
Erratalista till Magdalena Raivios avhandling  

GUDINNEFEMINISTER: Monica Sjöös och Starhawks berättande – 
subjektskonstruktion, idéinnehåll och feministiska affiniteter. 

Utöver en del beklagliga stavfel och felplacerade punkter etc. finns ett antal korrigeringar 
som behöver påpekas: 

s.9: I not 2 ska meningen avslutas med ”som till exempel gudinnerörelsen.” 

s. 27: I not 110 ska meningen börja med ”För att nämna något som ytterligare komplicerar 
saken”, etc. 

s. 52: Rad 10 första ordet ska vara ”likställer”. 

s. 53 I andra stycket, rad 9-10 ska meningen inledas med ”De särskilt ”kulturfeministiska” 
inslagen var då enligt Hallgren”, etc. 

s.59 Första delen av den mening som börjar efter not 281 i brödtexten ska lyda: ”I många fall 
uppmärksammar dock gudinnefeminister och andra religiösa ekofeminister i övrigt 
problemen med”, etc. 

s. 77: Första meningen på sidan bör för att vara korrekt lyda: ”Gudinnefeminister framställer 
enligt tidigare forskning i hög grad kön och könsskillnad som sociala konstruktioner.” 

s. 87: Andra stycket rad 3, samt s. 90 rad 3.  Angående utgivningsåret för det engelska 
originalet av Den Store Kosmiske Mor så anger Sjöö 1975/1976. 

s. 90: I andra stycket rad 2 ska meningen lyda ”St. Göran och kvinnan, den andra av de 
svenskspråkiga artiklarna i materialet” etc. 

s. 102: I första stycket, angående den mening som börjar efter not 96 bör förtydligas att det 
här är de ideologiska aspekterna av texternas produktionsförhållanden som ges betydelse. 

s. 124: På första raden i andra meningen bör lydelsen för att vara korrekt vara ”är det som 
framkommer nedan, fyra berättelsesubjekt som skrivs fram”, etc. 

s. 153: Meningen på rad 7-8 nedifrån ska inledningsvis lyda: ”Även inom andra religiösa 
grupper som ’new age-rörelsen’ utpekas män som är ledare på ett negativt sätt”, etc. 

s.171: I brödtextens andra rad ska det stå ”i många fall” och inte ”på många sätt”. 

s. 231: Meningen på rad 4-7 under blockcitatet ska lyda: ”Skillnaden är att det sistnämnda är 
ett enbart kvinnligt könat subjekt, medan det förstnämnda narrativa subjektet alltså”, etc. 

s.251: Meningen som börjar på rad 6 i brödtexten ska inledas med: ”Liksom i Sjöös 
berättelse är de narrativa subjekt som”, etc. 

s. 264: Rad 3 nedifrån. Ska vara ’den hållbart kulturskapande kvinnan’.  
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