henrik Schück & Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria: Första delen, Sveriges litteratur 
till frihetstidens början. Stockholm, 1896, s. 85 och s. 97. 
13

 Henrik Schück & Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria: Första delen, Forntiden och 
medeltiden. [3. uppl.] Stockholm, 1926, s. 364. 
14

 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria: Första delen – Forntiden, medeltiden, vasatiden. Red. E. N. 
Tigerstedt [2. uppl.] Stockholm, 1967, s. 154. 
15

 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria: Första delen, 1967, s. 189–190. I Litteraturens historia i 
Sverige (1987) redigerad av Ingemar Algulin och Bernt Olsson, återfinns liksom i Tigerstedt ett slags 
motiverande av vad det är som gör Birgittas uppenbarelser till litteratur. Även här går resonemanget i 
grunden ut på att det är bildspråket som är det konstnärliga i texterna: ”Det som gör uppenbarelserna 
till litteratur är den rika variationen, där lyriska och innerligt meditativa partier är insprängda mellan 
suggestiva syner och kraftfull förkunnelse”.

15
 Algulin & Olsson skriver att Birgittas bildspråk är både 

rikt och uttrycksfullt, ofta till och med drastiskt, och ”[g]ärna hämtar hon bilder från sin egen kvinnliga 
erfarenhet, från bryggning, bakning och barnavård”. Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens 
historia i Sverige. Stockholm, 1987, s. 28. 
16

 Den svenska litteraturen: 1, Från forntid till frihetstid, 800–1718. Red. Lars Lönnroth & Sven Del-
blanc, Stockholm, 1987, s. 82. 



 232 

kluderingen av ett resonemang om de litterära dragen i uppenbarelserna något 

som av tradition förekommer i översiktsverken. 

  Det förefaller, vid en sådan jämförelse som jag här har gjort, som att re-

sonemangen omkring det litterära i Birgittas uppenbarelser blivit mer och mer 

nödvändiga ju senare under 1900-talet som översiktsverken är utgivna. Ämnet 

görs i avsnitten om henne alltmer explicit, och upptar en allt större del av ut-

rymmet. Om Birgittas författarskap har varit kanoniserat i de svenska handböc-

kerna i över hundra år, varför måste litteraturhistorikerna motivera att hennes 

skrifter kan behandlas som konstnärlig text? Och om konsensus råder över-

siktsverken emellan, vem är det egentligen som de argumenterar i förhållande 

till? Ett sätt att förstå det är i förhållande till hur forskare inom andra ämnes-

discipliner och inflytelserika levnadstecknare över Birgittas liv har diskuterat up-

penbarelsernas karaktär. Johannes Jørgensen menar i Birgitta-biografin Den he-

liga Birgitta av Vadstena (1942) att den inspiration som kommer till författaren 

och den som kom till Birgitta under bönen och andakten inte är att betrakta 

som helt åtskilda fenomen.17 Uppenbarelserna är resultatet av ett slags extatiskt 

tillstånd under vilket synerna har framträtt för Birgitta. Hjalmar Sundén beskri-

ver i sin religionspsykologiska studie Den heliga Birgitta (1973) uppenbarelserna 

som tillkomna under ett slags självhypnotiskt tillstånd, där Birgitta ur sitt eget 

förmedvetna mottagit en blandning av ”ren tankeingivelse, dagdröm, hypnagogt 

bildspel eller eventuellt verklig dröm”.18 I förhållande till dessa antaganden om 

uppenbarelsernas karaktär utgör bilden av Birgitta som medvetet och aktivt ar-

betande författare en kontrast. 

 

De muntliga berättartraditionerna 

Ett exempel på ett nytt inslag i Nordisk kvinnolitteraturhistoria är de muntliga as-

pekterna av den fornisländska sagalitteraturen som behandlas i Helga Kress av-

snitt ”Vad en kvinna kväder: Kultur och kön på Island i fornnordisk medeltid” 

                                                 
17

 Jørgensen förklarar: ”Allt vad som med en gängse beteckning kallas inspiration, har ju något av 
extas över sig. Den intensivt arbetande diktaren eller konstnären känner sig lyft över kroppens krav, 
sitt arbete helt hängiven – och detta arbete sker lätt, utan hinder eller hämningar, som om en främ-
mande makt, en annan person, vore den i själva verket skapande”. Och vidare: ”Gud talar genom 
Birgittas mun – med Birgittas stämma, på Birgittas språk. [---] Men icke alltid har hon varit i stånd till 
att fatta eller att framföra vad hon känner – hon har därför skrivit ned orden gång efter annan, tills 
hon kom till den rätta förståelsen”. Se Johannes Jørgensen, Den heliga Birgitta av Vadstena: Första 
delen (1303–1349) (Den hellige Birgitta af Vadstena: Bind 1 (1303–1349). 1941). [Översättning: Ha-

rald Schiller] Stockholm, 1942, s. 159–160. 
18

 Hjalmar Sundén, Den heliga Birgitta: Ormungens moder som blev Kristi brud. Stockholm, 1973,     
s. 198. Sundén definierar hypnagogt bildspel som ”[b]ilder av vilken sinneskvalitet som helst, ofta av 
nästan hallucinatorisk karaktär, som man upplever i det tillstånd som föregår djup sömn” och han 
förklarar att bilderna ”är autonoma, subjektet har ingen som helst kontroll över dem. De framträder 
och förändras utan att låta sig viljemässigt påverkas”. Se Sundén, 1973, s. 189–190. 
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(Bd 1, s. 22–81). I de litteraturhistoriska standardverken brukar sagagenren ha 

en given plats bland den äldsta litteraturen. Att genren är inkluderad är i sig 

inget okonventionellt med andra ord. Vad som däremot är nytt är hur behand-

lingen av texttypen ser ut i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Kress argumenterar i 

avsnittet att den isländska sagatraditionen stammar från en ursprunglig kvinnlig 

berättartradition som under förskriftlig tid traderades muntligt av kringvand-

rande spåkvinnor och berätterskor, så kallade völvor: ”Mycket tyder på att kvin-

nor i hög grad stod för den muntliga traditionen i den fornnordiska litteraturen 

och inte minst för eddadiktningen, som till stor del har kvinnliga erfarenheter 

som tema, liksom en kvinnlig infallsvinkel”. (Bd 1, s. 22) När kristendomen, 

och med den skriftspråket, introducerades på Island, menar Kress att männen 

emellertid tog över den kulturella makten och att de kvinnliga berätterskorna så 

småningom försvann. 

 En del av argumentationen för denna tes om en svunnen kvinnlig kultu-

rell blomstringstid bygger Kress på den etymologiska härledningen av ordet 

’edda’, ett ord som i sig rymmer både betydelsen gammal kvinna och bety-

delsen diktning. (Bd 1, s. 25) Vidare bygger hon resonemanget på olika litterära 

exempel hämtade ur de nedtecknade isländska sagorna, framförallt Snorres Edda 

och Voluspá. De visar berättande kvinnors och völvors verksamhet, och hur 

völvorna ofta avtvingas sina berättargåvor av männen och sedan fördrivs eller 

dödas. Kress skriver om berättelsen i Voluspá (som betyder völvans spådom) att 

dikten kan läsas som en berättelse om undergång på tre parallella sätt: 

 
Den traditionella tolkningen av ”Völvans spådom” ger vid handen att det är en 
dikt om den hedniska kulturens apokalyps – alternativt om hela världens under-
gång. Den innehåller emellertid också en annan och mer specifik historia, in-
tressant nog med samma struktur som myten om völvan i andra berättelser: 
Historien om den hedniska kvinnokulturens apokalyps. (Bd 1, s. 39) 
 

Det är den sista av dessa tolkningar – den att undergången i dikten är den 

kvinnliga berättartraditionens undergång – som går i linje med Kress tes, och 

det är också den tolkningen som inte har gjorts i de tidigare litteraturhistorierna 

i mitt jämförelsematerial. 

 Vanligtvis finns inte särskilt mycket skrivet om sagagenrens muntliga ur-

sprung och traditioner i de litteraturhistoriska översiktsverken. Troligtvis beror 

detta på det problematiska med att hitta tillförlitliga källor till uppgifterna, något 

som också kommenteras i några av verken.19 De flesta översiktsverk som jag 

                                                 
19

 I Illustreret norsk litteraturhistorie står exempelvis om Edda-diktningens ursprung att ”før denne tid, 
før Edda-kvadene, maa der ligge en anden os ukjendt digtning, primetivere, mindre kunstnerisk 
bevisst, men med spiren i sig til den utvikling som kom. Vi vet intet om denne digtning utover hvad vi 
kan slutte os til av runeindskrifterne i de tre nordiske lande”. Kristian Elster d.y., Illustreret norsk lit-



 234 

har jämfört med, väljer därför i avsnitten om den isländska sagalitteraturen att 

behandla de berättelser som finns nedtecknade från omkring 1200-talet. Illustre-

rad svensk litteraturhistoria är dock ett undantag, eftersom verket berättar om de 

skalder som vandrade runt och berättade sagorna. Om ”den isländske skalden i 

allmänhet” sägs att han hade ”av äldre yrkesbröder lärt sig en mängd berömda 

dikter, vilka han kunde utantill […]. Dessa äldre dikter fortlevde således blott i 

minnet, i en muntlig tradition, som gick från skaldegeneration till skaldegene-

ration”.20 De kringvandrade berättare som åsyftas i Schück & Warburgs över-

siktsverk är således män. På samma sätt som Kress har Illustrerad svensk litteratur-

historia använt de nedtecknade sagorna som utgångspunkt för sina uppgifter. 

Om sagornas tillförlitlighet som källmaterial till kulturhistoriska förhållanden 

skriver Schück & Warburg: 

 
Visserligen anser jag icke, att de isländska sagorna äro något tillförlitligt mate-
rial, då det gäller rent historiska fakta, som hava avseende på Sverige. Den is-
ländska sagan är till en väsentlig del roman och icke historia. Men de kultur-
förhållanden, som möta oss i sagorna, måste i stort sett betraktas som riktigt 
återgivna […].21 
 

Schück & Warburg beskriver i sitt avsnitt den litteratur som berättades i tre oli-

ka situationer, eller på tre olika platser om man vill: på konungens eller höv-

dingens gård i samband med festligheter, vid tingen och de stora offerfesterna, 

samt på marknadsplatserna. Samtliga av dessa platser är mer publika till sin 

karaktär, och skalden är då en man.22 De völvor som Kress visar exempel på 

knyts istället till spå- och trolldomskonsten och till läkekonsten, och de uppsöks 

avskilt ute i vildmarken och/eller hämtas till gården för att sjunga eller kväda sin 

spådom efter ett tydligt narrativt mönster. (Bd 1, s. 31) I ett modernare synsätt 

skulle man här kunna tala om att intresset traditionellt riktats mot det som 

motsvarar en ”offentlig arena”, medan den ”privatsfär” där kvinnorna rörde sig 

inte har givits något utrymme i Illustrerad svensk litteraturhistoria. 

                                                                                                                                        
teraturhistorie: I. Fra Eddakvadene til Wergelandstiden. Kristiania, 1923, s. 1–2. En liknande kom-
mentar lämnas i Norges litteraturhistorie: ”Å finne tilbake til diktens ’opprinnelige’ form er ikke lenger 
muligt. Vi må lese dem og glæde oss over dem slik de er nedtegnet og redigert på 1200-tallet”. Nor-
ges litteratuhistorie: Bind 1, Fra runene til norske selskab, Av Ludvig Holm-Olsen & Kjell Heggelund. 
Red. Edvard Beyer, Oslo, 1974, s. 259. Se även Francis Bull, m.fl., Norsk litteraturhistorie: Bind 1, 
Norges og Islands litteratur. [2. uppl.] Oslo, 1957, s. 32. 
20

 Schück & Warburg, 1926, s. 98. 
21

 Schück & Warburg, 1926, s. 95. 
22

 Schück & Warburg, 1926, s. 95ff. Också i Gyldendals Dansk litteraturhistorie 1984 beskrivs de 
fornnordiska litterära miljöerna utifrån sagorna och Saxos historieskrivning, och precis som i Schück 
& Warburg är det hövdingagården, tinget och marknadsplatserna som tas upp. Verket gör därtill reda 
för den litteratur som förekom ombord på vikingaskeppen, vilket också var en manlig arena. Se Sø-
ren Kaspersen, m.fl., Dansk litteraturhistorie: 1, Fra runer til ridderdigtning o.800–1480. Köpenhamn, 
1984, s. 13–28 och s. 83–84. 
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 Bara ett av de här jämförda tidigare verken nämner kvinnornas roll i den 

fornnordiska diktningen, och det är Den svenska litteraturen. Där skriver Lars 

Lönnroth i en inramad bitext att ”[d]e enda gånger kvinnorna kommer till tals i 

dikten är när det gäller att sörja en stupad make eller son och samtidigt mana de 

efterlevande till hämnd” i så kallade gråtkväden.23 

 Ett annat avsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria som också söker sig bort-

om de nedtecknade texterna för att finna de muntliga berättelserna bakom, är 

avsnittet om häxbekännelserna. Under rubriken ”Djävulens mjölkpigor: Häxor-

nas bekännelser i de danska trolldomsprocesserna på 1500- och 1600-talen”  

(Bd 1, s. 135–151) redogör Lisbet Holst för hur texttypen generellt såg ut. Be-

kännelserna har nedtecknats av de manliga domare som de för häxeri anklagade 

kvinnorna har stått inför, men ’berättarjaget’ måste anses vara kvinnorna själva, 

så som Holst läser de bevarade handlingarna från processerna. Även detta av-

snitt söker sig bortom den skrivna texten till de muntliga berättelserna bakom, 

vilket är nytt. Överhuvudtaget har häxbekännelserna inte beaktats i några av de 

tidigare litteraturhistorier som jag har använt som jämförelsematerial. 

 Det första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria avslutas också med ett 

stort kapitel om muntliga berättelser, där fyra avsnitt ingår. Ett avsnitt handlar 

om sånger ur den finska folkdiktningen som sjungits av kvinnor, ett om kvin-

norna som traditionsbärare i den nordiska balladtraditionen, ett om norska 

folksagor med erotiskt innehåll, och ett om kvinnliga mönster i den danska 

folkdiktningen. Samtliga av dessa avsnitt innehåller infallsvinklar på den munt-

liga diktiningen som traditionellt inte förekommer i de allmänna översiktsver-

ken. 

 Även i det andra bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria ingår muntliga 

genrer. Bandet inleds med ett kapitel om salongskulturen med rubriken ”Sam-

talets konst”. Rubriken signalerar att fokus inte bara ligger på de texter som 

skrevs i de litterära salongskretsarna (vilka kommer att diskuteras i nästkom-

mande avsnitt ”Den självbiografiska litteraturen”) utan att även de muntliga 

aspekterna av salongssamvaron står i centrum. I kapitlets inledning redogör 

exempelvis Karen Klitgaard Povlsen för hur salongsvärdinnorna genom sina 

personligheter involverade sina gäster i förtroliga och intima samtal, vilka fördes 

enligt för genren rådande ideal: 

 

                                                 
23

 Den svenska litteraturen: 1, 1987, s. 50. Lönnroth berättar vidare att det finns ett sådant gråtkväde 
bevarat i Sverige, på runstenarna vid Bällsta i Uppland, vilket därmed är vårt äldsta svenska exempel 
på kvinnolitteratur. I Ny illustrerad svensk litteraturhistoria står om detta gråtkväde, att det ”är diktat 

på uppdrag av” den döde mannens änka, det vill säga inte nödvändigtvis diktat av henne själv. Se 
Ny illustrerad svensk litteraturhistoria: Första delen, 1967, s. 30. 
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Den viktigaste genren i salongskulturen var samtalet. I hovkulturen konverse-
rade man med fasta tilltalsnormer, ämnesval och ett kroppsspråk med bugning, 
bockning eller nigning. Detta stela mönster bryts upp av preciöserna. Samtalet 
som maskspel, koketteriet, försvinner till förmån för en dialog som bygger på 
äkthet, förtrolighet och ett själarnas möte. (Bd 2, s. 21) 
 

Efter inledningsavsnittet följer enskilda avsnitt om tre danska salongsvärdinnor: 

Friederike Brun, Charlotte Schimmelmann och Kamma Rahbek. Här diskuteras 

såväl deras salonger och den talang dessa kvinnor uppvisade som värdinnor, 

som deras egen litterära produktion. Om Kamma Rahbek skriver exempelvis 

Anne Scott Sørensen att det som gästerna sökte i salongssamvaron var de för-

troliga samtalen med värdinnan: ”Det gjorde de, för hon behärskade konsten 

att få den enskilde att känna sig betydelsefull, och att i ord uttrycka det ännu 

icke färdigtänkta”. (Bd 2, s. 40) På samma sätt beskriver Ingrid Holmquist att 

värdinnan Malla Silfverstolpe gjorde sin salong till den mest välbesökta i Upp-

sala genom sin personlighet och sin samtalskonst: 

 
Det är inte genom sitt eget skrivande eller genom intellektuell briljans som hon 
blivit sin krets mest populära värdinna, det är i stället hennes förmåga att skapa 
en spännande miljö och samvaro som poängteras i skildringar från perioden. 
Hon förefaller ha varit en utpräglat receptiv begåvning med stor förmåga att 
lyssna, att entusiasmeras för andras idéer och att få människor att öppna sig 
och känna sig bekräftade. (Bd 2, s. 63–64) 
 

Hur behandlas salongskulturen då i några av de litteraturhistoriska översikts-

verk som jag har jämfört med? Vare sig Illustreret dansk litteraturhistorie, Trau-

stedts Dansk litteraturhistorie eller Gyldendals Dansk litteraturhistorie uppmärksam-

mar Charlotte Schimmelmann som salongsvärdinna, men alla tre verken berör i 

någon utsträckning Friederike Bruns litterära salong på Sophieholm.24 Kamma 

Rahbek ges den längsta sammanhängande behandlingen i de här jämförda över-

siktsverken i Illustreret dansk litteraturhistorie, där Vilhelm Andersen beskriver hen-

nes betydelse för det samtida kulturlivet.25 Traustedts Dansk litteraturhistorie lyf-

ter dock inte fram detta, utan omnämner Rahbek endast i förbigående.26 Det-

samma gäller Gyldendals Dansk litteraturhistorie.27 Gyldendals Dansk litteraturhisto-

                                                 
24

 Carl S. Petersen & Vilhelm Andersen, Illustreret dansk litteraturhistorie: Bind 2, Den danske littera-
tur i det attende aarhundrede, Af Vilh. Andersen. Köpenhamn, 1934, s. 982–984, Dansk litteratur-
historie: Bind 3, Fra Poul Møller til Søren Kierkegaard, Af Oluf Friis & Uffe Andreasen. Red. P. H. 
Traustedt [2. uppl.] Köpenhamn, 1976, s. 200 och Steffen Auring, m.fl., Dansk litteraturhistorie: 5, 
Borgerlig enhedskultur 1807–48. Köpenhamn, 1984, s. 300, s. 312, s. 443–445. 
25

 Petersen & Andersen, 1934, s. 840–845. 
26

 Dansk litteraturhistorie: Bind 2, Fra Ludvig Holberg til Carsten Hauch, Af F. J. Billeskov Jansen & 
Gustav Albeck. Red. P. H. Traustedt [2. uppl.] Köpenhamn, 1976, s. 373–374. 
27

 Johan Fjord Jensen, m.fl., Dansk litteraturhistorie: 4, Patriotismens tid 1746–1807. Köpenhamn, 
1983, s. 474 och Auring, 1984, s. 305. Kamma Rahbeks och Friederike Bruns verksamhet som vär-
dinnor omnämns på ett ställe i Gyldendals Dansk litteraturhistorie också i samband med en disku-

ssion om hur kvinnorna nära stora manliga författare hittade sin roll i äktenskapet/relationen: ”Andre 
som f.eks. Kamma Rahbek og Frederikke Brun opbyggede på Bakkehuset og Sophienholm en litte-
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rie behandlar visserligen salongssamvaron som kulturellt fenomen, men då utan 

att någon av de i Nordisk kvinnolitteraturhistoria behandlade värdinnorna om-

nämns. Istället får baron Bernstorffs 1700-talssalong efter franskt och tyskt 

mönster utgöra exempel.28 Av de tidigare verken är det Illustreret dansk litteratur-

historie som utförligast behandlar Brun och Rahbek, och därefter framställs de-

ras inflytande på det samtida kulturlivet som mer marginellt. 

 I samtliga av de här jämförda tidigare svenska översiktsverken finns Malla 

Silfverstolpe nämnd med anledning av sin litterära salong och de författarper-

sonligheter som bevistade den. Hennes memoarer berörs också. Salongernas 

muntliga aspekter, såsom samtalen och uppläsningarna, tas dock inte upp, för-

utom helt kort i Den svenska litteraturen.29 Thekla Knös omnämns endast i en 

bildtext i Den svenska litteraturen, eftersom hon brukade besöka professor Erik 

Gustaf Geijers föreläsningar i Uppsala på 1840-talet.30 Någon särskilt utförlig 

redogörelse av salongsvärdinnornas verksamhet och deras litterära produktion 

är det alltså inte frågan om i de tidigare litteraturhistoriska översiktsverken från 

Sverige. För såväl de danska som de svenska verken gäller att de muntliga as-

pekterna av salongssamvaron ges liten uppmärksamhet. 

 Detta är de exempel på muntliga genrer som Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

inkluderat, och att dessa texttyper finns med i en större omfattning än i de tidi-

gare litteraturhistoriska översiktsverken är således en aspekt där Nordisk kvinno-

litteraturhistoria uppvisar förnyelse i urvalet. 

 

Den självbiografiska litteraturen 

Förutom att Nordisk kvinnolitteraturhistoria lägger ett förhållandevis stort fokus på 

muntligt traderade genrer jämfört med tidigare litteraturhistoriska översiktsverk, 

är texttyper som har en självbiografisk karaktär välrepresenterade i verket. Ett 

exempel på en typ av text med sådan anknytning som redan nämnts i det före-

gående är häxbekännelserna, vars genremässiga hemhörighet i Lisbet Holsts 

avsnitt knyts till den självbiografiska bekännelselitteraturen: ”Häxbekännelserna 

kan sägas vara den tidigaste kvinnliga bekännelselitteraturen på danska”. (Bd 1, 

s. 143) Ett annat exempel på en tidig autobiografisk genre är de religiösa själv-

biografier som Eva Hættner Aurelius tar upp i avsnittet ”Guds skrivare: Religiö-

sa självbiografier i 1700-talets Sverige” (Bd 1, s. 152–162). Som texttyp knyter 

                                                                                                                                        
rært følsom salonselskabelighed”. Se Fjord Jensen, 1983, s. 580. Rahbeks och Bruns verksamhet 
som salongsvärdinnor, och den litteraturhistoriska betydelse som detta haft, reduceras med en så-
dan formulering till en författarhustrus förströelser i skuggan av en mer betydelsefull make. 
28

 Fjord Jensen, 1983, s. 33–39 och s. 50ff. 
29

 Den svenska litteraturen: 2, 1988, s. 251. 
30

 Den svenska litteraturen: 2, 1988, s. 277. 
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Hættner Aurelius de religiösa självbiografierna till Augustinus Confessiones och 

poängterar att dessa verk främst syftade till att beskriva en religiös upplevelse 

och ett fromt leverne. 

 Mer regelrätta levnadsberättelser diskuterar Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

från och med 1700-talet. Ursprunget till dessa kvinnliga självbiografier finner 

verket i århundradet innan, i de stam- eller släktböcker som avhandlas i Chris-

tina Sjöblads avsnitt ”Släktens krets och vänskapens tempel: Om kvinnans plats 

i stamböcker och släktböcker” (Bd 1, s. 257–266). Här förklaras att det var 

kvinnans uppgift att föra bok över alla viktiga tilldragelser inom familjen eller 

släkten, såsom födslar, dödsfall och giftermål. Denna tradition gav sedan upp-

hov till de självbiografier och dagböcker som det under 1700-talet blev vanligt 

att kvinnor skrev. (Bd 1, s. 263) Steget däremellan är egentligen inte långt, efter-

som berättelserna om jaget ibland har tagit över berättelsen om familjen redan i 

släktböckerna. 

 Några texter som i Nordisk kvinnolitteraturhistoria betraktas som självbiogra-

fiska finns således redan under 1600-talet, interfolierade i släktböckerna. Ett så-

dant exempel är Agneta Horns självbiografi Agneta Horns leverne, som diskuteras 

i Eva Hættner Aurelius avsnitt ”Inför faderns lag: Om Agneta Horn” (Bd 1,     

s. 267–276). Om den genremässiga karaktären hos Agneta Horns text skriver 

Hættner Aurelius: 

 
Man har med goda skäl dragit paralleller mellan Agneta Horns bild av sig själv 
och Job liksom mellan tidens bönböcker och Agneta Horns text. Den är ett 
”jämmersminne” som berättar om en hunsad, vanvårdad och föga älskad flicka, 
som ändå förmår hävda sin vilja och ge sina motståndare svar på tal. [---] 
   Till sin form liknar dock Agneta Horns leverne, som självbiografin brukar be-
nämnas, mest av allt släktboken. (Bd 1, s. 267–268) 
 

Horns självbiografi knyts alltså genremässigt till släktboken. Den klassificeras 

också som ett så kallat jämmersminne; en typ av livsberättelse med drag av apologi 

eller försvarstal. I Horns självbiografi finns dessutom en bönbok skapad av bi-

belcitat. Genregränserna blir genom den här beskrivningen tämligen flytande.31 

 Ordet jämmersminne som genrebeteckning är hämtat från titeln på den i 

Norden mest kända 1600-talssjälvbiografin av en kvinnlig författare: Leonora 

Christine Ulfeldts Jammers Minde. I avsnittet ”Trohet, lidande och passion: Om 
                                                 
31

 Också i andra besläktade typer av 1600-talstexter förklarar Nordisk kvinnolitteraturhistoria att 
kvinnliga självbiografier finns insprängda. En adelsdams bönbok är ett sådant exempel. Så är fallet 
med Märta Berendes självbiografiska text, som Valborg Lindgärde i avsnittet ”Nu skal ock Herren 
uptaga mig: Två självbiografiska texter från 1600-talet” (Bd 1, s. 277–285) jämför med Agneta Horns 
leverne: ”I båda fallen [Agneta Horn och Märta Berendes, förf. anm.] är levnadsbeskrivningen sam-
manskriven med en bönbok och bär prägel av det lidande som drabbat dem. Även om det är hand-
skrifter måste man komma ihåg vilken grad av offentlighet som kännetecknar en handskriven bok av 
denna typ. Man läste varandras böcker, man skrev i dem och skrev av böner eller dikter”. (Bd 1,      
s. 280) 
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Leonora Christine Ulfeldt” (Bd 1, s. 286–298) av Anne-Marie Mai konstateras 

följande om detta verks genremässiga karaktär: 

 
[…] Jammers Minde [är] en djupt personlig bekännelse och krisskildring. 1600-
talets självbiografiska och humanistiska litteratur får här en ny och radikal ut-
formning, där det även finns drag av katolsk legendlitteratur om heliga eremiter 
och existentiellt religiös litteratur om själens möte med Gud. Som ”Kristi kors-
bärerska” är Leonora Christine den heliga eremiten som genomlever sin pa-
ssion, sin lidandehistoria, och upplever att själen befrias. (Bd 1, s. 295–296) 
 

Här återknyter Mai 1600-talets självbiografiska litteratur till den religiösa bekän-

nelselitteraturen, vilket ytterligare visar att genregränserna under detta århund-

rade var mycket lösa. 

 Av ovan diskuterade självbiografiska 1600-talstexter är Ulfeldts Jammers 

Minde den enda som kan sägas vara kanoniserad i tidigare litteraturhistoriska 

översiktsverk.32 Att Nordisk kvinnolitteraturhistoria ger dessa tidiga autobiografiska 

texter så stort utrymme måste därför betraktas som något nytt. 

 Från och med kapitlet om 1700-talet finns i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

avsnitt om mer renodlat självbiografiska genrer. Ett exempel är Sjöblads avsnitt 

med rubriken ”Vad som tilldrog sig under mina ögon: Om 1700-talets svenska 

dagböcker” (Bd 1, s. 381–390) vilket, som rubriken avslöjar, handlar om det 

svenska 1700-talets dagböcker. Sjöblad behandlar dessa journaler som ett slags 

halvoffentliga texter, som skrivits för en krets av tilltänkta läsare men som ändå 

inte avsetts för en större allmän publik: 

 
1700-talsdagboken har inte den privata eller rentav hemliga karaktär som dag-
boken får under 1800-talet, då den ofta ges formen av journal intime, dvs. skri-
benten blir mer självanalyserande och själviakttagande. Under 1700-talet har 
dagboken, precis som breven, en eller flera tilltänkta läsare. Det kan vara 
barnen, familjen eller släkten, läsare som ibland tilltalas direkt i texten. (Bd 1,   
s. 381) 
 

                                                 
32

 Om Agneta Horns leverne skriver Ny illustrerad svensk litteraturhistoria ganska kort att den är 
Agneta Horns ”kanske något överskattade självbiografi”. Se Ny illustrerad svensk litteraturhistoria: 
Första delen, 1967, s. 365. Längre fram förklaras dock att avsaknaden av ”litterära kvaliteter” har 
Horns dagbok gemensamt med ”andra av tidens dagböcker och levnadsteckningar, Schering 
Rosenhanes, Eric Dahlberghs eller Urban Hiärnes”. Ny illustrerad svensk litteraturhistoria: Andra 
delen, 1967, s. 54. I Den svenska litteraturen får verket ett bättre omdöme, och Sven Delblanc 

konstaterar att ”[h]on skapade den självbiografiska romanen, utan att hon själv eller landets publik 
visste om det”. Den svenska litteraturen: 1, 1987, s. 200. Att Horn fått dessa förhållandevis korta 
omnämnanden i den tidigare svenska litteraturhistorieskrivningen innebär dock inte att hon kan 
kallas kanoniserad på samma sätt som Leonora Christine Ulfeldt. Den senare omskrivs i Carl S. 
Petersen & Vilhelm Andersen, Illustreret dansk litteraturhistorie: Bind 1, Den danske litteratur fra 
folkevandringstiden indtil Holberg, Af Carl S. Petersen under medvirkning af R. Pauli. Köpenhamn, 
1929, s. 833–850, Dansk litteraturhistorie: Bind 1, Fra runerne til Thomas Kingo, Af F. J. Billeskov 
Jansen. Red. P. H. Traustedt [2. uppl.] Köpenhamn, 1976, 406–417 och Jens Hougaard, m.fl., Dansk 
litteraturhistorie: 3, Stænderkultur og enevælde 1620–1746. Köpenhamn, 1983, s. 228–233, vilket får 
räknas som en mer etablerad plats i litteraturhistorieskrivningen än Horns. 
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Tillsammans med dagböckerna och autobiografierna tas i det första bandet 

också den växande och alltmer populära brevgenren upp. Även denna beskrivs 

då som en halvoffentlig texttyp. (Bd 1, s. 355) 

 I de första avsnitten av det andra bandet återkommer de självbiografiska 

texttyperna och diskuteras vidare. Det är i samband med att salongsvärdinnor-

nas egen litterära produktion avhandlas som dessa genrer blir aktuella. Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria ger en förhållandevis ingående redogörelse för värdinnor-

nas föredragna genrer, som var brev, dagböcker, självbiografier och memoarer 

framförallt. (Bd 2, s. 21–22) Scott Sørensen analyserar exempelvis i avsnittet om 

Charlotte Schimmelmann genrevillkoren för de brev som cirkulerade i Schim-

melmanns salongskrets: ”De aristokratiska brevväxlingarna är således vare sig 

familjedokument eller litterärhistoriska verk, vare sig privata eller offentliga, 

intima eller formella – de är helt enkelt en blandnings- och brytningsgenre”.  

(Bd 2, s. 34–35) På samma sätt som när dagboksgenren och brevgenren be-

handlas i slutet av det första bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, beskriver 

Scott Sørensen alltså en position mellan privat och offentligt där dessa texter 

befinner sig. 

 Hur kan en sådan halvoffentlig litterär arena som Nordisk kvinnolitteratur-

historia skriver fram förstås? Vad är offentligt och vad är privat? I Borgerlig offent-

lighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället (1962) talar Jürgen 

Habermas om begreppen offentligt och privat i ett brett historiskt perspektiv. 

Han urskiljer tre olika sfärer i det framväxande borgerliga samhället: den offent-

liga, den privata och den intima. Under 1700- och 1800-talet var den offentliga 

sfären mycket begränsad och utgjordes av statsförvaltningen och lagstiftningen 

samt den representativa hovkulturen. Den privata sfären rymde det borgerliga 

samhällets ekonomiska liv och var den sfär där folk samlades till publik debatt i 

olika former. Här fanns således bland annat den politiska offentligheten och 

den litterära offentligheten. Med ett annat begrepp kallar Habermas den privata 

sfären för den borgerliga offentligheten. Den intima sfären, slutligen, var famil-

jens och hemlivets sfär.33 I relation till denna modell placerar Nordisk kvinnolit-

teraturhistoria salongskulturen, när den diskuteras som allmänt fenomen, i den 

borgerliga offentligheten: ”Mellan hovkultur och vardagsrum” som rubriken ly-

der för det översiktsavsnitt som inleder kapitlet om salongskulturen i Norden.34 

(Bd 2, s. 16)     

                                                 
33

 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna sam-
hället (Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Ge-
sellschaft. 12. uppl., (1962) 1981). [Översättning: Joachim Retzlaff] [4. uppl.] Lund, (1984) 2003. 
34

 Även Habermas beskriver salongerna som ett centralt inslag i den borgerliga offentlighetens lit-
terära liv: ”Nästan samtliga av 1700-talets stora skriftställare presenterade först sina tankar i en så-
dan diskurs, dvs framförde dem till diskussion genom föredrag inför akademierna och framför allt i 
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 När Nordisk kvinnolitteraturhistoria i sin framställning behandlar de kvinnliga 

salongsvärdinnornas eget skrivande och de genrer de föredrog, ringas emellertid 

en ny position in mitt emellan den borgerliga litterära offentligheten och intim-

sfären, där dessa kvinnors texter placeras. Kännetecknande för verken sägs vara 

att de framfördes inför salongspubliken, men att det inte var brukligt att någon 

publicering ägde rum under författarens livstid, utan först postumt. Texterna 

var alltså skrivna med en publik i åtanke, men endast en publik bestående av 

vänner och förtrogna. Klitgaard Povlsen understryker i inledningen till kapitlet 

om salongskulturen: 

 
[…] värdinnorna skapade själva, och medvetet, konst, med förkärlek för de 
mindre, subjektiva genrerna: samtal, brev, dagbok, memoarer, porträtt och ly-
rik. Deras verk riktades till salongspubliken och offentliggjordes i meningen 
publicerades först efter dessa kvinnors död. (Bd 2, s. 20–21) 
 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria skriver således fram en ny position mitt emellan 

den borgerliga litterära offentligheten och intimsfären, som benämns halvof-

fentlighet. Detta innebar en möjlighet för de skrivande kvinnorna som inte hade 

funnits tidigare. 

 Det är inte enbart i kapitlet om salongskulturen som genrer med en själv-

biografisk karaktär tas upp i Nordisk kvinnolitteraturhistorias andra band. Även 

kapitlet med rubriken ”Den goda kvinnligheten” handlar till en del om me-

moarlitteratur. Här diskuteras bland annat danska Sophie Thalbitzers memoarer 

och länkas till genreförebilden Les confessions av Jean-Jacques Rousseau. (Bd 2,        

s. 94–95) Andra formförebilder omnämns också, såsom 1800-talets bildningslit-

teratur. Memoarförfattaren statuerar då sitt liv antingen som förebildligt exem-

pel eller som ett exempel där läsaren kan lära av författarens misstag. (Bd 2,     

s. 105) 

 Även i dessa avsnitt om 1800-talet finns tecken på att memoaren inte var 

en avgränsad genre, utan att den influerades av många andra texttyper. I ett 

avsnitt om Gustava Kiellands memoarer uppmärksammar Elisabeth Aasen ock-

så de litterära ambitionerna i de självbiografiska texterna. Hon dryftar då huru-

vida memoartexterna har varit skrivna med en offentlig publik i åtanke eller in-

te, och konstaterar att de texter som endast riktar sig till privatsfären inte har 

                                                                                                                                        
salongerna. Salongen hade så att säga monopol på första offentliggörandet”. Habermas, 2003, s. 41. 
I Habermas text förstås emellertid stora skriftställare som manliga sådana, och det första offentlig-
görandet av ett nytt verk i salongen förutsätts åtföljas av ett senare offentliggörande i form av en 
publikation. Därmed är det oproblematiskt för Habermas att placera salongskulturen och dess genrer 
mitt i den borgerliga litterära offentligheten, utan vidare diskussion av eventuella gradskillnader i of-
fentlighet mellan framförandet i salongen och det därpå tryckta verket. Habermas teorier om privat 
och offentligt har också problematiserats och kritiserats ur ett feministiskt perspektiv av Nancy Fra-
ser, se bland annat hennes bok Den radikala fantasin – mellan omfördelning och erkännande. [Över-
sättning: Sven-Erik Torhell] Göteborg, 2003, s. 69ff. 
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några litterära ambitioner. (Bd 2, s. 140–141) Andra memoarförfattare hade 

dock offentligheten i åtanke när de skrev sina självbiografier, och detta tolkar 

Aasen som en protesthandling från författarens sida emot det borgerliga kvin-

noidealet och det som ansågs passande för en kvinna. Det ovan hänvisade av-

snittet av Aasen återfinns under rubriken ”Privatsfären blir offentlig”, vilket 

minner mycket om 1970-talets slagord ”Det personliga är politiskt”. 

 I det fjärde bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria finns också avsnitt om 

genrer med självbiografisk karaktär, representerade genom 1970-talets så kallade 

bekännelseromaner. Avsnitten är märkta med genrebeteckningen ”Erfarenhets-

litteratur” och finns för vart och ett av länderna Danmark, Finland, Färöarna, 

Island, Norge och Sverige. 

 Detta är de exempel på självbiografiska genrer som Nordisk kvinnolitteratur-

historia inkluderat, och att sådana texttyper finns med i en större omfattning än i 

de traditionella litteraturhistoriska översiktsverken är ytterligare en aspekt där 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria uppvisar förnyelse i urvalet. 

 

Några exkluderingar 

Inte heller i Nordisk kvinnolitteraturhistoria kunde allt som nordiska kvinnor skrivit 

inkluderas, utan även här har mycket valts bort. Jag ska i det följande belysa två 

exempel på genrer inom vilka kvinnliga författare varit verksamma och fram-

gångsrika, men som i hög grad exkluderats också i den nordiska kvinnolittera-

turhistorien. 

 Den första är populärlitteraturen. Till denna genre hör exempelvis kär-

leks-, äventyrs-, kriminal- och skräckromaner. De populärlitterära romangenrer-

na gjorde sitt inträde på marknaden under den första delen av 1800-talet och 

behandlas i två översiktliga avsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria: ”Rysliga ro-

maner för en penny: 1800-talets litterära marknad” (Bd 2, s. 215–228) av Lise 

Busk-Jensen och ”Den farliga romanen: Läsaren, romanförfattaren och genren” 

(Bd 2, s. 319–327) av Lisbeth Larsson. Några av de tidigaste bästsäljande kvinn-

liga romanförfattarna såsom Fredrika Bremer, Camilla Collett, Emilie Flygare-

Carlén, Thomasine Gyllembourg och Sophie von Knorring diskuteras också i 

individuella avsnitt i verket. Om bland andra Marie Sophie Schwartz, vilken 

sägs vara ”den mest lästa kvinnliga författaren i Sverige under 1800-talet”, finns 

dock endast en marginaltext: 

 
Marie Sophie Schwartz (1819–1894) var den mest lästa kvinnliga författaren i 
Sverige under 1800-talet. Hon debuterade 1851 under pseudonymen fru M. S. 
S.*** och publicerade under åren fram till sin mans död 1858 en bok om året, 
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därefter mellan två och fem böcker årligen. Huvuddelen av hennes författar-
skap består av romantiserade, socialt engagerade familjeromaner. Hemligheten 
bakom hennes stora publikframgångar var att hennes verk visserligen beskrev 
tidens köns- och klasskonflikter mycket öppenhjärtigt men alltid slutade i 
resignation. Hon var således en författare man lugnt kunde sätta i händerna på 
unga flickor. (Bd 2, s. 220) 
 

Andra av 1800-talets kvinnliga författare av populärlitteratur i Sverige såsom 

Dorothea Dunckel, Wilhelmina Gravallius, Constance Hultin, systrarna Amalia 

och Ulrica von Strussenfeldt och Wilhelmina Stålberg omnämns också endast i 

korthet eller inte alls.35 

 Efter mitten av 1800-talet behandlas inte några fler författare av populär-

litteratur i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Detta kan förmodas bero på att verkets 

övergripande frågeställning handlade om att hitta de punkter där något av-

görande nytt inträffade i den nordiska kvinnolitteraturen, och efter 1800-talets 

mitt betraktades de populära romangenrerna inte längre som en nyhet. 

 En annan genre där många kvinnliga författare varit verksamma är inom 

barn- och ungdomslitteraturen. Inte heller denna är särskilt välrepresenterad i 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Under arbetsprocessen med de första dispositions-

förslagen till verket fanns inte någon uttalad plan att inkludera barn- eller ung-

domsboksförfattare i något kapitel. Visserligen var ett av de tidiga dispositions-

förslagens så kallade ”Steder” en plats som benämndes ”Barnkammaren”, men 

där skulle ämnet huvudsakligen vara pedagogisk litteratur, föreställningar om 

barn och barndom, samt upplevelser av moderskapet.36 Författarskap som 

nämndes var Henriette Hanck och Alfhild Agrell.37 Ingen av dessa skrev barn- 

eller ungdomslitteratur. 

 I det dispositionsförslag som redaktionen arbetade utifrån när redigerings-

processen av verket startade 1990 fanns planlagt ett avsnitt som kallades 

”Barnets århundrade”. Avsnittet förefaller ha varit tänkt att fungera som en 

inledning till kapitlet ”Ud i verden” och det skulle handla om Ellen Key och 

hennes pedagogiska studie Barnets århundrade (1900).38 Några namn på barn- 

eller ungdomsboksförfattare som skulle finnas med i verket förekom inte i 

dispositionsförslaget från 1990. 

 Under det redigeringsarbete som utfördes på band 3 och band 4 under 

1994 planerades emellertid mer barnlitterärt stoff in. I det tredje bandet skulle 

                                                 
35

 Dessa författarnamn lyfts fram i Gunnel Furulands avhandling Romanen som vardagsvara (2007). 
Se Gunnel Furuland, Romanen som vardagsvara: Förläggare, författare och skönlitterära häftes-
serier i Sverige 1833–1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier. [Diss.] Stockholm, 2007,          
s. 531–533, 540–541, 544–546, 568–573. 
36

 DKL arkiv, KPS 7. 
37

 DKL arkiv, KPS 51. 
38

 DKL arkiv, KPS 45. 
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den danska skribenten Beth Juncker bidra med det ovan nämnda avsnittet ”Bar-

nets århundrade”. Avsnitt om Tove Jansson och Astrid Lindgren planerades 

också. Därtill skulle den svenska skribenten Eva Nordlinder stå för ett större 

avsnitt av översiktlig karaktär om svensk barnlitteratur. Den isländska skriben-

ten Silja Aðalsteinsdóttir skulle också författa ett avsnitt om isländsk barnlit-

teratur.39 Redaktionen diskuterade även om barn- och ungdomslitteraturen bor-

de täckas i samma utsträckning i det fjärde bandet. I ett brev till Anne Birgitte 

Richard från projektets sekreterare Sanne Bertram den 24 augusti 1994 förs ett 

resonemang om detta: 

 
En anden ting […] er vel, hvor meget der i det hele taget skal gøres ud af 
børnebogsstoffet i bind 4 – i bind 3 var der den særlige pointe, at ”Barnets 
århundrede” skulle præsenteres – også litterært som perioden, hvor børne-
bøgerne får litterær kvalitet. Skal bind 4 derimod være egentlig dækkende for 
børnebogsstoffet, kan det hurtigt svulme op.40 
 

Idén bakom att inkludera en större mängd barn- och ungdomslitteratur i band 3 

avslöjas i brevet vara att man ville visa den första halvan av 1900-talet som den 

period då barnböckerna utvecklade en litterär kvalitet. Om det barn- och ung-

domslitterära stoffet skulle täckas i en motsvarande utsträckning också i band 4, 

skulle omfånget däremot kunna komma att bli mycket omfattande.41 Jag tolkar 

detta som att planen var att barnlitteraturen huvudsakligen skulle avhandlas i 

band 3. 

 Under hösten 1994 blev platsbrist en akut faktor i Nordisk kvinnolitteratur-

historias tredje band, trots att 1900-talslitteraturen tilldelats ett extra textband 

jämfört med vad som ursprungligen planerats. Flera delar av band 3 var så gott 

som färdigredigerade när det visade sig att sidantalet långt översteg det omfång 

förlaget medgivit och redaktionen måste därför låta flera hela avsnitt utgå ur 

bandet. Bland det som valdes bort fanns flera av avsnitten om barnlitteratur. 

Avsnittet ”Barnets århundrade” ströks, liksom Nordlinders avsnitt om svensk 

barnlitteratur och Aðalsteinsdóttirs avsnitt om isländsk barnlitteratur. I ett brev 

till Nordlinder den 2 december 1994 skriver huvudredaktören Elisabeth Møller 

Jensen om de prioriteringar av det barnlitterära stoffet som redaktionen gjorde 

när man tvingades skära ner antalet sidor i bandet: 

 
[…] de seneste reduktioner betyder, at dit store manus om de svenske børne-
bogsforfattere må udgå. For at markere børnebogens kunstneriske gennembrud 
er Astrid Lindgren og Tove Jansson repræsenteret, ligesom Elsa Beskow vil 

                                                 
39

 Se DKL arkiv, KPS 14. Vilka författarskap som var tänkta att ingå i Nordlinders och i Aðalsteins-
dóttirs avsnitt har jag dock inte hittat några uppgifter om i arkivet. 
40

 DKL arkiv, KPS 14. 
41

 DKL arkiv, KPS 14. 
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figurere i en billedtekst til en af hendes egne illustrationer, men børnebogs-
stoffet som helhed må desværre bortfalde, og det rammer altså bl.a. dit ma-
nus.42 
 

Kvar blev alltså avsnitten om Tove Jansson och Astrid Lindgren, som därmed 

fick representera barnlitteraturens konstnärliga genombrott under 1900-talet. 

Därtill nämns Elsa Beskow i en kort bildtext inom ett av dessa två avsnitt. 

 Bland de genrer som Nordisk kvinnolitteratur i stor utsträckning inte har 

inkluderat finns alltså populärlitteraturen och barn- och ungdomslitteraturen 

som de tydligaste exemplen. I denna aspekt liknar verket den tidigare litteratur-

historieskrivningen, med undantag för Den svenska litteraturen som har inkluderat 

två avsnitt om populärlitteraturen och två avsnitt om barn- och ungdomslittera-

turen, och som därmed uppvisar ett bredare kulturhistoriskt litteraturbegrepp 

än Nordisk kvinnolitteraturhistoria i behandlingen av 1900-talslitteraturen.43 

 

Nordisk kvinnolitteraturhistorias litteraturbegrepp 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria inleds med ett förhållandevis brett kulturhistoriskt 

litteraturbegrepp. Detta är emellertid inget ovanligt jämfört med hur de littera-

turhistoriska översiktsverken traditionellt ser ut. Däremot är urvalet av genrer, 

liksom vilka texttyper tonvikten läggs på, i vissa aspekter annorlunda i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. Jag har visat att utvidgningen bland annat sker emot att in-

kludera muntliga traditioner i en större utsträckning än vad de tidigare verken 

gör. Därtill ger Nordisk kvinnolitteraturhistoria texttyper med en självbiografisk 

prägel, såsom släkt- och familjeböcker, memoarer, dagböcker och privatbrev, 

ett förhållandevis stort utrymme jämfört med de andra översiktsverken i mitt 

jämförelsematerial. 

 I mitten av det andra bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria smalnar det 

bredare urvalet av genrer dock in och fokus läggs alltmer på romaner, lyrik och i 

viss mån också på dramatik. Inte heller detta är något ovanligt jämfört med de 

tidigare översiktsverken. Skillnaden är att Nordisk kvinnolitteraturhistoria följer 

samma mönster av insnävande mot enskilda ’stora’ författarnamn tidsmässigt 

senare, från och med den senare hälften av 1800-talet. Därmed blir de kultur-

historiskt inriktade översiktsavsnitten också färre. I de allmänna litteraturhistori-

ska översiktsverken sker detta insnävande av det bredare kulturhistoriska per-

                                                 
42

 DKL arkiv, KPS 42. 
43

 För avsnitten om barn- och ungdomslitteraturen, se Den svenska litteraturen: 4, Den storsvenska 
generationen, 1890–1920. Red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc, Stockholm, 1989, s. 207–228 och 
Den svenska litteraturen: 6, Medieålderns litteratur, 1950–1985. Red. Lars Lönnroth & Sverker Gö-
ransson, Stockholm, 1990, s. 221–241. För avsnitten om populärlitteraturen, se Den svenska littera-
turen: 4, 1989, s. 255–277 och Den svenska litteraturen: 6, 1990, s. 242–262. 
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spektivet mot ett mer renodlat författarcentrerat perspektiv redan omkring 

1600-talet. Från och med 1700-talet är det i regel de ’stora namnen’ som domi-

nerar och de genreövergripande redogörelserna är praktiskt taget borta. Schück 

& Warburg Illustrerad svensk litteraturhistoria utgör dock ett undantag från detta 

mönster och ett bredare kulturhistoriskt perspektiv behålls genom hela verket. 

 Det är i det första och andra bandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria emel-

lertid ändå de redan kanonetablerade kvinnliga författarskapen inom lyrik, prosa 

och dramatik som ges det mesta utrymmet i enskilda avsnitt. Vid sidan av dessa 

har bandet samlat en mängd mindre kända kvinnliga skribenter, framförallt i de 

övergripande översiktsavsnitten. Dessa bidrar till att komplettera bilden av de 

stora författarskapen, och visar att de inte var några ’ensamma svalor’ som Ma-

rianne Alenius skriver i just ett sådant översiktsavsnitt i band 1: 

 
Vid sidan av de stora författarskapen […] finns bevarade en mängd mindre 
författarskap, som bara består av någon enstaka dikt, en släktbok, några teck-
ningar, en översättning, en bönbok, en psalmbok eller liknande. Dessa är hu-
vudsakligen intressanta genom att de med sin mängd bevisar att det i en viss 
miljö i Norden hörde till att kvinnorna studerade, skrev och överhuvudtaget – 
tänkte. De bidrar var och en till att förändra bilden av den intellektuella och 
konstnärliga kvinnan som en ensam svala, ett undantag man förvånat stannar 
till inför men i stort sett bortser från, när man skriver den nordiska kultur- och 
litteraturhistorien. (Bd 1, s. 247) 
 

Att Nordisk kvinnolitteraturhistoria, som konstaterades i det föregående, priorite-

rade att omtolka redan kanoniserade kvinnliga författarskap i första hand och 

att lyfta fram bortglömda kvinnliga författare i andra hand, har alltså lett till att 

verket uppvisar ett litteraturbegrepp som i många delar är tämligen likt de före-

gående litteraturhistoriernas. 

 En av de förändringar som Nordisk kvinnolitteraturhistoria i detta kapitel har 

påvisats göra jämfört med översiktsverken i mitt jämförelsematerial, är att ver-

ket i större utsträckning inkluderar litteratur av självbiografisk karaktär, såsom 

släkt- och familjeböcker, memoarer, dagböcker och privatbrev. Att just dessa 

texttyper har betraktats som intressanta att lyfta fram kan delvis ha sin grund i 

1970-talsfeminismens intresse för kvinnliga författares bekännelselitteratur. Den 

andra vågens feminism, ur vilken projektet Nordisk kvindelitteraturhistorie 

startades, förklarade att det ’privata’ har bäring på det ’offentliga’. Förutom att 

1970-talets bekännelselitterära genrer har beretts plats i det fjärde bandet av 

verket, finns även en rad autobiografiska genrer från 1600-, 1700- och 1800-

talet. Även för dessa århundraden har självbiografierna fungerat som doku-

mentation och förmedling av kvinnors liv och villkor i tiden. Kanske har Nor-

disk kvinnolitteraturhistorias intresse för dessa tidigare århundradens kvinnliga 
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vittnesmål och bekännelser sitt ursprung i den tonvikt som 1970-talets femi-

nism lade vid kvinnors berättelser om sina liv.44 

 Att verket presenterar en förhållandevis traditionell kanon beror delvis på 

att den grundläggande frågeställningen handlat om förändring och utveckling, 

vilket oftast varit intresset även i de tidigare litteraturhistoriska översiktsverken. 

Delvis har det relativt konventionella urvalet i det tredje och fjärde bandet ock-

så sin grund i upplevda förväntningar på vilket innehåll Nordisk kvinnolitteratur-

historia skulle presentera, betonar Larsson i artikeln ”Den angelägna litteratur-

historien”: 

 
I våra diskussioner om urval infann sig också i samband med de senare banden 
en tanke om förväntan och mottagande. När utrymmesbristen i 1900-talsban-
den blev akut kunde exempelvis etablerade, och i tidigare litteraturhistorier re-
dan behandlade författarinnor som Selma Lagerlöf och Edith Södergran, ställas 
mot okända men intressanta romanförfattare och självbiografiker. Vi ställdes 
inför insikten om att om de förra ägnades lite uppmärksamhet skulle diskussio-
nen och kritiken bli enorm, och om de senare uteblev skulle ingen sakna dem 
eftersom man inte visste om att de fanns.45 
 

                                                 
44

 Claudia Lindén skriver: ”Den starka kopplingen mellan skönlitteratur och kvinnorörelse utgör också 
en intressant historisk upprepning mellan 1970-talet och 1880-talet, som hade ett liknande genom-
slag av kvinnliga författare som debatterade kvinnofrågan i skönlitteratur och i dramatik. På 1970-
talet öppnade det också för en återupptäckt av just 1880-talets emancipatoriska litteratur”. Lindén, 
2008, s. 204–205. 
45

 Larsson, 2003, s. 71. 



 248 



 249 

4.4 Sammanfattning 

 

Utifrån en analys av Nordisk kvinnolitteraturhistorias inledningsavsnitt, kan ett av 

de problem verket identifierade med den tidigare litteraturhistorieskrivningen 

konstateras vara att de kvinnliga författarna i stor utsträckning blivit bortglöm-

da, feltolkade och undervärderade. Verket syftade därför till att lyfta fram, om-

tolka och uppvärdera dessa författare. Ett annat problem med de tidigare över-

siktsverken ansågs vara att de för det mesta varit nationellt avgränsade. Därför 

valdes istället en nordisk inritning. Ytterligare problem med den tidigare littera-

turhistorieskrivnigen som verket ringade in, var att de periodiseringar som an-

vänts har exkluderat de kvinnliga författarna. Nordisk kvinnolitteraturhistoria kan 

därför förväntas använda dessa periodbegrepp med något annorlunda innebör-

der. 

 Inledningsavsnitten analyseras även utifrån vilka potentiella problem med 

den tidigare litteraturhistorieskrivningen som inte beskrivs. Nordisk kvinnolittera-

turhistoria problematiserar exempelvis inte sitt val av övergripande frågeställning: 

att ringa in hur och när något avgörande nytt sker i den nordiska kvinnolittera-

turen. Denna frågeställning liknar den som traditionellt har styrt de litteratur-

historiska översiksverken, vilket kan förväntas medföra att Nordisk kvinnolittera-

turhistoria uppvisar samma slags progressionshistoriska mönster som dessa. Det 

kan också göra att verket blir att representera en förhållandevis traditionell syn 

på litterärt värde. 

 Baserat på denna inledande analys har tre områden där Nordisk kvinnolit-

teraturhistoria hade för avsikt att bidra med förnyelse i förhållande till tidigare 

översiktsverk valts ut för närmare undersökning. Det handlar då i tur och ord-

ning om den nordiska inriktningen, om omtolkningarna av kanoniserade förfat-

tarskap, och om litteraturbegreppet och urvalet av genrer. 

 Undersökningen av den nordiska aspekten av verket visar att totalt 17% 

av utrymmet i de fyra textbanden utgörs av nordiska avsnitt. Den tvärnordiska 

ambitionen i dessa avsnitt tenderar dock att snarare vara tvärskandinavisk, med 

en övervikt av stoff från Danmark och Sverige. Detta svarar mot en dansk-

svensk dominans som fanns på alla nivåer av projektet Nordisk kvindelitteratur-

historie, från den redaktionella styrningen av projektet till skribentgruppernas 

storlek, och som även avspeglades i mottagandet av verket. Nordisk kvinnolittera-

turhistoria är inte det första litteraturhistoriska översiktsverket med nordisk in-

riktning. Verket innehåller fler tvärnordiska perspektiv än tre av de fyra före-

gångarna; dock ej jämfört med Nordens litteratur redigerad av Mogens Brøndsted. 
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Betänkas bör i det sammanhanget emellertid att Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

tvingades stå för en större del egen grundforskning. 

 När det gäller omtolkningarna av de tre kanoniserade författarna Anna 

Maria Lenngren, Amalie Skram och Karen Blixen, kan de strategier för att pre-

sentera en annan bild av författarskapen som verket uppvisar sammanfattas i 

kategorierna breddning, icke-biografisk tolkning och repositionering. Breddning betyder 

att Nordisk kvinnolitteraturhistoria lyfter fram författarnas framgång och produkti-

vitet i större uträckning än den tidigare litteraturhistorieskrivningen gjort (Lenn-

gren, Skram). Icke-biografisk tolkning innebär att verket istället för att förklara 

teman och drag i författarskapet utifrån personliga intressen och upplevelser, 

betonar en teoretisk medvetenhet (Skram). Vidare lyfts tendenser i författarska-

pen från en individnivå till en samhällsnivå, genom att kvinnors sociala och kul-

turella villkor i tiden poängteras framför personhistoriska faktorer (Lenngren). 

Repositionering, slutligen, handlar om att Nordisk kvinnolitteraturhistoria inte beskri-

ver författarskapen på ett sätt som gör att de placeras vid sidan av de högst vär-

derade litterära strömningarna, utan att de inryms i dessa (Blixen; till viss del 

även Lenngren). I alla aspekter av de undersökta författarskapen finns dock inte 

exempel på nyläsningar; vissa hävdvunna tolkningar finns också kvar (Blixen). 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria innehåller med andra ord både förnyelse och tra-

dition i synen på de kanoniserade författarna. 

 Litteraturbegreppet och urvalet av genrer uppvisar i några aspekter skillna-

der jämfört med tidigare litteraturhistoriska översiktsverk, framförallt genom att 

muntliga traditioner och genrer med självbiografisk anknytning har inkluderats i 

större utsträckning i band 1 och band 2. I band 3 och band 4 uppvisar verket 

ett förhållandevis traditionellt urval av texttyper, vilket innebär i första hand 

romaner, noveller, lyrik och dramatik. Andra genrer som valts bort i flertalet av 

de litteraturhistoriska översiktsverken i mitt jämförelsematerial har inte heller i 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria fått en plats. Detta gäller särskilt populärlitteratu-

ren och barn- och ungdomslitteraturen. 
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KAPITEL 5 
 

Avslutning 
 

 

 

Att ett litteraturhistoriskt översiktsverk blir som det blir, beror dels på vad de 

forskare som skrivit verket har velat förmedla och dels på seglivade traditioner 

och förväntningar inom genren litteraturhistoriska översiktsverk. Det handlar 

också om materiella faktorer och vilka resurser som har stått till buds för ar-

betet. I förordet till rapporten från projektet Nordisk kvindelitteraturhistories 

avslutningskonferens i Kristiansand 1997 understryker Unni Langås, norsk re-

daktör för det fjärde bandet, att ett av de sätt som det färdiga verket Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria kan läsas på, är som ett vittnesmål över de förhandlingar 

om resurser och inflytande som förekom under arbetsprocessen: 

 
Slik kan man lese Nordisk kvindelitteraturhistorie ikke bare som en feministisk 
kritikk av den mannlige kanon – som den jo i utgangspunktet var tenkt som, 
men også som en postmoderne kritikk – en dekonstruksjon – av sjangren selv. 
Dette er ikke et problem, men et fortrinn. Verket synliggjør at det empiriske 
materialet er stort og til dels uutforsket, at den hermeneutiske virksomheten 
som lesning er, skaper ulike narrative konstruksjoner, og at historiediskursene 
oppstår som følge av et spill eller en forhandling som (også) handler om makt 
og resurser.1 
 

Mot bakgrund av den genomgång av arkiverat arbetsmaterial som jag gjort i av-

handlingens kapitel 2, framträder vikten av materiella och organisatoriska fak-

torer tydligt. Nordisk kvindelitteraturhistorie var ett mycket stort projekt sett till 

antalet involverade skribenter, redaktionsmedlemmar och bandredaktörer. Dess 

omfattning och breda inkludering av deltagare från alla nordiska länder och från 

alla nivåer av den akademiska meriteringstrappan var i sig ett av de sätt på vilka 

projektet bidrog med förnyelse. Samtidigt var Nordisk kvindelitteraturhistorie 

ett projekt med en knappt tilltagen finansiering i förhållande till dess storlek. Att 

arbetet trots detta bringades i hamn kan inte betraktas som annat än en bedrift. 

Vilka omständligheter under verkets tillkomst har då spelat in i att Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria har fått den form och det innehåll som de färdiga banden 

har?  

 Att Nordisk kvindelitteraturhistorie var ett nordiskt projekt var något som 

förde med sig både möjligheter och svårigheter. Den nordiska inriktningen öpp-

nade å ena sidan för utsikter till finansiering som projektet annars inte hade 

                                                 
1
 Langås, 1998a, s. 5. 
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haft, men den ledde å andra sidan till en geografisk utspridning av både redak-

tionsmedlemmar och skribenter som försvårade kommunikationen och gjorde 

att vissa konflikter uppstod inom projektet. Som konstaterades i kapitel 2 var 

projektet från starten dansk-norsk-svenskt, det vill säga skandinaviskt. I sam-

band med det andra skribentseminariet 1984 som betalades av NOS-H:s (Nor-

disk samarbetsnämnd för humanistisk forsknings) projektförberedande medel, 

och i samband med att projektet erhöll en ökad finansiering från NOS-H 1985, 

anslöt även finska och isländska deltagare. Därefter kom inom kort också Fär-

öarna med. En av de norska redaktionsmedlemmarna, Rakel Christina Granaas, 

poängterar i rapporten från projektets avslutningskonferens att finansieringen 

från NOS-H var den avgörande orsaken bakom att projektet gick från att vara 

skandinaviskt till att bli nordiskt: 

 
Nordisk deltagelse i prosjektet var en forutsetning for å få pengar fra nos-h, 
det nordiske perspektivet var m.a.o. et være eller ikke være for prosjekt-
arbeidet. Hvis kvinneforskerne hade sluppet å forholde seg til bevilgende 
myndigheter, kunne prosjektet like gerne ha blitt dansk-svensk eller eventuelt 
skandinavisk. Kvinnesamarbeidet på tvers av nasjonale grenser var nok en 
bærende idé, men ikke ut fra tanker om en nordisk enhet.2  

 

Granaas gör alltså gällande att det inte bara var tankar om en samnordiskhet 

som gjorde att projektet blev nordiskt. Strävan att träda utanför det nationella 

perspektivet fanns visserligen från början, men att det blev en nordisk kvinno-

litteraturhistoria istället för en skandinavisk berodde lika mycket på praktiska 

och ekonomiska orsaker.  

 En annan redaktör som kommenterar den nordiska aspekten i förhållande 

till projektets finansiering är Lisbeth Larsson. Även hon lyfter fram betydelsen 

av den nordiska inriktningen för möjligheterna att erhålla fondmedel, men hon 

beskriver i artikeln ”Den angelägna litteraturhistorien” det snarare som en bo-

nus man upptäckte senare, efter att beslutet att göra projektet nordiskt hade fat-

tats på andra grunder: 

 
Det visade sig också, för att återgå till det praktiska, att detta [att projektet var 
nordiskt, förf. anm.] var ett ekonomiskt lyckokast. För det måste påpekas, rent 
parentetiskt men basalt och viktigt: Nordisk kvinnolitteraturhistoria är ett bar-
fotaprojekt. [---] Kvinnolitteraturhistorien är skriven av akademiker men utom 
akademin. Vi var doktorander eller wannabe-doktorander vid de olika nordiska 
universiteten. Vi hade en förläggare som trodde på oss, den underbara Merete 
Ries med förlaget Rosinante, men knappt ett öre vare sig för personlig räk- 
ning eller litteraturhistoriskt arbete. Och här blev det nordiska av avgörande 
betydelse. Där fonder och nationella forskningsråd ställde sig kallsinniga till 
vårt projekt, visade det sig att NOS-H (Nordiska samarbetsnämnden för 

                                                 
2
 Granaas, 1998, s. 45. 
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humanistisk forskning) var villig att stödja oss med medel till en forsknings-
sekreterare.3 
 

I fondens stadgar framgår att ett av NOS-H:s villkor för finansiering var att de 

forskningsprojekt som ansökte om medel skulle bestå av forskare från minst två 

av de nordiska länderna. Rent formellt fanns med andra ord inget krav från 

NOS-H:s sida om att Nordisk kvindelitteraturhistorie skulle utökas till att om-

fatta även Finland, Färöarna, Grönland och Island. Att ha deltagare från samt-

liga nordiska länder kan naturligtvis ändå ha varit en konkurrensfördel. Vad 

som emellertid kan konstateras är att utan fondmedlen från NOS-H är det inte 

säkert att det hade kunnat bli någon Nordisk kvinnolitteraturhistoria. De hängivna 

redaktionsmedlemmarnas, redaktörernas och skribenternas obetalda arbete var 

förvisso grundförutsättningen för hela projektet, vilket konstaterades i kapitel 2, 

men att man kunde bekosta ett litet sekretariat som fungerade som ett samman-

hållande nav för hela verksamheten var av stor betydelse för projektets fram-

gång. 

 Valet att göra ett nordiskt projekt innebar emellertid också svårigheter, 

bland annat på grund av geografisk utspridning av redaktionsmedlemmar och 

skribenter. Arkivmaterialet visar att en dansk dominans i styrningen av projektet 

etablerades tidigt, och fortsatte genom hela projektet. Att det blev på detta sätt 

förefaller ha varit till del på grund av geografiskt och institutionellt avstånd, åt-

minstone initialt. De fem i den ursprungliga danska gruppen kunde förhållande-

vis lätt mötas i Köpenhamn, medan den norska och den svenska gruppen på 

grund av långa resvägar inte kunde träffas lika obehindrat eller ofta. Som en 

följd av detta var den danska gruppen mer förberedd inför de första mötena 

och deras idéer blev tongivande. Möjligen var geografiskt avstånd ett skäl till att 

den danska gruppen också kunde påta sig fler av de praktiska uppgifterna och 

att de således fick ett större inflytande i projektet än de andra länderna. Den 

geografiska närheten till Köpenhamn för de danska redaktionsmedlemmarna 

Elisabeth Møller Jensen, Beth Juncker och Anne Birgitte Richard, förläggaren 

Merete Ries och projektets sekreterare, gjorde att de också utan några direkta 

omkostnader eller längre resor kunde träffas i danska redaktionsmöten en gång 

per månad. Nordiska redaktionsmöten däremot krävde både kostsamma och 

långa förflyttningar. Den svenska redaktionsgruppen fanns i Stockholm och 

Lund, medan den norska redaktionsgruppen från början hade en gemensam 

                                                 
3
 Larsson, 2003, s. 67. Både Granaas och Larsson anslöt till projektet under 1983 (som framgår av 

bilaga 1) vilket innebär att båda var med då projektmedlen från NOS-H erhölls; Larsson dock inte 
som medlem i redaktionsgruppen utan som skribent. De olika uppgifterna kan komma av att Gran-
aas och Larsson befunnit sig på olika positioner i projektet vid den aktuella tiden, men det kan också 
bero på att människor helt enkelt kan minnas olika. 
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punkt i Bergen men under redigeringsprocessen var spridd mellan Oslo, Oden-

se och Uppsala. 

 Kanske hade något av det geografiska avståndet kunnat överbryggas om 

projektet haft mer resurser att förfoga till resor, telefonmöten och större brev-

utskick. Viktigt att understryka, i en tid då vi har kommit att ta saker som e-

post, gratis telefoni via internet och virtuella mötesrum närmast för givna, är att 

fotostatkopiering och telefonsamtal över riksgränserna kostade förhållandevis 

mycket under 1980- och det tidiga 1990-talet, och att brev skickade mellan de 

nordiska länderna tog flera dagar att få besvarade även då mottagaren svarade 

med vändande post. 

 Något som projektets begränsade ekonomiska resurser också ledde till var 

den långa produktionstiden på verket. Totalt tog det 17 år att färdigställa hela 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria och det som särskilt drog ut på tiden var redige-

ringsprocessen som genomfördes nästan helt utan externa fondmedel. Ett pro-

jekt som inte kan avlöna vare sig redaktörer eller skribenter har naturligtvis svå-

rare att sätta upp en tidsplan fram till publikation och hålla fast vid den. 

 Till förseningen av utgivningen bidrog emellertid också redaktionella kon-

flikter, och i projektets slutskede uppstod flera större motsättningar inom re-

daktionsgruppen och mellan redaktörer och skribenter. Många av dessa hand-

lade om rätten till makt och inflytande och om det meriteringsvärde som stod 

på spel. Andra handlade om vilka som fick utföra redigeringsarbetet på de ma-

nuskript som skulle bli avsnitt i banden, och vilka som inte fick det. Ytterligare 

konflikter orsakades av samtidigt pågående, konkurrerande kvinnolitteraturhis-

torieprojekt, framförallt i Finland. Några konflikter bottnade också i de urvals-

diskussioner och de beslut om strykningar som följde på att det tredje och fjär-

de bandet visade sig överskrida det med förlaget överenskomna antalet sidor i 

respektive band. En del tvister förefaller, av arkivmaterialet att döma, dock helt 

enkelt ha berott på bristande kommunikation och rena missförstånd, och dessa 

oenigheter hade med möjligheter till tätare kontakter inom projektet med stor 

sannolikhet kunnat undvikas. 

 Vad hade de olika parterna satsat i projektet, och vad stod på spel för 

dem? Från skribentgruppens sida bestod investeringen i arbetstid, vilken lagts i 

seminarier och i författandet av manuskripten till verkets avsnitt. I flera fall ha-

de skribenterna också baserat dessa avsnitt på egna forskningsresultat. På spel 

stod publiceringsmeriten. Denna vinst lät i och med den utdragna redigerings-

processen på verket dock vänta på sig, och skribentkontraktet förband fors-

karna att inte publicera dessa texter i andra sammanhang före Nordisk kvinnolit-

teraturhistoria. Den utdragna redigeringsprocessen medförde dessutom att avsnit-
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ten inte längre var lika färska och up-to-date när banden slutligen offentliggjor-

des. En del skribenter var inte tillfreds med detta och invände att den utveck-

ling de genomgått som forskare sedan manuskriptet författats inte skulle fram-

komma, utan att avsnitten speglade var de befunnit sig under 1980-talet.  

 För förlagets del stod mest på spel ekonomiskt. I och med att förskott på 

royaltypengarna av försäljningen hade utbetalats, och att förlaget fått åta sig en 

del av produktionskostnaderna för verket, var man beroende av att verket kom 

ut till handeln för att de förväntade intäkterna skulle kunna inbringas. Den eko-

nomiska förlusten riskerade annars att bli stor, särskilt för Rosinante som var 

det mindre av de två involverade förlagen, men samtidigt det som investerat 

mest pengar. När Bra Böcker kontrakterades var två band av verket så gott som 

färdigredigerade, vilket innebar ett mindre ekonomiskt risktagande. 

 Redaktionen och redaktörerna hade för sin del investerat massor av ar-

betstid i möten, seminarier, skrivande och redigeringsarbete. Huvudsakligen var 

det meritvärdet av detta arbete som stod på spel, både meriten att ha varit en 

del av redaktionsgruppen och den att ha publicerat avsnitt i verket. Därutöver 

skulle redaktionens medlemmar få en liten summa av royaltypengarna på för-

säljningen av verket. 

 När Nordisk kvinnolitteraturhistoria publicerades var, som konstaterats i av-

handlingens kapitel 3, intresset för utgivningen inte lika stort bland recensen-

terna i de olika nordiska länderna. Även beaktat de skillnader som föreligger 

mellan länderna när det gäller databaskatalogisering och arkivering av dagstid-

ningsrecensioner, framgår det ändå tydligt att verket rönte störst uppmärksam-

het i Danmark och i Sverige.4 Så när som på något enstaka undantag publicera-

des recensioner av samtliga av de fyra kronologiska textbanden i de större riks-

täckande dagstidningarna i dessa två länder. Vid något tillfälle anmäldes ett spe-

cifikt band också av fler än en recensent i samma tidning. 

 I urvalet av dagstidningar i kapitel 3 ingår även fem norska tidningar och 

en finlandssvensk. Vad som där kan konstateras är att de finlandssvenska recen-

sionerna är fler än de norska, trots att urvalet av tidningar från Norge är fem 

gånger så stort. Tystnaden omkring utgivningen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

i Norge är därmed att betrakta som anmärkningsvärd. Visserligen måste det tas 

i beaktande att den finlandssvenska publiken kunde ta till sig den svenska utgå-

van av verket på ett annat sätt än den norska publiken kunde förväntas ta till sig 

den danska utgåvan, som var den utgåva som erbjöds till försäljning i de norska 

bokhandlarna. Detta kan ha påverkat intresset för att recensera verket i Norge. 

                                                 
4
 Se avhandlingens s. 109–110. 
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Att trebandsverket Norsk kvinnelitteraturhistorie hade givits ut ett par år tidigare 

spelade naturligtvis också en roll. 

 Utifrån avhandlingens kapitel 3 kan även konstateras att den nordiska 

obalansen i mottagandet av Nordisk kvinnolitteraturhistoria speglar samma nordi-

ska obalans som också fanns i projektet, där Danmark och Sverige dominerade. 

Som framkommit i avhandlingen kommenterade recensenter från Finland och 

Norge en motsvarande obalans även i innehållet i verket. Stoff från Danmark 

och Sverige stod i fokus medan stoff från Finland och Norge blev underrepre-

senterat. De danska och svenska anmälarna var på den punkten tysta; om nå-

got så berömde de verkets nordiska inriktning. 

 I de aspekter av förnyelse och tradition i de färdiga banden av Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria som analyserades i avhandlingens kapitel 4, konstaterades 

att de sätt på vilka verket uppvisar förnyelse jämfört med tidigare litteraturhisto-

riska översikter är dels genom omtolkningar av kanoniserade författarskap och 

dels genom den bredare inkluderingen av muntliga och självbiografiska textty-

per i det första och andra bandet. 

 Den nordiska inriktningen var också ett sätt på vilket verket bidrog med 

förnyelse. Visserligen var Nordisk kvinnolitteraturhistoria inte det allra första nor-

diska översiktsverket, men de fyra föregångarna är trots det att betrakta som få i 

jämförelse med den mängd nationella litteraturhistorieverk som har producerats 

i respektive nordiskt land. Som kapitel 4.1 visade, innehåller Nordisk kvinnolit-

teraturhistoria dock inte så många tvärnordiska perspektiv som man under arbets-

processen uttryckte att man hade ambitioner om. Detta var en konsekvens såväl 

av materiella, organisatoriska och geografiska faktorer, som av de nationella 

perspektivens tidigare dominans. För att lyckas med målsättningen fullt ut hade 

man behövt ha tillgång till nationella traditioner lika väl utforskade som be-

träffande de manliga författarna att göra jämförelser och dra paralleller utifrån.5 

Som det nu var, var de kvinnliga författarna i Norden fortfarande i hög grad 

outforskade och trots egen grundforskning kvarstod (och kvarstår ännu) myc-

ket att ta reda på om de skrivande kvinnorna. Med möjlighet till tätare kontak-

ter inom projektet skulle fler gemensamma beröringspunkter säkerligen också 

ha kunnat upptäckas och skrivas fram i verket. 

 Ett annat sätt på vilket förnyelse uppvisades var genom de alternativ till de 

vedertagna periodbegreppen som diskuterades i projektet. Tanken som fanns i 

ett tidigt skede av arbetet var att man kunde strukturera framställningen om-

kring ett antal platser, ”Steder”, istället för omkring perioder. Detta var mycket 

nyskapande. Idén genomfördes emellertid inte fullt ut, och blev inte synlig i de 

                                                 
5
 Se avhandlingens s. 186. 
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publicerade banden på ett sådant sätt att några platser eller särskilda nedslags-

punkter utöver de tidsmässiga noterades i mottagandet av verket.6 I senare lit-

teraturhistoriografisk forskning har bruket av platser hellre än tid presenterats 

både teoretiskt och i praktiken som en framkomlig väg för litteraturhistorie-

skrivningen efter den postmoderna vändningen. Två artiklar i antologin Rethin-

king Literary History kan nämnas i detta sammanhang. Valter D. Mignolo dryftar 

där något han kallar ”spatial periodization”, vilket innebär: 

 
If periods have to be maintained because they are helpful in certain ways, they 
will be spatial more than temporal, and they will help in charting the movement 
of historical capitalism and colonization, which are overlapping rather than 
neatly successive, coexisting in contradiction rather than superseding one an-
other.7 
 

En liknande tanke, om än inte lika uttalat postkolonial, ger Mario J. Valdés 

uttryck för. Han talar om olika typer av kulturella noder eller knytpunkter som 

litteraturhistorieskrivningen kunde organiseras omkring, där utöver ”temporal 

nodes” (centrala årtal) även ingår ”topographical nodes” (städer, geografiska 

områden) och ”institutional nodes” (kulturskapande institutioner och läromil-

jöer).8 Som exempel på ett verk som i praktiken utgår ifrån platser kan nämnas 

Anne-Marie Mais trebandsverk om dansk litteraturhistoria med titeln Hvor 

litteraturen finder sted (2010–2011).9 

 Alla nyskapande idéer som ursprungligen fanns i projektet realiserades 

emellertid inte i verket. I det tredje och fjärde bandet är urvalet av genrer sma-

lare och liknar mer den tidigare litteraturhistorieskrivningens, vilket var en följd 

av urvalsdiskussioner där prioriteringarna ställdes på sin spets och planerade 

avsnitt måste skäras ner eller utgå ur verket. Som framkom i kapitel 4.3 vittnade 

en av bandredaktörerna om hur upplevda förväntningar också kom att spela in i 

vissa val. 

                                                 
6
 Anne-Marie Mai understryker dock att centreringen omkring platser förverkligades i de två första 

textbanden av Nordisk kvinnolitteraturhistoria: ”Værket brød med en traditionel litteraturhistorisk pe-
riodisering og var meget overordnet struktureret omkring de steder, hvor kvinders litteratur var blevet 
til: i kirken og klostret, i tidsskriftet, salonkulturen og det borgerlige hjem, og dannede således en 
kronologisk anlagt fortælling omkring disse steder og deres skrivende kvinder”. Hon menar att de två 
senare textbanden emellertid domineras av enskilda författarporträtt. Se Anne-Marie Mai, Hvor lit-
teraturen finder sted: Bidrag til dansk litteraturs historie bind 2, Længslens tidsaldre 1800–1900. Kö-
penhamn, 2010 [2010b], s. 221. I mottagandet av verket förekom kommentarer om att en inte strängt 
kronologisk organiseringsprincip använts enbart i samband med det tredje bandet, jfr. avhandlingens 
kapitel 3, s. 126–127. 
7
 Mignolo, 2002, s. 169. 

8
 Valdés, 2002, s. 70. 

9
 De teoretiska hänsynstaganden som ligger bakom Hvor litteraturen finder sted diskuterar Mai i ett 

kapitel av det andra bandet av verket med underrubriken ”Længslens tidsaldre 1800–1900”. Se Mai, 
2010b, s. 229–239. Övriga två band av verket är Hvor litteraturen finder sted: Bidrag til dansk lit-
teraturs historie bind 1, Fra Guds tid til menneskets tid 1000–1800. Köpenhamn, 2010 [2010a] och 
Hvor litteraturen finder sted: Bidrag til dansk litteraturs historie bind 3, Moderne tider 1900–2010. Kö-
penhamn, 2011. 
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 Något som ansågs vara förhållandevis traditionellt var de utvecklingshisto-

riska linjer som kunde utläsas ur banden. Sådana berättelser om framsteg och 

progression har traderats i de nationella litteraturhistorierna sedan 1800-talet. I 

antologin Rethinking Literary History konstaterar Linda Hutcheon att många av de 

översiktsverk som skrivits utifrån marginaliserade gruppers perspektiv, har haft 

som syfte att förmedla kulturellt värde och en känsla av gemenskap och histo-

risk kontinuitet för gruppen ifråga. Detta var syftet också med de nationella lit-

teraturhistorierna när de började skrivas under 1800-talet. För att förmedla ge-

menskap väljs ofta en historia som ger sken av konsensus inom gruppen, en hi-

storia vars framställningsform då tenderar att bli en teleologisk narrativ berät-

telse om kontinuerlig utveckling.10 Hutcheon påpekar att detta emellertid inte 

bör betraktas som omedvetenhet om den kritik som har riktats mot den utveck-

lingshistoriska formen, utan att det kan ligga andra faktorer bakom valet av en 

sådan framställningsform som väger tyngre. Det kan vara ett strategiskt val från 

forskarnas sida att förbise de problematiska aspekter som lyfts fram, för att 

kunna dra nytta av de fördelar som berättelseformen också har visat sig ha: 

 
Perhaps, too, the only way for a new literary history initially to compete in 
terms of narrative power is to do so on tradition’s own turf, using its familiar 
forms. 
   Even more important is the obvious fact that teleological and developmental 
narratives suggest the notion of progress and forward direction that feminist 
and other interventionist agendas require (as did nineteenth-century European 
nationalist agendas).11 
 

Att många översiktsverk om marginaliserade gruppers litteratur är skrivna enligt 

en teleologisk narrativ modell har alltså att göra med deras politiska syften. De 

berättar om det förflutna, men riktar sig mot en öppen framtid av ständig för-

bättring, ”from exclusion to inclusion”.12 Det utvecklingshistoriska perspektivet 

var, som jag pekade på i inledningen till kapitel 4, också en konsekvens av att 

den övergripande frågeställningen för Nordisk kvinnolitteraturhistoria handlade om 

att ringa in när något avgörande nytt hänt omkring de skrivande kvinnorna i 

Norden. 

 Genom de materiella faktorer och praktiska omständigheter som avhand-

lingen har lyft fram, menar jag att det är tydligt att det krävs mer än kreativa 

idéer för att bryta mönstren. Det krävs också tid, resurser och organisatoriska 

strukturer som möjliggör det konkreta arbetet. 

                                                 
10

 Se avhandlingens s. 16. 
11

 Hutcheon, 2002, s. 7 
12

 Hutcheon, 2002, s. 13. Hutcheon menar att skrivandet av litteraturhistorier i själva verket ofta tjä-
nar ett politiskt syfte, även om det maskeras bakom anspråk på att sprida bildning. De politiska in-
tressen som tjänats har dock tidigare varit nationalstatens. Se vidare Hutcheon, 1998, s. 405.  
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nordicwomensliterature.net 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria var i många aspekter ett banbrytande verk när det 

publicerades 1993–1998, och den 8 mars 2012 bröt verket återigen ny mark då 

hela innehållet publicerades fritt på nätet på webbplatsen nordicwomenslitera-

ture.net. Som avslutning på den här avhandlingen vill jag göra en utblick mot 

vad som med stor sannolikhet kommer att bli en del av framtiden inom littera-

turhistorieskrivningens område. 

 Nätpubliceringen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria finansierades av A.P. 

Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal i Dan-

mark och Riksbankens Jubileumsfond i Sverige.13 Arbetet med digitaliseringen 

genomfördes under ledning av en styrgrupp bestående av Lisbeth Larsson, 

Anne-Marie Mai, Elisabeth Møller Jensen, Jytte Nielsen och Ebba Witt-Bratt-

ström. Dessa var samtliga delaktiga i slutredigeringen av det tryckta verket un-

der 1990-talet. I övrigt var inblandade personer i digitaliseringsprocessen per-

sonal vid KVINFO i Köpenhamn och personal vid KvinnSam vid Göteborgs 

universitetsbibliotek, samt en rad översättare, korrekturläsare, webbdesigners, 

systemutvecklare, layoutare och inscannare.14 

 Digitalisering (det vill säga inscanning, lagring och distribution på nätet) 

av verk som redan publicerats i bokform har blivit ett relativt vanligt fenomen 

vad gäller skönlitteratur. I antologin Litteraturens nätverk (2012) lyfter Jonas Ing-

varsson och Cecilia Lindhé fram att de elektroniska utgivningarna emellertid är 

att betrakta som nya texter, eftersom de olika medierna gör att läsaren avkodar 

texterna på olika sätt: 

 
Det finns redan en omfattande forskning kring hur dessa nya lagringmetoder 
påverkar verkens presentation och reception, och en generell slutsats som man 
kan dra är att mediets materialitet, i detta fall den litterära textens olika gräns-
snitt som bok, inläsning eller digitalt presenterad text, har betydande effekter. 
Det är i någon mening aldrig samma text som läses när vi möter den i olika 
medier eller gränssnitt.15 
 

De digitaliserade utgåvorna finns i flera olika former. En variant är e-boken, 

som vanligtvis är en PDF-version av den tryckta boken, med samma layout och 

                                                 
13

 A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal stöttar enligt fondens 
hemsida www.apmollerfonde.dk bland annat ”[s]amarbejdet og det kulturelle samvirke mellem 
Danmark og de øvrige nordiske lande”. Se http://www.apmollerfonde.dk/ under ”Hvad støttes?” 
[Tillgänglig 2012-08-01]. 
14

 Huvudredaktör och projektledare – Anette Dina Sørensen, KVINFO; svensk redaktör – Berith 
Backlund, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek; engelsk redaktör – Martin Lamberth, KVINFO; 
bildredaktör – Julie Breinegaard, KVINFO; redaktör för bibliografier – Julie Breinegaard, KVINFO; 
språkredaktör för engelska bibliografier – Lene Henriksen. http://nordicwomensliterature.net/sv 
/page/om-digitaliseringen [Tillgänglig 2012-08-01]. 
15

 Jonas Ingvarsson & Cecilia Lindhé, ”Digitalisering och poetisk form” i Litteraturens nätverk: Be-
rättande på internet. Red. Christian Lenemark, Lund, 2012, s. 97–111. 
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kronologi, men som läses i en dator eller på en läsplatta. En annan variant är de 

remedierade hypertexter som Johan Svedjedal diskuterar i The Literary Web 

(2000), vilka på ett annat sätt än den inbundna boken erfordrar läsarens aktivitet 

och medskapande när denne genom att följa olika länkar väljer sin egen väg ge-

nom texten: 

 
Hypertexts offer readers many paths and have no fixed structure. They may be 
called non-linear, multilinear, nonsequential, multisequential or multicursal, the 
point always being that traditional literary works are nearly always linear or 
monosequential.16 
 

Onlineutgåvan av Nordisk kvinnolitteraturhistoria bygger på samma 229 avsnitt 

som i det tryckta verkets fyra textband och samma 815 författarbibliografiska 

artiklar som i det femte alfabetiska uppslagsbandet. Det är emellertid inte en e-

bok i den bemärkelsen att avsnitten presenteras för läsaren med samma layout 

eller i samma ordning som i den tryckta versionen, utan det finns flera centrala 

skillnader. Nytt är bland annat att avsnitten förutom i en dansk och en svensk 

version också finns i engelsk översättning, vilket gör verket internationellt till-

gängligt. Avsnitten har också försetts med korta inledande resuméer, och de 

bibliografiska artiklarna har uppdaterats med aktuella forskningspublikationer 

för vidare läsning om författarskapen. 

 En stor skillnad jämfört med en tryckt bok är att man vid en nätutgivning 

inte måste välja en enda struktureringsprincip för stoffet, utan att man kan 

designa på ett sätt som gör att flera sorteringar är möjliga parallellt genom att 

lägga in olika navigeringsvägar och länkar på webbplatsen. På nordicwomens-

literature.net finns fyra huvudsakliga kategorier genom vilka användaren kan 

söka i materialet: artiklar, författare, teman och sökning i fritext. 

 Eftersom strukturen och ordningen skiljer sig från det tryckta verkets 

skulle jag beskriva den digitala utgåvan av Nordisk kvinnolitteraturhistoria som en 

remedierad hypertext. Svedjedal liknar sådana texter vid ”a box of Lego” i det 

att de består av “ready-made elements for the reader to assemble as he or she 

chooses”.17 På just ett sådant sätt kan användaren av nordicwomensliterature. 

net välja bland avsnitten och de bibliografiska artiklarna. Medieteoretikern Lev 

Manovich hävdar i The Language of New Media (2001) att denna skillnad i organi-

seringsprincip typiskt kan iakttas då traditionella tryckta medier jämförs med de 

nya medier som finns på nätet. Tryckta medier kännetecknas av att de är 

ordnade i en bestämd följd, medan hypermedier tenderar att vara uppbyggda av 

                                                 
16

 Johan Svedjedal, The Literary Web: Literature and Publishing in the Age of Digital Production, A 
Study in the Sociology of Literature. Stockholm, 2000, s. 60. 
17

 Svedjedal, 2000, s. 85. 
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moduler som kan länkas i varierande ordning: “We can think of all possible 

paths through a hypermedia document as being different versions of it. By 

following the links, the user retrieves a particular version of a document”.18 

Denna skillnad innebär att en tryckt bok premierar en narrativ läsning, medan 

hypermedier oftare har formen av databaser: 

 
After the novel, and subsequently cinema, privileged narrative as the key form 
of cultural expression of the modern age, the computer age introduces its 
correlate – the database. Many new media objects do not tell stories; they do 
not have a beginning or end; in fact, they do not have any development, 
thematically, formally, or otherwise that would organize their elements into a 
sequence. Instead, they are collections of individual items, with every item 
possessing the same significance as any other.19 
 

Även om den tryckta utgåvan av Nordisk kvinnolitteraturhistoria inte måste läsas i 

den ordning avsnitten är placerade i banden (säkerligen används verket oftare 

som uppslagsbok för läsning av valda avsnitt) så utgör den kronologiska ord-

ningsföljden den kontext i vilken artiklarna ses. Litteraturhistoriografisk teori 

har också betonat narrativiteten i de traditionella översiktsverken (som främst 

tagit sig uttryck i berättelser om orsak och verkan, och om framsteg och utveck-

ling, eller som Perkins beskriver det ”rise”, ”decline” eller ”rise and decline”).20 

I onlineutgåvan går det att få avsnitten presenterade i flera olika ordningsfölj-

der, dock inte i den kronologiska ordning som de har i det tryckta verket. Detta 

skapar en annan dynamik mellan avsnitten och det utvecklingshistoriska pers-

pektivet blir inte lika framträdande. 

 En annan skillnad mellan den tryckta och den digitaliserade utgåvan av 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria är att marginaltexterna i den senare har dolts i sär-

skilda popp-upp-rutor som framträder först när användaren håller muspekaren 

över en symbol i form av en liten pratbubbla. Det är alltså möjligt att läsa on-

lineutgåvan utan att se marginaltexterna. I onlineutgåvan visas många av bilder-

na också i ett mindre format. Bildmaterialet har i det tryckta verket givits ett ge-

neröst utrymme och illustrationernas storlek varierar från några centimeter upp 
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 Lev Manovich, The Language of New Media. Cambridge, Mass., 2001, s. 38. 
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 Manovich, 2001, s. 218. I ett bidrag I konferensantologin Digitala och tryckta utgåvor (2011) 
resonerar Mats Dahlström, biblioteks- och informationsvetare, omkring skillnaden mellan narrativi-
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till en hel boksida. I onlineutgåvan har alla bilder ungefär samma storlek.  Ytter-

ligare en skillnad mellan det tryckta verket och onlineutgåvan är hur läsaren 

uppfattar textlängden i avsnitten.  

 Nordisk kvinnolitteraturhistoria är ett av de första litteraturhistoriska över-

siktsverken att publiceras på nätet. Vi har emellertid ännu inte nåtts av de första 

generationernas digitala litteraturhistoriska översikter, det vill säga de verk som 

ända från designstadiet är författade med avsikt att nätpubliceras. Det är intres-

sant att tänka vilka möjligheter dessa kommer att öppna och vad de kommer att 

innebära för litteraturhistorieskrivningen framöver. 
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Summary 
 

 

 

Project and Product: Renewal and Tradition in Nordisk Kvinnolitteraturhistoria from 

Outset to Published Volumes 

 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria [The History of Nordic Women’s Literature] (henceforth 

NKLH) is a history of literature published in five volumes between 1993 and 

1998. It was written with the overtly stated intention to change literary history 

on feminist grounds. The primary aim of this doctoral thesis is to map out and 

analyze the ways in which the work shows renewal and tradition compared to 

the histories of literature that it was a critique of and a response to. What con-

ventions and criteria in the genre of literary history has the group of researchers 

strived to challenge, and what have they overlooked or neglected? How was the 

ambition of renewal in NKLH received on publication? And what underlying 

factors in the project’s design and execution can account for the final product? 

 This doctoral thesis explores these questions in three main chapters: one 

that analyses the processes of writing NKLH, one that analyses the reception of 

the work when it was published, and one that analyses aspects of renewal and 

tradition in the four chronological volumes. Each of these chapters has its own 

purpose, material, method and theoretical approach. The overall theoretical fra-

mework of all three chapters is literary historiography and feminist literary theo-

ry. In addition, the thesis takes a material historical and a reception aesthetic 

approach, as it includes the historical emergence and the reception of the work. 

 Chapter 2 – “The History of Nordic Women’s Literature Project” – (hen-

ceforth the NKLH project) discusses the process of writing NKLH. One of the 

claims made in this doctoral thesis is that only studying the published volumes 

is not sufficient for a complex understanding of NKLH. The final product 

needs to be considered in relation to the project, the terms of production and 

the course of the work involved in writing the volumes. This allows for a more 

in-depth insight into why NKLH turned out as it did. In order to discuss the 

process behind the published product, a process of which I myself had no part, 

I have analyzed archived material from the project available at The Royal 

Library in Copenhagen. This chapter is consequently an archival study, and it 

focuses on questions such as: What were the visions at the beginning of the 

project? To what extent did ideas of renewal remain viable and visible all the 

way through to the final editing of the volumes? What ideas were abandoned 
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along the way? The chapter also deals with the organization of the project, how 

it was funded, and what impact the parallel production of national histories of 

women’s literature in Finland and Norway had on it. One of the ways in which 

this thesis brings a new perspective to the field of literary historiography is by 

including the process of writing the volumes and the material aspects of the 

project behind the finished publication. 

 The NKLH project started in 1981 and was completed in 1998, which 

means that the work progressed over a period of seventeen years. The first four 

years were spent preparing for and planning the project, the following five years 

drafting the outline of the volumes and writing the manuscripts for the differ-

rent sections, and the last eight years editing and completing a cohesive product 

for publication. The last stage, in particular, turned out to be a considerably 

more time-consuming, expensive and conflict-filled process than anticipated. 

 All in all, approximately 160 researchers from the Nordic countries were 

involved in the project which was administered and coordinated by a secretariat 

in Copenhagen. The Swedes formed the largest national group of contributors, 

closely followed by the Danes. Finland and Norway had significantly fewer 

participants, and the Faeroe Islands, Greenland and Iceland very few. A board 

of editors, made up of members from all participating countries except Green-

land, was responsible for the contents of the volumes and for the decision-ma-

king. The editor-in-chief was Danish. Throughout the project the funding was 

limited, which restricted the potential forms of cooperation. Larger Nordic 

meetings could, for example, only be held once a year owing to travel and 

accommodation costs, and the board of editors was able to meet, at most, four 

times a year. The Danish editors held additional monthly meetings at the Co-

penhagen secretariat. The project was, for the most part, based on non-profit 

contributions, something it had in common with the new women’s movement, 

as well as with traditions in academia. Parallel to the NKLH project, national 

histories of women’s literature were being written in Finland and in Norway 

during the latter part of the 1980s. This affected the Finnish and the Norwegian 

involvement in the Nordic project as sufficient material could not be obtained 

from these two countries. Also, the NKLH project was unable to secure a con-

tract with either a Finnish or a Norwegian publishing house. Taken together, 

these organizational, geographical and economical factors, along with the com-

peting production of national histories of women’s literature, rendered NKLH 

a project largely dominated by Denmark and Sweden. 

 The archived material shows that the first part of the NKLH project was 

devoted to discussions on historiography. Many questions were raised on the 
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selection of authors and literary genres, what form the narrative should take, 

and how to approach categories and terms traditionally used, as well as on what 

factors to consider when writing a literary history exclusively about women 

writers. The first outlines for the volumes presented a number of new and 

untraditional ideas, most importantly that the organizing principle should be 

thematic rather than chronological, that the narrative could be centered around 

places rather than historical periods, and that unknown and forgotten women 

writers should be made the focal point. As the work progressed, however, some 

of these ideas were abandoned, and the volumes ended up being chronologi-

cally organized with the canonical authors taking center stage. The archived 

outlines also reveal that finding the structure for the two volumes covering the 

20th century proved much more difficult than structuring the two volumes co-

vering older literature. By the third draft in 1986, the sections on the 10th–19th 

centuries had largely taken the shape they have in the published version, where-

as the sections on the 20th century were being redrafted until 1994. 

 Chapter 3 – “The History of Nordic Women’s Literature from a Reception 

Perspective” – discusses the reception of NKLH in a selection of Danish, Fin-

nish-Swedish, Norwegian and Swedish newspapers, as well as in Nordic and 

international journals. How was the work received on publication? What were 

the reactions to the project’s ambitions to write a different history of literature 

compared to previous historical surveys? What was considered to be the merits 

of NKLH, and what was thought to be its problems? In what ways was the 

work regarded as bringing new perspectives to literary history, and in what ways 

was it viewed as more conventional? In addition to discussing the reception 

volume by volume, Chapter 3 also compares and analyses the reactions to the 

work in Denmark, Finland-Sweden, Norway and Sweden. 

 The analysis of the response volume by volume reveals that the first 

volume received much praise and many positive remarks. Subsequently, the 

tone became more and more critical with each volume that was published. The 

fourth volume, accordingly, received few positive comments. Following the 

same pattern, the first volume was commended for its new perspectives as 

compared to earlier histories of literature. Reviewers were pleased that the 

volume presented much original research on authorships and literary genres, 

and they found the broad range of literature from different parts of women’s 

cultural life new and inspirational. They also noted that the thematic and non-

chronological structure in parts of the third volume was innovative. In general 

volumes three and four were, however, considered to be more traditional than 

the first two volumes, and on the publication of the fourth volume, reviewers 
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observed that the selection of authors and literary genres was fairly convention-

nal. The developmental narrative unfolding from volume one to volume four 

was also considered to be predictable and similar to a long-established type of 

plot in the genre of literary history. 

 The comparison of the reception in Denmark, Finland-Sweden, Norway 

and Sweden, shows that Danish reviews were noticeably more critical in tone 

than the Swedish ones. This difference aside, both Danish and Swedish reviews 

were very positive about the choice of a Nordic rather than a national approach 

for the work. Norwegian and Finnish reviewers were, however, not equally 

pleased and several critical comments were raised about Norwegian and Finnish 

material being overlooked. They also pointed to the general Danish-Swedish 

dominance in the volumes. This was not something Danish or Swedish revie-

wers mentioned, which could indicate that they did not notice the imbalance, or 

that they found it justified, or that they did not think it worth commenting on. 

 Chapter 4 – “Renewal and Tradition: An Analysis of The History of Nordic 

Women’s Literature” – discusses aspects of renewal and tradition in the four 

chronological volumes of NKLH. The chapter opens with an analysis of the 

prefaces to the five volumes, based on Carol Lee Bacchi’s theory, “What’s the 

Problem?”. This theory states that the way a problem is represented in a given 

text reveals what this text considers to be the solution to the problem. My ques-

tion in this context therefore concerns how NKLH describes (and consequently 

responds to) the problems perceived in previous histories of literature. One of 

the problems that NKLH identified regarding prior historical surveys was that 

women writers had largely been forgotten, misinterpreted and undervalued. The 

logical response to this was to rediscover, reinterpret and revalue these authors. 

Another problem with earlier histories of literature was their national approach, 

which isolated the women writers from a larger context of women writers. To 

challenge this, NKLH chose a wider geographical boundary. A problem was 

also found in the way the literary production of the past had been divided into 

historical periods; periods that tended to exclude female authors. NKLH could 

thus be expected to use such concepts in a somewhat different way. 

 Bacchi’s theory asks not only what the problem is represented to be in a 

given text – it also asks what sides of the problem are left unmentioned. One of 

the things that NKLH does not put under scrutiny is its own primary aim: To 

find out how and when something crucial and new occurred in the history of 

Nordic women’s literature. This is the same type of aim that underlies conven-

tional historical surveys, which makes NKLH prone to show the same type of 

developmental historical narrative. It could also make the work inclined to 
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prioritize literary genres thought to convey a high degree of change and origin-

nality over literary genres considered to be more constant. 

 Based on this introductory analysis, Chapter 4 then goes on to take a clo-

ser look at three areas in which NKLH intended to make changes in relation to 

previous histories of literature. These areas are the Nordic approach, the rein-

terpretation and revaluation of canonical women writers, and the selection of 

literary genres. The first two aspects are analyzed both quantitatively and quali-

tatively, while the latter aspect is analyzed qualitatively. 

 Regarding the Nordic aspects of NKLH, the quantitative analysis shows 

that 17 percent of the total space in the four chronological volumes consists of 

Nordic sections. Qualitatively, the inter-Nordic perspective tends, however, to 

be more Scandinavian (i.e. Danish/Norwegian/Swedish) than Nordic, and it 

tends especially toward covering material from Denmark and Sweden. This cor-

relates with the overall Danish-Swedish dominance in the NKLH project, a do-

minance found at all levels from the board of editors to the number of partici-

pants from each country. This also came across in the reception of the pub-

lished work. NKLH was not the first history of literature with a Nordic app-

roach. It does cover more inter-Nordic perspectives than three of the four pre-

ceding publications, but not as many as Nordens litteratur [Literature of the Nordic], 

edited by Mogens Brøndsted. This being said, the circumstance that NKLH had 

to do more of its own primary research than Nordens litteratur, needs to be taken 

into consideration. 

 When it comes to NKLH’s reinterpretations of the three canonized 

authors Anna Maria Lenngren, Amalie Skram and Karen Blixen (which have 

been selected for this analysis to represent one from each of the volumes one 

through three, as well as one from each of the Scandinavian countries) the 

strategies used to present a different image of these writers can be summed up 

in three categories: Broadening, non-biographical reading and repositioning. Broadening 

means that NKLH highlights the authors’ productivity and success to a greater 

extent than the previous histories of literature compared in this thesis (this 

applies to Lenngren and Skram). Non-biographical reading means that the work 

emphasizes a theoretical awareness on the part of the authors, rather than ex-

plains themes and inclinations in the writers’ work on biographical grounds 

(Skram). Also, tendencies in the authors’ literary production are lifted from an 

individual and personal level to a larger socio-historical context, which means 

that the women writers’ social and cultural situations in their own time are high-

lighted before personal circumstance (Lenngren). Finally, repositioning means that 

NKLH does not describe the authorships in such a way that they fall outside of 
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the most highly valued literary currents. Instead, the ways in which works by 

women writers fit into these categories are emphasized (Blixen; to some extent 

also Lenngren). Reinterpretations are, however, not found in all aspects of the 

authorships studied here; some traditional views also remain (Blixen). This ana-

lysis thus shows both renewal and tradition in NKLH’s interpretation of cano-

nized authors. 

 The concept of what literature is and the selection of genres included in 

NKLH are in some parts different from previous historical surveys. To a higher 

degree this work includes different types of oral literary traditions, as well as 

genres with autobiographical elements, especially in volumes one and two. Vo-

lumes three and four display a more conventional range of literary forms with 

novels, short stories, poetry and drama in the foreground. Some genres that 

oftentimes have been disregarded in historical surveys do not appear in NKLH 

either. Among these genres are popular literature and children’s and youth 

literature. 

 Chapter 5 – “Conclusion” – argues that the reasons why a history of 

literature turns out the way it does, depends partly on what the researchers 

involved wanted to convey, and partly on long-lived traditions and expectations 

within the genre of literary history. Furthermore, the result depends partly on 

material factors and what resources are available for creating the work. The fact 

that the NKLH project was Nordic and not national made funding available 

that the project would otherwise not have been eligible for. At the same time, it 

also made cooperation between members of the project more challenging, 

because the group of writers and the board of editors were spread out over a 

larger geographical area. As concluded in Chapter 2, the project had only li-

mited funding throughout the entire process of writing the work, and, as a re-

sult, there were consequences. Communication between members of the pro-

ject was restricted by what the budget allowed for travel, telephone and postage 

expenses. 

 The participants of the project had all made different investments in it 

and they had different incentives in seeing the project through to publication.  

The writers from the different countries, as well as the members of the editorial 

board, had invested time in writing their respective sections, and were hoping 

for this to pay off in the form of academic publication credit. The members of 

the editorial board and the editors of the volumes had also invested a lot of 

time in meetings and other editorial responsibilities. For this they were looking 

to be repaid by having the title of “editor” put on their academic resumé. The 

publishing houses (the Danish one in particular) had invested quite a large sum 
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of money in the project, and had also paid out expected royalties in advance. 

This money could only be returned if the volumes were published and sold.  

 The ways in which NKLH showed renewal compared to previous his-

tories of literature were in the reinterpretations of canonized authors and in its 

broad inclusion of different types of texts in the first and second volumes. The 

Nordic approach was another way of renewing the genre of literary history. 

This doctoral thesis has shown, however, that the Nordic approach suffered 

from problems and bias caused partly by material, organizational and geogra-

phical circumstances, and partly by the preceding dominance of national per-

spectives. Another way in which the work demonstrated ideas of renewal was 

by contemplating using places rather than traditional periods. In the end this 

idea did not leave a strong enough mark on the finished volumes to be noticed 

by reviewers. The ways in which NKLH showed tradition was in its strong 

developmental narrative and in its selection of literary genres in the third and 

fourth volumes. The historical developmental perspective was a consequence of 

the primary aim of the work, and the relatively conventional range of literary 

forms and authorships in the latter part of the work was a result of difficult 

discussions on selection and priority in combination with perceived expecta-

tions that certain genres and names should be presented. 

 On March 8, 2012 NKLH again broke new ground, when the five 

volumes were published online on the website nordicwomensliterature.net. In 

addition to the Danish and Swedish editions, the website features a new English 

translation of all 229 sections of the four chronological volumes, and all 815 

biographical and bibliographical entries of the fifth volume. NKLH is one of 

the first histories of literature to be published online. It is not, of course, elec-

tronic literature in the sense that it was originally created for the web. It is, rat-

her, a remediated hypertext, which means that it consists of the same texts as 

the printed volumes, but the reader can access these texts in any order he or she 

chooses by using the hyperlinks on the site. In the future we are likely to see 

more histories of literature written and designed originally for the web. It will 

be interesting to see what the effects of this will be on the field of literary his-

toriography. 
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Bilaga 1. 
 
Översikt över skribenter i projektet  
Nordisk kvindelitteraturhistorie  

 
 
 (Förteckningen inkluderar personer som återkommer i 
projektet under ett antal år; ej personer som bara omnämns vid 
ett enda tillfälle i arkivmaterialet. Asterisk markerar att personen 
inte har något manus med i det färdiga verket och alltså 
lämnade projektet eller fick sitt manus refuserat.) 
 
 
1981: 
Danmark: Tine Andersen*, Beth Juncker, Elisabeth Møller 
Jensen, Anne Birgitte Richard, Marie Louise Sodemann 
Norge: Irene Engelstad*, Jorunn Hareide*, Irene Iversen, Torill 
Steinfeld, Janneken Øverland 
Sverige: Eva Adolfsson, Birgitta Holm, Ingrid Holmquist, 
Kjerstin Norén, Ebba Witt-Brattström 
(totalt 15 personer)  
 
1982: 
- 
 
1983: 
Danmark: Jutta Bojsen-Møller, Anne-Marie Mai, Lis 
Palmvig/Thygesen, Karin Sanders, Anne Scott Sørensen 
Norge: Elisabeth Aasen, Rakel Christina Granaas, Inger 
Vederhus  
Sverige: Gunilla Domellöf*, Lisbeth Larsson, Birgitta Svanberg, 
Ingeborg Nordin Hennel, Marie Louise Ramnefalk*    
(totalt 28 personer) 
 
1984: 
Danmark: Lise Busk-Jensen, Annelise Ebbe, Lisbet Holst, 
Inger-Lise Hjordt-Vetlesen  
Finland: Pirjo Vaitinen* 
Island: Helga Kress 
Sverige: Ingrid Elam, Eva Borgström, Margaretha Fahlgren, 
Eva Hættner Olafsson/Aurelius, Christina Sjöblad, Margaretha 
Wirmark*    
(totalt 40 personer) 
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1985-1986: 
Danmark: Marianne Alenius, Birgit/Birthe Carlé*, Jutta Bojsen-
Møller, Pil Dahlerup, Birgitte Hesselaa*, Bodil Holm, Karen 
Klitgaard Poulsen, Jette Lundbo Levy, Birgit Mortensen, 
Pernille Reumert*, Karin Sanders, Lotte Thrane  
Finland: Suvi Ahola* Satu Apo, Liisa Enwald, Liisi Huhtala, 
Tuula Hökkä, Ulla-Maija Juutila, Päivi Karttunen*, Kaarina 
Liljanto, Kirsti Manninen, Anneli Mäkelä*, Maria-Liisa Nevala, 
Ann-Christine Snickars, Anneli Vapaavouri, Inga-Britt Wik 
Färöarna: Malan Simonsen/Marnersdóttir 
Island: Guðrun Bjartmarsdóttir, Dagný Kristjansdóttir, 
Ragnhildur Richter 
Norge: Kari Fjørtoft, Sigrid Bø Grønstøl, Åse Hinderaker, Unni 
Langås, Sissel Lie*, Astrid Lorentz, Anne Birgitte Rønning, 
Astrid Sæther, Anne Vethe*, Solveig Øyri* 
Sverige: Birgitta Ahlmo-Nilsson*, Karin Westman Berg, Lena 
Ekstrand*, Helena Forsås-Scott, Ingrid Gunnarsson, Marianne 
Hörnström, Birgitta Ivarsson Bergsten, Yvonne Leffler, Eva 
Lilja, Birgit Munckhammar*, Birgitta Ney, Anne Nilsson 
Brügge, Ruth Nilsson, Karin Palmkvist*, Inga-Lisa Pettersson, 
Isabell Pettersson/Vilhelmsen, Maria Schottenius, Christina 
Sundström, Ulla Torpe      
(totalt 99 personer) 
 
1987: 
Danmark: Elisabeth Andersen (bildredaktör), Kirsten Thisted  
Norge: Arnbjørg Hageberg, Susanne Knudsen, Berit Ryen 
Mangset*, Britt Rajala 
(totalt 105 personer)           
 
1988-1989: 
Danmark: Elsie Andersen, Anne E. Jensen*, Else Marie Kofod, 
Lisbeth Nyborg* 
Sverige: Gertrude Holmén, Valborg Lindgärde, Gabriella 
Åhmansson 
(totalt 112 personer)            
 
1990-1991: 
Danmark: May Schack, Rita Pedersen  
(totalt 114 personer)            
 

 

1985–1986: 
Danmark: Marianne Alenius, Birgit/Birthe Carlé*, Jutta Bojsen-
Møller, Pil Dahlerup, Birgitte Hesselaa*, Bodil Holm, Karen 
Klitgaard Poulsen, Jette Lundbo Levy, Birgit Mortensen, 
Pernille Reumert*, Karin Sanders, Lotte Thrane  
Finland: Suvi Ahola* Satu Apo, Liisa Enwald, Liisi Huhtala, 
Tuula Hökkä, Ulla-Maija Juutila, Päivi Karttunen*, Kaarina 
Liljanto, Kirsti Manninen, Anneli Mäkelä*, Maria-Liisa Nevala, 
Ann-Christine Snickars, Anneli Vapaavouri, Inga-Britt Wik 
Färöarna: Malan Simonsen/Marnersdóttir 
Island: Guðrun Bjartmarsdóttir, Dagný Kristjansdóttir, 
Ragnhildur Richter 
Norge: Kari Fjørtoft, Sigrid Bø Grønstøl, Åse Hinderaker, Unni 
Langås, Sissel Lie*, Astrid Lorenz, Anne Birgitte Rønning, 
Astrid Sæther, Anne Vethe*, Solveig Øyri* 
Sverige: Birgitta Ahlmo-Nilsson*, Karin Westman Berg, Lena 
Ekstrand*, Helena Forsås-Scott, Ingrid Gunnarsson, Marianne 
Hörnström, Birgitta Ivarsson Bergsten, Yvonne Leffler, Eva 
Lilja, Birgit Munckhammar*, Birgitta Ney, Anne Nilsson 
Brügge, Ruth Nilsson, Karin Palmkvist*, Inga-Lisa Pettersson, 
Isabell Pettersson/Vilhelmsen, Maria Schottenius, Christina 
Sundström, Ulla Torpe      
(totalt 99 personer) 
 
1987: 
Danmark: Elisabeth Andersen (bildredaktör), Kirsten Thisted  
Norge: Arnbjørg Hageberg, Susanne Knudsen, Berit Ryen 
Mangset*, Britt Rajala 
(totalt 105 personer)           
 
1988–1989: 
Danmark: Elsie Andersen, Anne E. Jensen*, Else Marie Kofod, 
Lisbeth Nyborg* 
Sverige: Gertrude Holmén, Valborg Lindgärde, Gabriella 
Åhmansson 
(totalt 112 personer)            
 
1990–1991: 
Danmark: May Schack, Rita Pedersen  
(totalt 114 personer)            
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1992–1994:  
Danmark: Lis Bruselius (bildredaktör), Lone Finnich (redaktör 
för det bibliografiska bandet), Anne Mørch-Hansen, Katja 
Pedersen, Lis Wedell Pape 
Finland: Karmela Bélinki, Hanna-Leena Helavouri, Pia 
Ingström, Ulla-Maija Juutila, Tuva Korsström, Päivi  
Lappalainen, Enel Melberg 
Island: Sigurður Albertsdóttir, Soffía Auður Birgirsdóttir, 
Úlfhildur Dagsdóttir 
Norge: Drude von der Fehr, Tone Selboe 
Sverige: Åsa Beckman, Tilda Maria Forselius, Eva Heggestad, 
Lena Malmberg, Ellen Mortensen, Brita Nordlander, Cristine 
Sarrimo, Eva-Britta Ståhl, Boel Westin 
(totalt 140 personer) 
 
Övriga skribenter (vars start i projektet inte varit möjlig att 
datera baserat på arkivets material): 
Tove Bakke, Katarina Blomquist, Ingrid Gunnarsson, Ritva 
Hapuli*, Yvonne Hirdman, Birgitte Larsen, Jytte Larsen, 
Kristina Malmio, Brita Mannerheim, Elisabeth Nordgren, Eva 
Nordlinder*, Marta Ronne, Gunvor Stolt, Ingrid Svensson, 
Malene Thorborg, Annelise Vestergaard, Astrid de Vibe*, Auli 
Vikari*, Irene Virtala, Barbro Westling*, Signe Wiland 
(Totalt 161 personer) 

 

 

 

Källa: DKL arkiv, KPS 3, 7, 8, 42 och 43, samt Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria Bd 1–5. 
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Bilaga 2. 
 
Översikt över medel i projektet  
Nordisk kvindelitteraturhistorie 
 
 
1981: 
20.000 DKK, Ministeriet for kulturelle anliggender, Danmark 
 
 
1982: 
- 
 
 
1983: 
5.000 DKK, Nordisk bilateral fond 
 
 
1984: 
20.000 SEK, NOS-H 
2.000 DKK, Kulturfonden for Danmark og Finland 
 
 
1985: 
100.000 SEK, NOS-H 
18.000 SEK, Den Letterstedska föreningen, Sverige 
15.000 SEK, Clara Lachmanns fond, Sverige 
 
 
1986: 
150.000 SEK, NOS-H 
15.000 SEK, Den Letterstedska föreningen, Sverige 
8.000 DKK, Fondet for Dansk-Svensk samarbejde 
 
 
1987: 
150.000 FIM, NOS-H 
30.000 DKK, Styrningsgruppen for kvindeforskning, Danmark 
10.000 SEK, Den Letterstedska föreningen, Sverige 
6.000 DKK, Fondet for Dansk-Svensk samarbejde 
6.000 SEK, Clara Lachmanns fond, Sverige 
Ett uppehållsstipendium för 60 personer på Fondet for 
Dansk-Norsk samarbejdes egendom, Lysebu utanför Oslo 
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1988: 
180.000 FIM, NOS-H 
15.000 DKK, Styrningsgruppen for kvindeforskning, Danmark 
10.000 DKK, SAS resestipendium 
 
 
1989: 
125.000 FIM, NOS-H 
125.000 DKK, Styrningsgruppen for kvindeforskning, Danmark 
15.000 DKK, Tipsmidlerne, Danmark 
10.000 DKK, N. M. Knudsens fond, Danmark 
10.000 DKK, Munke Mølle fonden, Danmark 
8.000 DKK, Fondet for Dansk-Svensk samarbejde 
3.980 DKK, danska avdelningen av Den Lettstedska föreningen 
Ett uppehållsstipendium för 70 personer på Fondet for 
Dansk-Norsk samarbejdes egendom, Lysebu utanför Oslo 
 
 
1990: 
125.000 FIM, NOS-H slutbidrag 
125.000 DKK, Styrningsgruppen for kvindeforskning, Danmark 
45.000 DKK, Nordisk kulturfond 
34.000 DKK, Københavns universitets almene fond, Danmark 
5.000 DKK, Dronning Margrethe og Prins Henriks fond, Danmark 
4.000 DKK, danska avdelningen av Den Letterstedska föreningen 
 
 
1991: 
96.000 DKK, Styrningsgruppen for kvindeforskning, Danmark 
58.000 FIM, NOS-H tillägg till slutbidrag 
45.000 DKK, Nordisk kulturfond 
Ett uppehållsstipendium på Fondet for Dansk-Norsk 
samarbejdes egendom, Lysebu utanför Oslo 
 
 
Förutom de beviljade fondmedel som det finns uppgifter i 
arkivet om, tackar redaktionen i första bandet av Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria även: 
A/S Fehr & Co.s Legat 
Einar Hansens forksningsfond 
Forskningsrådsnämnden  
Kari Kairamos Minnesfond 
Professor Ludvig Wimmer og Hustrus Legat 
Skurups fond 
Sveriges författarfond  
 
 
 
Källa: DKL arkiv, KPS 10 och Nordisk kvinnolitteraturhistoria Bd 1. 
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Bilaga 3. 
 
Planerad dispositione för Nordisk kvinnolitteraturhistoria  
när skrivarbetet skulle starta 1986 
 
 
VØLVENS STED. 
 
Den norrøne litteratur. 
 
Digtningen i norrøn tid og dens undergang med kristendommens, skriftens, skolens og 
den litterære institutions opkomst som dette spejles i den fornislandske litteraturs gestalt-
ninger, metaforer og myter. 
 
[---] 
 
EKSILET. 
 
Den førborgerlige tid. 
 
I denne periode er det primært adelens kvinder, der har mulighed for at skrive. Kvinder-
nes tekstproduktion finder sted under ekstreme forhold, hvor de skrivende kvinder på 
samme tid er priviligerede og udstødte, eksileret i forhold til et normalt kvindelivs 
stumhed og fra et almindeligt kvindelivs fylde med mand og børn. Eksileret også fra de 
mandlige lærdoms og skriftinstitutioner som latinskolen, må de højtud-dannede blandt 
kvinderne finde andre rum, først og fremmest studerekammeret. Men også klostret og 
den religiøse verden eller fængslet bliver steder, der rummer den spænding mellem det 
priviligerede og det mangelfulde i en særposition, der bliver en central skriveenergi. 
 
Som sted kan eksilet være en historisk central betingelse, som først bliver formdannende 
i sin præcisering: eksilering fra det gængse kvindeliv, heri også det priviligerede, eksile-
ringen fra det patriarkalske rum, udstødt, priviligeret, magtfuld, selvfølende, men kun i 
stand til at producere ad helt specielle veje. 
 
Perioden slutter med enkelte eksempler på kvinders indtræden i en borgerlig offentlighed 
under udvikling. 
 
1. KLOSTRET.     Den hellige Birgitta 
 
2. STUDEREKAMMERET.     Sophia Elisabeth Brenner, Anna Maria Lenngren, 
Birgitte Thott, Biehl, Anne Gloe, Karen Brahe, Anne Margarethe Quitzow. 
 
3. FÆNGSLET.     Leonora Christina, Hedvig Charlotte Nordenflycht, Mette Lillie. 
 
4. SCENEN.     Charlotte Dorothea Biehl, Christiane Koren. 
 
[---] 
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FÆDRENES HUSE. 
 
Den borgerlige tid. 
 
Kvinderne skriver i spændingsfeltet mellem de frihedsutopier der voksede ud af  den bor-
gerlige revolution, og deres egen ufrihed, mellem forjættelsen og erfaringen. 
 
Fædrenes huse er snarest beregnet til at lukke munden på kvinderne, subsidiært til frem-
me af  de æstetiske førformer, uofficielle subkulturer, der anvendes æstetisk og privat i 
intimsfæren. Det fører til skrift, fordi det er og må blive en modsætningsfyldt, bevægelig 
kategori. 
 
Det borgerlige samfunds selvforståelse – hvis betingelse også er de emancipationsløfter, 
der er knyttet til den borgerlige magtovertagelse, udmøntes i forestillingen om offentlig-
heden som strukturerende princip. De horisontale grænser dækker over hierarkierne og 
former forestillingen om totalitet og enhed. Inden for denne patriarkalske totalitet er 
kvinderne, indespærrede i og henvist til særlige funktioner. Til rum hvor kvinder under-
trykkes, rum hvor kvinderne danner et også æstetisk fællesskab, rum der fyldes af  mæn-
denes frihedsutopier om hjemmet som de personlige følelsers frihedssted. En frihed som 
både mænd og kvinder danner billeder af  uden at få den opfyldt. Men Fædrenes huse er 
også brudte rum, der åbner sig for ideologiens modsigelser og for den borgerlige utopis 
frihedstanker. Tanker dels om at kvindernes funktioner i intimsfæren netop er den højes-
te frihed, og omvendt tanker om borgerfrihed, som kvinderne ønsker andel i og ser som 
billede på udfrielsen, grænsesprængningen. I periodens løb lukker det intime liv sig stadig 
mere om kvinderne og deres forestillinger, indtil de i kammeret, guvernantekammeret 
søger at sprænge det indefra, i deres skrift forbinde sig med verden udenfor fra denne på 
samme tid indeklemte og yderlige position. 
 
Hos forfattere som Bremer, Collet og Fibiger finder vi den romantiske forestilling om 
kærlighedslykken som kvindelig utopi, men også angsten for den erotiske lykkes 
begrænsning. Konkret og rummeligt til dagligstuen med dens amputering af kvindens 
åndelige identitet. Løsningen kan da blive et afkald på erotisk udfoldelse til fordel for et 
andet og bredere virke. Som når f.eks. Mathilde Fibiger føler hun bliver et menneske i 
den gennembrudsoplevelse, i det øjeblik hvor hun kan føle sig som en del af den danske 
historie, konkretiseret i krigen 1848. 
 
1. SALONERNE.     Kamma Rahbek, Frederikke Bruun, Malla Silfverstolpe 
 
2. DAGLIGSTUEN.     Fredrika Bremer, Hanna Winsnæs, Thomasine Gyllembourg, 
Camilla Collett, Emily Flygare-Carlén, Emma og Charlotte Hagerup, 
 

3. BARNEKAMMERET.     Henriette Hanck, A. Agrell, 
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4. KAMMERET.     Mathilde Fibiger, Pauline Worm, Victoria Benedictsson, Magdalene 
Thoresen, 
 
5. DOBBELTSENGEN.     Amalie Skram, Victoria Benedictsson, 
 
6. GALEANSTALTEN.     Amalie Skram, Agnes von Krusenstjerna, 
 
[---] 
 
UD I VERDEN. 
 
Århundredeskiftet. 
 
Brudt ud af  det lukkede rum skriver kvinderne visioner om det hele kvindelige men-
neske i vidt forskellige udformninger, men i stadigt forsøg på integration af  de livsom-
råder – på den ene side arbejdet, på den anden side moderskabet – som den politiske 
kvindebevægelse havde fordelt på to forskellige kvindeskæbner. 
 
I slutningen af  1800-tallet forvandles de borgerlige frihedsforestillinger til fire radikale 
tankeformer, der tendentielt bryder med en borgerlig enheds-verdensopfattelse: socialis-
men, feminismen, psykoanalysen og den moderne sprogopfattelse/modernismen. De 
kvindelige skribenter danner deres billeder af  fremtiden og friheden med og mod den 
borgerlige kvindebevægelse og ofte i afstandtagen fra de radikale tankeformer. 
 
Hos de svenske proletarforfattere ser man denne tendens i den begyndende arbejder-
kvindelitteratur. Maria Sandel skriver om erfaringer i en kaotisk tid, hvor ujævnheder og 
modsigelser er en del af  udtrykket. Skæringslinjen mellem arbejder-kvindens hårde liv, 
ideologiens blinde pletter og den ny[e] tids beruselse og ydre længsel bliver synlig. 
 
Sigrid Undset lader i sin debutroman sin hovedperson forsøge at leve et fuldt liv med 
uddannelse, kvindesag og børn, et moderne kvindeliv der falder fra hinanden fordi den 
gamle hustrurolle truer de nye radikale visioner, og den kvindelige seksualitet viser sig at 
være sprængstof. 
 
Hos Agnes Henningsen er den kvindelige seksualitet derimod afsættet for den litterære 
produktion. Det erotiske og det kreative bliver formskabende. Hendes tekster bliver en 
besværgelse af  de splittelser, der er vilkårene for kvindelig kreativitet. 
 
1. REJSEN.    Gyrithe Lemcke, Mathilda Malling, Tora Dahl, 
 
2. BYEN.     Erna Juul-Hansen, Agnes Henningsen, 
 
3. EMIGRATIONEN.     Færøske kvindeskribenter i København 
 
 
 



 279 

 

 

 

4. ARBEJDET.     Thit Jensen, Maria Sandel, 
 
5. FRA LAND TIL BY.     Marie Bregendahl, Thit Jensen, Selma Lagerlöf, Elin Wägner, 
Ragnhild Jølsen, Hulda Garborg, Sigrid Undset, 
 
6. VÆKKELSEN.     Karin Boye, Ulla Isaksson, Ingeborg Refling Hagen, 
 
[---] 
 
FREMMED I VERDEN. 
 
Kvindernes paradoksale møde med moderniteten. 
 
I forfatterskaberne der er startet ved århundredeskiftet kan man iagttage, hvordan hel-
hedsvisionerne systematisk bryder sammen og fører til nye former. 
 
Den æstetiske søgning bliver nu splittet op, måske resigneret, indadvendt, tilbagesøgende, 
apolitisk. 
 
Men også – paradoksalt – mere moderne, idet de mange retninger forbinder 'det kvin-
delige' med andre nye ideologier. Der skrives med psykoanalytisk bevidsthed, der skrives 
surrealistisk, der skrives på nye, brudte refleksioner. Fremmedheden afsøges i former, 
temaer og ideologier, der paradoksalt også er ét med de moderne, sækulariserede og 
splittede erkendelsesformer og æstetikker. 
 
Thit Jensens forfatterskab betegner typisk periodens kvindelitterære paradoks. Thit Jen-
sen sluttede således sit samtidsforfatterskab om den moderne kvindes situation med at 
sende sin kvindelige helt, som hun har gjort til folketingsmand, hjem til landet og kær-
ligheden, mens Thit Jensen selv foresætter sin rejsende propaganda for frivilligt moder-
skab. Hermed forlader hun den samtidige kvindepolitik for at skrive en række historiske 
romaner, hvor moderskabet bliver det centrale billede på kvindens begær og befrielse. 
 
Hos Hulda Lütken fører fremmedheden til et modernistisk formsprog, hvor hun for-
søger at overvinde fremmedfølelsen ved at overskride kønnets grænser. 
 
Hos Cora Sandel kan man allerede omkring 1920 finde en bevidsthed om, at kvindelivets 
betingelser ikke kan beskrives fra en socialrealistisk tilgang, et naivitetstab som sætter sig 
igennem æstetikken. 
 
1. KROPPEN.     Agnes von Krusenstjerna, Stina Aronson, Moa Martinsson, 
 
2. DET INDRE PATRIARKAT.     Ellen Duurlo, Ellen Raae, 
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3. KUNST OG DRØM.     Karen Blixen, Hulda Lütken, Bodil Bech, Cora Sandel, 
 
4. BYEN.     Åse Hansen, Caja Rude, 
 
5. DET RELIGIØSE RUM.     Elin Wägner, Karin Boye, Fogelklou, Ulla Isaksson, 
 
6. HISTORIEN.     Thit Jensen, Gyrithe Lemcke, Sigrid Undset, 
 
7. MODERSKABET.     Ellen Key, Elin Wägner, Moa Martinson, Olga Eggers,  
Minna Westergaard, 
 
8. BARNDOMMEN.     Karin Michaelis, 
 
9. FASCISMEN.     Cora Sandel, Olga Eggers, Johanne Buchard, 
 
[---] 
 
AT FORANDRE SKRIFTEN OG BEVÆGE VERDEN. 
 
Kvindeskriftens politisering. 
 
Det gennembrud i nordisk kvindelitteratur som Edith Södergran repræsenterer og som 
først følges op i Danmark midt i 60 erne med forfattere som Cecil Bødtker, Ulla Ryum, 
Inger Christensen er karakteriseret ved at have radikaliteten som væsenstræk, ikke som 
en ny totalitet, men som en bevidsthed, der kan udtrykkes på mange måder. Samfunds-
mæssigt har moderniseringsprocesserne, også i kvindelivet, været undervejs igennem 
flere tiår men modernismen slår først på dette tidspunkt igennem i kvindernes litteratur. 
Kvinderne er blevet integreret i en politisk og sproglig radikalitet, men går ikke nød-
vendigvis op i den. De udtrykker den i overensstemmelse med, ved siden af, før, eller i 
opposition til mændene. 
 
Den store bølge af  nordisk kvindelitteratur skrevet i dialog med kvindebevægelsen, Ben-
te Clod, Jette Drewsen, Liv Køltzow, Kjerstin Thorvall og Märta Tikkanen er som for-
fattere eksempler på, at radikaliteten også kan manifestere sig som en overbevisning om, 
at skriften kan blive redskab til at forandre verden. 
 
Hos forfattere som Inger Christensen, Eva Ström, Birgitta Trotzig og Vibeke Grønfeldt 
bliver sproget derimod til et billede på en politiseret verden. 
 
1. POETIK.     Inger Christensen, Vibeke Grønfeldt, Pia Tafdrup, Juliane Preisler, Sonja 
 Åkesson, Eva Ström, Eva Runefelt, E. Hermodsson, 
 
2. DEN TREDJE VERDEN.     Annemarie Ejrnæs, Sara Lidman, Sun Axelsson, 
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3. BYEN.     Ulla Ryum, 
 
4. UDEN FOR TID OG RUM.     Inge Eriksen, 
 
5. DET RELIGIØSE RUM.     Birgitta Trotzig, 
 
6. KVINDERNES RUM.     Jette Drewsen, Bente Clod, Suzanne Giese, Vibeke Vasbo, 
 
7. DET KVINDELIGE SUBJEKT.     Celilie Løveid, Liv Kolzov, Kirsten Thorup, 
 
8. KVINDEHISTORIE.     Kerstin Ekman, Jytte Borberg, 
 
[---] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: DKL arkiv, KPS 51. 
[I denna bilaga har författarnamnen inte markerats i de fall de är felstavade.  
Utelämnat är namn på tilltänkta skribenter inom varje kapitel.] 
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Bilaga 4. 
 
Planerad innehållsförteckning för Nordisk kvinnolitteraturhistoria 
när redigeringsarbetet skulle starta 1990 
 
 
 
Kapitel I: Vølvens spådom 
 

2. Kvindekulturen som forstummet kultur 
3. Myten om skjoldmøen 
4. Edda 
5. Digtning og seid 
6. Vølveprocesserne 
7. Vølvens spådom som kvindekulturens apokalypse 
8. Sagaernes palimpsester 

Den mundtlige fortælletradition på Island Helga Kress 
Den mundtlige fortælletradition i Finland Satu Apo 
 
 
 
 
 

Kapitel II: Lærde kvinder (perioden før 1800) 
 
Kirken: 
 

A. Middelalderens hellige kvinder 
1. Den kristne fortælletradition  Birte Carlé 
2. Mariaviserne   Pil Dahlerup 
3. Miraklerne i de nordiske biskopssagaer Birte Carlé 
4. Den hellige Birgitta  Kjerstin Norén 

 
B. Religiøse skrifter 

1. Religiøse selvbiografier  Eva H. Olafsson 
2. Pietistiske salmer 

Dorothe Engelbretsdatter  Inger Vederhus 
Margareta Henriksdotter  Anneli Mäkelä 

3. Christina Regina von Birchenbaum Anneli Mäkelä 
4. Pædikanter 

Anna Rogel, Catharina Johannexen Anneli Mäkelä 
5. Pali-Maija   Anneli Mäkelä 
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Lærde kvinder: 
 

A. Nedtegning af folkeviser 
1. Viseoverleveringen  Rita Pedersen 

 
 

B. Pædagogiske skrifter 
1. Birgitta Thott, Karen Brahe, Anne Giøe 

Anna Margarete Quitzow  Marianne Alenius 
2. Leonora Christina, Anna Margarethe Lasson Anne Marie Mai 
3. Sophie Elisabeth Brenner  Karin Westman Berg 

Ulrika Eleonora, Ebba og Johanne de la  
Gardie, Aurora Königsmarck, Maria  
Gustava Gyllenstierna  Valborg Lindgärde 

4. Dronning Kristina  Ruth Nilsson &  
Eva H. Olafsson 

5. Catharina Fincke   Anneli Mäkelä 
 
Dagbogen/selvbiografien: 
 

1. Slægtsbøger skrevet af kvinder i 1500-1600 tallet Eva H. Olafsson 
2. Agneta Horn   Eva H. Olafsson 
3. Leonora Christina   Anne Marie Mai 
4. Dronning Kristina   Ruth Nilsson 
5. Kristina Magnusdotter  Anneli Mäkelä 
6. 1700-tallets svenske dagbøger 

Metta Lillie, Christina Charlotta Hiernes, 
Helena Reenstierna, Hedvig Elisabeth  
Charlotta   Christina Sjöblad 

 
På vej ind i den litterære institution: 
 

1. Hedvig Charlotta Nordenflycht  Ruth Nilsson 
2. Kvindelige forfattere i sidste del af 1700-tallet:  

Anna Catharina von Passow, 
Charlotte Sophie Baden, Birgitte 
Catharine Boye   Anne Marie Mai 

3. Charlotte Dorothea Biehl  Marianne Alenius 
4. Anne Marie Lenngren   Ruth Nilsson 
5. Kristiane Koren, Magdalene Buchholm Åse Hinderaker 
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Kapitel III: Fædrenes huse 
 

A. Samtalens vej ind i teksten 
1. Salonerne, tidsskrifterne og førlitterære 

skriftformer i DK og Sverige  
Friederikke Brun, L. Hegerman-Lindencrone 
Charlotte Schimmelman, Kamma Rahbek Karen K. Povlsen & 
    Anne S. Sørensen 
Malla Silverstolpe, Tekla Knöös m.fl. Ingrid Elam & 
    Ingrid Holmqvist 

2. Kvinden på scenen 
Ida Bombelles, Pauline Pedersen, Julie 
Sødring, Johanne Louise Heiberg Karin Sanders 

3. Romantisk lyrik 
Friederike Brun, L. Hegerman-Lindencrone Karen K. Povlsen 
Eufrosyne m.fl.   Eva Borgström 
Caroline Runeberg  Anneli Mäkelä 
Júliana Jónsdóttir   Helga Kress 
 
 

B. Romanens fremvækst og genrens mangfoldighed 
1. Kvinder og populærromanen 

Sophie von Knorring, Emilie Flygare-Carlén 
Aurora Ljungstedt  Yvonne Leffler 
Elisabeth Hansen   Lotte Thrane 
Hilja Haahtis   Kirsti Manninen 

2. Det går an-debatten 
Malla Silfverstolpe, Frederikka Bremer, 
Sophie von Knorring  Eva Borgström 
Sophie Sager   Ingrid Gunnarsson 

3. Skandinavisk kvinderomantik 
Frederika Bremer   Birgitta Holm 
Thomasine Gyllembourg  Birgit Mortensen & 
    M-L Sodemann 
Mathilde Fibiger, Louise Bjørnsen, 
Magadalene Thoresen  Lise Busk-Jensen 
Camilla Collett   Jorunn Hareide 

4. Finsk kvinderomantik 
Fredrika Runeberg, Fredrika Wilhelmina  
Carstens, Emilia Sofia Constance Hultin,  
Fredrique Blum   Anneli Mäkelä 
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5. Islandsk kvinderomantik 
Torfhildur Hólm   Helga Kress 

6. Memoirelitteratur 
Kathinka Kraft, Carien Rehbinder,  
Conradine Dunker, Emerentze Munch Elisabeth Aasen 
Fredrika Runeberg  Anneli Mäkelä 
Johanne Louise Heiberg  Karin Sanders 
Eline Boisen   Jutta Bojsen-Møller 

7. Salmedigtning og religiøs lyrik 
Lina Sandell   Anne Nilsson 
Berthe Canutte Aarflott  Elisabeth Aasen 

 
 

C. Det moderne gennembrud 
Betty Borchenius, Massi Bruhn, Therese 
Brummer, Illa Christensen, Emma Gad, 
Ragnhild Goldschmidt, Helga Johansen, 
Erna Juel-Hansen, Olivia Levison, Christine 
Mønster, Adda Ravnkilde, Amalie Skram, 
Vilhelmine Zahle   Birgit Mortensen & 
    Inger-Lise Hjordt-Vetlesen 
Magdalene Thoresen, Marie Colban, 
Elisabeth Schøyen, Elise Aubert, Dikken 
Zwilgmeyer, Alvilde Prydz, Anna Munch, 
Helene Dickmar   Irene Iversen 
Anne Charlotte Edgren Leffler, Alfhild 
Agrell    Ingeborg N. Hennel 
Victoria Benedictsson   Christina Sjöblad & 
    Ebba W.-Brattström 
Stella Cleve   Birgitta Ney 
Minna Canth   Maria-Liisa Nevala 
Adelaide Ehrnrooth, Hanna Ongelin, 
Alexandra Gripenberg, Maria Furuhjelm Anneli Mäkelä 
Torfhildur Hólm   Helga Kress 
Laura Kieler   Anne Vethe 
Victoria Benedictsson, Alfhild Agrell, 
Anne Charlotte Edgren Leffler  Margareta Wirmark 
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Kapitel IV: Ud i verden 
 
[---] 
 
Kapitlet åbnes med ELLEN KEY. Hendes råb på en ny kvindelig kunstnertype og 
hendes tanker omkring barnet og dets århundrede. 
 

I. KUNST OG EROTIK kalder vi det første kapitel. Det rummer tekster, hvor 
erotikken bliver styrende for skriften og for modsætningerne omkring det fælles 
problemfelt – den moderne kvinde. 
1. Ragnhold Jølsen 
2. Anna Munch 
3. Hulda 
4. Agnes Henningsen 
5. Aino Kallas 
6. Islandsk lyrik 
7. Den tidlige Undset 
8. Måske Haariet Löwen Hielm 

 
 

II. DE MODERNE FORDRINGER (eller det moderne samfund) kalder vi andet 
kapitel. Det rummer de ydre forhold, der som muligheder eller hæmninger 
griber ind i og bliver såvel form- som temabestemmende for de kvindelige teks-
ter. Det er et stort felt, som vi af samme grund har underinddelt i 
1. Mødet med moderniteten 

a) Reaktioner på urbaniseringen (Færøske tekster, Sigrid Undset,  
Hulda Garborg, Elvira Willmann) 

b) Den moderne kvindes livssammenhæng) (Undset, Thit Jensen,  
Karin Michaelis, Talvio, Swan, Valtonen, Nini Roll Anker,  
Minda Ramm) 

c) Scenen (Willmann, Roll Anker, Wägner, Hagar Olsson,  
Frida Steenhoff, Garborg, Agnes Henningsen) 

2. Kampen for kvinders politiske, juridiske rettigheder (Elin Wägner,  
Gyrithe Lemche, Thit Jensen …) 

3. Kulturkritik, krig, pacifisme (Elin Wägner, Karin Michaelis, Agnes  
Henningsen, (Sigrid Backman, Roll Anker) 

4. Kunst som humanistisk praksis (Sigrid Undset, Thit Jensen,  
Gyrithe Lemche, Selma Lagerløf, Nini Roll Anker) 
 

 
III. kapitel kalder vi foreløbig bearbejdelser. Det rummer de forståelser, der gennem 

de løbende afsøgninger af  ambivalenser, modsætninger osv. bliver bærende for 
de forfatterskaber vores del af litteraturhistorien skildrer. 
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1. Thit Jensen – myten om Fuur og matriarkatet 
2. Kristin Sigfusdottir 
3. Elin Wägner 
4. Karin Michaelis – barnet, opdragelsen som utopi. 
5. Selma Lagerløf – utopien om jorden 
6. Hulda Garborg             " 
7. Skylv Hansen             " 
8. Regine Normann – den folkelige livssammenhæng 
9. Elinborg Larusdottir –                  "           (Matriarkat) 
10. Sigrid Undset – autoritetssammenhæng 

 
Afsnittet skal ordnes – måske som forståelser omkring barnet, moderen, jorden, faderen. 
 
 
 
 
 
Kapitel V: Fremmed i verden 
 

Cora Sandel   Berit Ryen Mangset 
 

A. Eros 
1. Agnes Henningsen, Hulda Lütken Lis Palmvig & Bodil Holm 
2. L. Onerva   Päivi Karttunen 
3. Agnes von Krusenstjerna  Birgitta Svanberg 

Iris Uurtus, Helvi Hämäläinen  Ulla-Maija Juutila 
 
 

B. Æstetik 
1. Edith Södergran   Tuula Hökkä-Muroke 
2. Hagar Olsson   Päivi Karttunen 
3. Maria Jotuni, Hagar Olsson, Hella 

Wuolijoki   Anneli Vapaavuori 
4. Hulda Lütken, Bodil Bech, 

Tove Meyer   Lis Palmvig & Bodil Holm 
5. Gunvor Hofmo, Astrid Hjertenæs 

Andersen, Magli Elster, Marie 
Takvam   Unni Langås 
Haldis Moren Vesaas, Aslaug Vaa, 
Inger Hagerup, Solveig von Schoultz Sigrid Bø Grønstøl 

6. Katri Vala   Ulla-Maija Juutila 
L. Onerva   Päivi Karttunen 
Maria Wine   Inga Lisa Pettersson 
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7. Ebba Lindqvist, Majken Johansson, 
Anna Rydstedt   Gertrude Holmén 

8. Stina Aronsson   Marianne Hörnström 
9. Karin Boye   Gunilla Domellöf 

 
 

C.  Politik 
1. Moa Martinson   Ebba Witt-Brattström 
2. Gro Holm, Magnhild Haalke  Arnbjørg Hageberg 
3. Anna Bondestam   Inga Britt Wik 

Elvi Sinervo   Ulla-Maija Juutila 
4. Olga Eggers m.fl.   Annelise Ebbe 
5. Ragnheidur Jónsdóttir, Pórunn 

Elfa Magnúsdóttir, Oddný Gudmunds- 
dóttir, Asta Sigurdardóttir, Unnur Eiriks-  
dóttir   Dagný Kristjansdóttir 

6. Karin Bang, Synnøve Christensen, 
Solveig Christov, Sovejg Eriksen, 
Aslaug Groven Michaelsen, Ebba 
Haslund, Bergljot Hobæk Haff, Lizzie 
Juvkam, Borghild Krane, Sissel Langa- 
Nielsen m.fl.   Susanne Knudsen 

 
 

D. Psykologi 
1. Torborg Nedreaas  Rakel Chr. Granaas 
2. Aase Hansen, Johanne Buchardt, 

Ellen Duurloo, Ellen Raa,  Anne B. Richard 
3. Ragnhildur Jónsdóttir  D. Kristjansdóttir 
4. Åsta Holth, Ragnhild Magerøy, 

Vera Henriksen   Anne B. Rønning 
5. Anna Branting, Anna Söderblom, Marie 

Hamsun, Marika Sternstedt, Lydia  
Wahlstöm, Emilia Fogelklou, m.fl. Margaretha Fahlgren 

6. Alice Lyttkens, Dagmar Edqvist, Signe  
Björnberg   Margaretha Fahlgren 

7. Lempi Jääskeläinen, Elsa Heporauta, Sally 
Salminen, Aino Räsänen, m.fl.  Kirsti Manninen 

 
 

E. Afslutning 
1. Karen Blixen   Jette L. Levy 

 
 
Källa: DKL arkiv, KPS 7 och KPS 45. 
[I denna bilaga har namn inte markerats i de fall de är felstavade.] 
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Bilaga 5. 
 
Antal avsnitt och andelar av sidutrymmet i Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria band 1 – band 4 
 
 

Tabell 3. 
Fördelning av antal avsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 1 
 

 Antal  
avsnitt 

Varav  
översiktliga 

Varav  
enskilda 

Norden* 
Europa 
Danmark 
Finland 
Färöarna 
Grönland 
Island 

9 
2 
10 
1 
- 
- 
1 

9 
2 
5 
1 
- 
- 
1 

- 
- 
5 
- 
- 
- 
- 

Norge 6 1 5 
Sverige 12 5 7 
 Totalt 41 stycken Totalt 24 stycken Totalt 17 stycken 

 
* I kategorin Norden har i denna tabell räknats in ett avsnitt som i Nordisk kvinnolittera-
turhistoria angivits Danmark/Sverige och ett som angivits Sverige/Finland. I samma kate-
gori har inte inräknats ett avsnitt som i verket angivits som Norden men som handlar 
om norska Christiane Koren. Detta avsnitt har istället räknats som norskt. 
 
 
Tabell 4. 
Fördelning av andelar av sidutrymme i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 1 
 

 Procent av  
utrymmet 

Varav  
översiktliga 

Varav  
enskilda 

Norden* 
Europa 
Danmark 
Finland 
Färöarna 
Grönland 
Island 

22% 
4% 
24% 
5% 
- 
- 
12% 

22% 
4% 
15% 
5% 
- 
- 
12% 

- 
- 
9% 
-  
-  
- 
- 

Norge 8% 3% 5% 
Sverige 25% 9% 16% 
 Totalt ~400 sidor Totalt 70% Totalt 30% 

 
* Samma som tabell 3. 
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Tabell 5. 
Fördelning av antal avsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 2 
 

 Antal  
avsnitt 

Varav  
översiktliga 

Varav  
enskilda 

Norden 
Europa* 
Danmark 
Finland** 
Färöarna 
Grönland 
Island 

7 
1 
13 
4 (3) 
- 
- 
1 

7 
1 
5 
1 (1) 
- 
- 
1 

- 
- 
8 
3 (2) 
- 
- 
- 

Norge 6 2 4 
Sverige 22 6 16 
 Totalt 54 stycken Totalt 23 stycken Totalt 31 stycken 

 
* I kategorin Europa har i denna tabell räknats in ett avsnitt som i Nordisk kvinnolittera-
turhistoria angivits Norden, och det är avsnittet som heter ”Glansen från Madonnan: 
Nordisk kvinnoromantik i europeisk belysning”. ** För kategorin Finland anges inom 
parentes det antal/den andel av avsnitten som handlar om finlandssvenskt stoff. 
 
 
Tabell 6. 
Fördelning av andelar av sidutrymme i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 2 
 

 Procent av  
utrymmet 

Varav  
översiktliga 

Varav  
enskilda 

Norden 
Europa* 
Danmark 
Finland** 
Färöarna 
Grönland 
Island 

19% 
3% 
24% 
5% (4%) 
- 
- 
2% 

19% 
3% 
12% 
1% (1%) 
- 
- 
2% 

- 
- 
12% 
4% (3%) 
-  
- 
- 

Norge 17% 8% 9% 
Sverige 30% 8% 22% 
 Totalt ~405 sidor Totalt 53% Totalt 47% 

 
* och ** Samma som tabell 5. 
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Tabell 7. 
Fördelning av antal avsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 3 
 

 Antal  
avsnitt 

Varav  
översiktliga 

Varav  
enskilda 

Norden* 
Europa 
Danmark 
Finland** 
Färöarna 
Grönland 
Island 

5 
1 
13 
14 (7) 
1 
- 
5 

5 
1 
2 
4 (1) 
1 
- 
3 

- 
- 
11 
10 (6) 
- 
- 
2 

Norge 16 3 13 
Sverige 20 7 13 
 Totalt 75 stycken Totalt 26 stycken Totalt 49 stycken 

 
* I kategorin Norden har i denna tabell räknats in ett avsnitt som i Nordisk kvinnolittera-
turhistoria angivits Danmark/Norge. ** För kategorin Finland anges inom parentes det 
antal/den andel av avsnitten som handlar om finlandssvenskt stoff. 
 
 
Tabell 8.  
Fördelning av andelar av sidutrymme i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 3 
 

 Procent av 
utrymmet 

Varav  
översiktliga 

Varav  
enskilda 

Norden* 
Europa 
Danmark 
Finland** 
Färöarna 
Grönland 
Island 

12% 
>1% 
21% 
14% (8%) 
1% 
- 
4% 

12% 
>1% 
4% 
4% (1%) 
1% 
- 
3% 

- 
- 
17% 
10% (7%) 
-  
- 
1% 

Norge 16% 3% 13% 
Sverige 31% 15% 16% 
 Totalt ~440 sidor Totalt 43% Totalt 57% 

 
* och ** Samma som tabell 7. 
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Tabell 9. 
Fördelning av antal avsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 4 
 

 Antal  
avsnitt 

Varav  
översiktliga 

Varav  
enskilda 

Norden* 
Europa 
Danmark 
Finland** 
Färöarna 
Grönland 
Island 

9 
- 
13 
8 (4) 
1 
1 
4 

9 
- 
5 
5 (2) 
1 
1 
3 

- 
- 
8 
3 (2) 
-  
- 
1 

Norge 8 5 3 
Sverige 15 9 6 
 Totalt 59 stycken Totalt 38 stycken Totalt 21 stycken 

 
* I kategorin Norden har i denna tabell räknats in ett avsnitt som i Nordisk kvinnolittera-
turhistoria angivits Danmark/Sverige och ett som angivits Norge/Sverige. ** För kate-
gorin Finland anges inom parentes det antal/den andel av avsnitten som handlar om 
finlandssvenskt stoff. 
 
 
Tabell 10.  
Fördelning av andelar av sidutrymme i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 4 
 

 Procent av 
utrymmet 

Varav  
översiktliga 

Varav  
enskilda 

Norden 
Europa 
Danmark 
Finland 
Färöarna 
Grönland 
Island 

17% 
- 
23% 
10% (5%) 
>1% 
3% 
8% 

17% 
- 
11% 
7% (3%) 
>1% 
3% 
7% 

- 
- 
12% 
3% (2%) 
-  
- 
1% 

Norge 14% 11% 3% 
Sverige 24% 16% 8% 
 Totalt ~415 sidor Totalt 73% Totalt 27% 

 
* och ** Samma som tabell 9.  
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Värv och verk

Litteraturhistorien var länge en historia som handlade övervägande om manliga 
författare. Det litteraturhistoriska översiktsverket Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 
som publicerades i fem band 1993–1998, skrevs med en uttalad ambition att 
förändra sådana skevheter. Bakom verket låg en stor projektgrupp om drygt 160 
nordiska litteraturforskare, och resultatet av deras arbete är ett spännande och 
mångfaldigt verk.

På vilka områden står Nordisk kvinnolitteraturhistoria för ett annat sätt att skriva 
litteraturhistoria, jämfört med de översiktsverk som det utgjorde en kritik emot? 
På vilka områden gör det inte det? Hur togs detta uttalat kanonkritiska verk emot 
när det publicerades? Och vilka bakomliggande faktorer i projektets tillblivelse 
och genomförande kan förklara resultatet av arbetet?

I avhandlingen Värv och verk undersöker Maria M. Berglund ett hittills outforskat 
arkivmaterial från arbetsprocessen bakom Nordisk kvinnolitteraturhistoria och ett 
hundratal recensioner från receptionen av verket, och ställer detta i relation till 
aspekter av förnyelse och tradition i de färdiga publicerade banden.
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