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regrep och nu överglänser Witt-Brattströms framställ-
ning – i vilken dess existens dock förtigs. Att redovis-
ningsplikten således har åsidosatts är naturligtvis orim-
ligt, men skälet till att så skett tycks vara att ett seriöst
ställningstagande skulle ha medfört att långa passager
måst fördjupas och skrivas om, inte att exploatering i
lönndom skall ha förekommit.

Bokens brister tycks bero på att den har forcerats
fram. Svagheterna sticker emellertid ut därför att de ska-
par osäkerhet kring resonemang som i övrigt är intres-
santa och rika på goda uppslag. Det här kunde kanske
ha blivit något i stil med det hon förutskickar i sin in-
ledning, nämligen ”början till en ny Södergranforsk-
ning, varken mer eller mindre.”

Anders Mortensen

Bakom maskerna. Det dolda budskapet hos kvinnliga
1880-talsförfattare, red. Yvonne LeZer. Högskolan i
Karlstad 1997.

1880-talet är kanske ett av det mest genomforskade de-
cennierna i vår svenska kvinnolitteratur. Det är därför
med spänd förväntan man öppnar Bakom maskerna, en
antologi där resultatet från den 1880-talsgrupp som varit
verksam vid Högskolan i Karlstad de senaste åren redo-
visas. Förutom en inledning, skriven av Yvonne LeZer,
redaktör för volymen som helhet, består antologin av
fyra uppsatser författade av Yvonne LeZer, Alva Udden-
berg, Jessica Rahm och Anna Williams (den sistnämnda
dock från Uppsala).

Den gängse bilden av åttitalslitteraturen brukar
framhålla tendensen och problemdebatten; för de
kvinnliga författarna gällde det att kritisera och avslöja
de olika former av förtryck som samtidens kvinna hade
att leva under. Det är också den skarpa tonen hos dessa
80-talets kvinnor som har gett deras alster beteckningen
”indignationslitteratur”.

När Yvonne LeZer i inledningen deklarerar syftet
med Bakom maskerna är utgångspunkten dock en an-
nan. För att undvika samtidens förkastelsedom och ris-
ken att betraktas som ”osedliga”, valde 1880-talets för-
fattarinnor att arbeta med dolda strukturer. Syftet med
de uppsatser som presenteras i antologin är, skriver LeV-
ler, ”att synliggöra några av de strategier som den kvinn-
liga författaren vid slutet av 1800-talet valde att arbeta
med för att dölja sitt kontroversiella budskap”. Med an-
dra ord är det, som titeln antyder, bakom maskerna som
sanningen ska sökas. Ett annat syfte är att i polemik mot
tidigare forskning ge en ny tolkning av två författares
verk.

Anna Williams inledande uppsats tjänar som ut-
märkt inledning till den fortsatta behandlingen av det
kvinnliga åttitalet. Här redogörs för hur åttitalet i all-

mänhet och de kvinnliga författarna i synnerhet presen-
terats i ett tiotal litteraturhistoriska översiktsverk från
Schück och Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria
från 1916 till Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1993. I cen-
trum står dels frågan om kvinnornas plats i vår litterära
kanon, dels den om vilket genusperspektiv som präglar
de enskilda litteraturhistorierna. Bedöms kvinnor och
män efter samma måttstock och kan man se någon för-
ändring under 1900-talet? Det är ett omfattande materi-
al som Williams gått igenom och det är ett tydligt
mönster som faller ut efter hennes granskning. Genom-
gående betraktas mannen som norm samtidigt som isär-
hållandets princip upprätthålls. Åttitalet är, som Willi-
ams uttrycker det, ”kluvet i två delar”, i åttitalslitteratur
och kvinnlig åttitalslitteratur på samma sätt som förfat-
tarkåren delas upp i författare och kvinnliga författare,
där de sistnämnda ofta dessutom behandlas under spe-
cialrubriker som ytterligare befäster deras marginalisera-
de position.

De kvinnliga åttitalsförfattarnas särskilda position i
det litterära fältet är också utgångspunkten för Yvonne
LeZers uppsats ”Maskspel och dubbelexponering”.
Masken var ett vanligt kvinnligt författarattribut, som
därtill hade en strategisk funktion, under 1880-talet.
Med stöd av tidigare forskning, till vilken ytterligare
hänvisningar med fördel kunde ha fogats, visar LeZer
hur kvinnornas sårbara identitet som författare skydda-
des genom bruket av pseudonym, ursäktande förord
och anspråkslösa titlar.

Emellertid stannar inte LeZer vid detta. Tyngd-
punkten i hennes framställning läggs vid berättartekni-
ken, som också den ses som en kvinnlig strategi. Genom
komplicerade synvinkelskiften, dubbelexponeringar,
byten av rollpositioner och antydningar skapas en ambi-
valent text som är svårtolkad och som antar vad LeZer
kallar ett janusansikte. LeZer gör en närläsning av Xera
av de kvinnliga åttitalsförfattarnas texter med avseende
på berättartekniken. Med stöd av Gérard Genettes be-
greppsapparat visas bland annat hur Benedictsson upp-
rätthåller denna dubbelhet genom att laborera med oli-
ka berättarjag i novellen ”Den bergtagna”. Ett belysande
exempel på hur tabubelagda ämnen som sexualiteten
presenterades i en censurerad och för det litterära eta-
blissemanget mer accepterad version är när Victoria Be-
nedictsson i Pengar låter Selma reXektera över den gam-
la folksagan om kung Lindorm och därmed avslöjar sin
upplevelse av den nyss genomlidna bröllopsnatten.

Utgångspunkten för Yvonne LeZers uppsats ”Mask-
spel” är inte förvånande Gilbert & Gubars numera klas-
siska studie The Madwoman in the Attic och det palimp-
sestbegrepp som där introduceras. Bakom en ”coversto-
ry” anpassad till den manliga och etablerade normen
döljer sig en ”substory” där de kvinnliga författarna för
fram ett annat och mer emancipatoriskt budskap. För
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den feministiskt inriktade forskaren gäller det alltså att
frilägga dessa dolda och underliggande skikt på det att
textens ”verkliga” budskap ska träda fram.

Gilbert & Gubars resonemang är långt ifrån invänd-
ningsfritt. Bland annat kan man ifrågasätta den syn på
texten som de amerikanska forskarna företräder. Även
om de Xesta av oss är överens om att litterära texter kan
rymma Xera skikt som dessutom kan motsäga varandra,
innebär detta inte med nödvändighet att det går att vas-
ka fram ett budskap som är sannare än ett annat. Det är
också tveksamt om den skönlitterära texten har just den
strategiska funktion som LeZer vill hävda. Är den am-
bivalens som kommer till uttryck ett resultat av en mer
eller mindre medveten strategi där det gäller att klä ett
för etablissemanget opassande budskap i en mer passan-
de dräkt, eller kan den snarare ses som ett uttryck för
kvinnans och den kvinnliga författarens osäkra position
i det slutande 1800-talets sociala och litterära fält?

Men även om man kan ifrågasätta det teoretiska
ramverket, hindrar detta inte att de läsningar som LeV-
ler utför med hjälp av på detta material inte tidigare
prövade metoder, lyfter fram och tydliggör hur den am-
bivalens, som otvetydigt Wnns i de kvinnliga 1880-tals-
författarnas texter, skapas. Därmed lämnar hon också
ett viktigt bidrag till förståelsen av denna period i vår
svenska kvinnolitteraturhistoria.

Att med hjälp av nya metoder göra omläsningar av
äldre texter, och därmed revidera den gängse synen på
dessa, har sedan länge varit ett av de sätt på vilket de fe-
ministiska litteraturforskarna arbetat. Också i de sista
två uppsatserna i Bakom maskerna står omläsningen i
fokus. I sin tolkning av Anne Charlotte LeZers En som-
marsaga, vill Alva Uddenberg göra upp med de forskare
som uteslutande läst denna roman som ett biograWskt
dokument. Genom att studera romanens komposition
och berättarteknik visas hur En sommarsaga skapar ett
kvinnoporträtt som går stick i stäv med den rådande
kvinnorollen. Genom att presentera en ”en motbild till
den traditionella kvinnobilden” antyder Anne Charlotte
LeZer en möjlig väg ur de begränsningar som samtidens
kvinna hade att leva under.

I den avslutande uppsatsen presenterar Jessica Rahm
en omläsning av Alfhild Agrells roman Guds drömmare,
som utkom 1904 och alltså är av betydligt senare datum
än de övriga texter som behandlas i antologin. Också
Rahm har ett polemiskt syfte med sin uppsats. Till skill-
nad från dem som hävdat att Agrell i sitt senare förfat-
tarskap lämnat den könspolitiska debatten och som sett
Guds drömmare som en manlig utvecklingsroman med
en uttalat religiös problematik, visar hon att Agrells be-
rättelse kan ses som ett radikalt inlägg i kvinnofrågan.

Därmed knyter dessa uppsatser an till de resone-
mang som inledningsvis förs av Anna Williams; de
kvinnliga författarnas texter har i betydligt högre grad

än männens kopplats till biograWska omständigheter
samtidigt som det kvinnliga perspektivet trängts undan
till förmån för det manliga. Såväl LeZers som Udden-
bergs och Rahms uppsatser visar att omläsningar av det-
ta slag är nödvändiga inte bara för att revidera litteratur-
historiens traditionella bild av det kvinnliga åttitalet
utan också för att föra den feministiska forskningen
framåt på detta område.

Eva Heggestad

Ingeborg Nordin Hennel, Mod och Försakelse. Livs- och
yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813–
1863. Gidlunds Förlag, Hedemora 1997 (488 sidor).

Den 23 februari 1811 var det premiär på Cendrillion på
Kungliga teatern vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Teaterchefen A. F. Skjöldebrand hade sett detta sångspel
i Paris och han trodde att en musikalisk askungesaga
skulle behaga hans inte alltför bortskämda stockholms-
publik. Titelrollen spelades av den då 18-åriga eleven
Elise Frösslind, ”en roll som blev hennes största publik-
och kritikerframgång under en drygt 30-årig anställning
vid Konglig Theatern”, enligt Ingeborg Nordin Hennel.
I sin bok Mod och Försakelse redogör hon utförligt om
för- och efterspel till denna premiär. Jag kommer att
uppehålla mig något vid denna teaterhändelse, inte bara
för att den är spännande i sig, utan för att den också har
ett metodiskt och teoretiskt intresse.

Med hjälp av Skjöldebrands memoarer får vi läsare
följa intrigspelet bakom rollbesättningen. Teaterchefen
hade upptäckt den unga Christina Elisabeth (Elise)
Frösslind på elevskolan, inte bara för hennes talanger,
utan också på grund av de klagoskrivelser den unga elev-
en hade skickat till teaterchefen. Elise hade 1804, bara 11
år gammal, skickats till kungliga scenens sångskola,
sedan hennes far, en sprutlagare, som titulerades inspek-
tör, hade dött. Två år senare återfanns Elise som en av
de helinackorderingar hos fru Sophia Lovisa Gråå, som
hade hand om en grupp Xickor från elevskolan. Skolans
inspektör, sång- och kormästaren vid teatern, J. F. Wik-
ström var föga nöjd med förhållandena hos fru Gråå.
Wikström klagar bl.a. på det skandalösa tillfället då den
unga Xickan hade bjudits ”på Spectacler utaf en 18 år
Yngling”, trots att ”Xickan /…/ i fulla tre år warit full-
vuxen”. Likväl menar sig Wikström kunna se positivt på
just Elise, eftersom hon var ”Xitigare och upmärksam-
mare än Xera andra”.

Saken såg måhända något annorlunda ut från de
tonåriga elevernas håll. I ett brev till teaterchefen Skjöl-
debrand klagar de att de ”bjuda till allt hvad vi kunna,
och då han /Wikström/ är vid elakt lynne, slår han oss,
om jag törs säga, utan skäl”. Naturligtvis framställer sig
Skjöldebrand i sina memoarer som en räddare i nöden


