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Recensioner av doktorsavhandlingar

Ingrid Elam: \  .. i kärleken blott hjelte . . .  ’ Den roman
tiska versberättelsen i Sverige 1820-1850. (Skrifter ut
givna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göte
borgs universitet 13.) Gbg 1985.

Berättandet hör egentligen inte ihop med romantikens 
första genombrottstid, i vaije fall inte i Sverige. Det var 
andra genrer, lyrik, dramatik och kritik, som då stod i 
centrum. Först på 1820-talet blev berättandet av spän
nande, rörande och fantasieggande historier en uppgift 
som många prövade i olika former. Prosaberättelsen var 
den som kom att överleva och vidareutvecklas bland detta 
det nya berättandets genrer, och åtminstone några av den 
tidens egna produkter återvänder vi ju till än i dag, i 
Sverige t. ex. Almqvists och Fredrika Bremers. Men det 
fanns också en nisch för den berättande versen. Den 
odlades i hela Europa, även i Sverige, men få är de 
svenska verk på berättande vers som litteraturhistorie
skrivningen har fört in i våra dagars litterära referensram.

Ingrid Elam har lyft i dagen och behandlat denna text
sort som tiden har skavt bort från kartorna över det 
litterära förflutna så när som på några särskilt motstånds
kraftiga topprestationer av Tegnér, Almqvist och Rune
berg. I första hälften av hennes avhandling beskrivs den 
särskilda typ av versberättelse som hon ägnar sitt spe
ciella intresse och som hon kallar »den romantiska vers
berättelsen». Den definieras som »en rytmiskt bunden, 
berättande dikt med erotiskt huvudmotiv». Hon räknar 
alltså inte Frithiofs saga till genren därför att dess huvud
motiv är ett annat. Det gäller i stället det slags berättande 
som introducerades i Sverige med Tegnérs Axel. Genren 
avgränsas mot vissa andra: 1700-talets versberättelse 
(»conten»), hexameteridyllen, romansen, versberättelsen 
med historiska ämnen. En bakgrundsteckning handlar om 
engelsk, tysk och fransk versepik (alltså inte enbart ro
mantiska versberättelser enligt den givna definitionen), 
och så kan avhandlingens teser och problemställningar 
göras synliga.

En av teserna är att Axel är mer dominerande som 
förebild för senare romantiska versberättelser i Sverige än 
utländska mönster, till exempel Byrons orientaliska berät
telser. Därför ägnas ett särskilt kapitel åt en analys av 
detta stycke som på sin tid vann så många läsare. I två 
följande stora kapitel demonstreras sammanfattande de 
gemensamma dragen i den stora massan av romantiska 
versberättelser. Om formerna konstateras, att Axels fyr- 
taktiga jamber snart blev rätt sällsynta, medan blandfor
men från Frithiofs saga eller till och med ännu livligare 
blandningar kom att dominera. Bildspråket och ordvalet 
över huvud taget beskrivs som romantisk efterklang med 
Tegnér och Atterbom som stilbildare; banaliteten och ef- 
terbildningstendensema till exempel i skildringen av 
kvinnlig fägring är starka.

Miljöskildringarna med sina hyddor och riddarslott, da
lar och lunder har exotisk, gärna icke-svensk, men aldrig 
mer preciserad geografisk prägel. På liknande sätt för
håller det sig med tiden: det är oftast historisk tid, inte 
nutid, men djupare förankring i något bestämt och exakt 
historiskt förlopp eftersträvas inte i allmänhet. Skeendet i 
den berättande historien tilldrar sig i en egendomligt tidlös 
tid, som Ingrid Elam med en utmärkt term från Bachtin 
kallar äventyrstid (sagotid?), där hjälte och hjältinna går 
opåverkade och oföränderliga genom de hårdaste öden. 
De förändras inte, och de handlar knappast heller, menar 
Ingrid Elam -  de är passiva offer för krafter som de inte 
kan påverka, de är okomplicerade och ägnas ingen psyko
logisk nyansering. Detta gäller både hjältar och hjältinnor, 
de senare i allra högsta grad.

Historierna handlar om kärlek som hindras av oför
stående föräldrar, krigsuppdrag, tidigare löften och så 
vidare, och de berättas av en okomplicerat all vetande 
berättare, som ibland träder tillbaka för dialoger eller 
monologer av de agerande. Ingrid Elam hänför enkelheten 
till funktionen: »en lyssnande publik kan inte tillgodogöra 
sig en alltför komplicerad berättarteknik»; det är -  med ett 
par undantag -  en underhållningslitteratur med stereotypa 
drag, utan komplicerade grepp, utan djup.

Ändå kan genren avvinnas vittnesbörd om sina värde
ringar och sin världsbild. Ingrid Elam diskuterar termerna 
Biedermeier och romantism, som i tysk och dansk forsk
ning har använts på olika strömningar från ca 1815 till ca 
1850. Med dessa två begrepp som verktyg blir det klart 
hur genrens värdenormer är funtade och var dess viktigas
te motiv har sina historiska rötter. Den håller på dygd, 
familjekänsla och auktoritetsrespekt, men låter ofta nog 
sina älskade par omkomma och förenas först i ett liv efter 
detta. Detta är sålunda inte helt och hållet Biedermeier, 
som strävar mot trygghet och harmoni, men det tycks å 
andra sidan inte vara den mer upproriska, rebelliska ro- 
mantismen som har satt djupare spår. Man har talat om ett 
arv från Byron, men vi har inga verkliga Byronhjältar, 
anser Ingrid Elam. Även de allra tydligast By- 
roninfluerade poeterna avdemoniserar sina hjältar och ta
lar besinningens språk. Deras asociala mansfigurer har 
snarare sina föregångare bland skräckromantikens skur
kar, och någon samhällskritik i Byrons anda lyckades de 
aldrig formulera eller gestalta. -  Här behandlas också, 
som ett utpräglat Biedermeierverk, Franzéns Julie de St 
Julien, en lång dikt från 1825 som berättar om en ung 
norrman på uppdrag i revolutionens Frankrike.

Medan huvuddelen av det undersökta materialet är av 
låg konstnärlig halt, omfattar genren även några texter 
som det är av intresse att ägna ett fördjupat studium, och 
dessa i sin tur har ställt ett problem som diskuterades 
bland tidens bästa poeter och kritiker. Bokens två sista 
kapitel ägnas dessa verk och problem. Almqvists Arthurs
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jakt och Schems-el-Nihar och Runebergs Nadeschda och 
Kung Fjalar är versberättelser som på olika sätt bryter sig 
ut ur genrens normer, som Ingrid Elam ser dem, och här 
möter vi författare som komplicerar och fördjupar sina 
historier. Problemet som dryftades i kritiken och prö
vades i praktiken gällde eposet: kan man skriva ett epos 
med romantiska förtecken?

Almqvist visade sig kunna skriva romantiska versberät
telser med vad Ingrid Elam kallar episk helhetsgestalt
ning: på ett helt annat sätt än sina tafattare kolleger gör 
han figurerna till representanter för samhällsstadier, kon
flikten är betingad av kulturella och samhälleliga förhål
landen, inte framkallad av slumpen eller ödet. Personerna 
lever i ett socialt sammanhang som förklarar deras hand
lingar och relationer. Det blir nu möjligt att jämföra dessa 
berättelser med Frithiofs saga , där hjälten är en sant 
romantisk hjälte, och där individens problematiska rela
tion till omvärlden, konflikten med samhället, är huvud
intresset. Almqvists huvudpersoner står däremot inte i 
konflikt med samhället, utan de identifierar sig som äls
kande personer med samhällsförändringen till det bättre -  
den segrande kristendomen -  och de är som individer 
oproblematiska. Ändå lyckas Almqvist inte åstadkomma 
ett nationellt romantiskt epos -  hans ämnen och miljöer är 
för exotiska, stiliseringen för hård.

Runeberg tar upp impulser från Almqvist och gör något 
originellt och mer framgångsrikt av dem. I Nadeschda och 
Kung Fjalar gestaltas, säger Ingrid Elam, »individualis
men som idé och dess problematiska konsekvenser för 
samhälleligt liv». Nadeschda står i vissa hänseenden när
mare den typiska versberättelsen än Almqvists historier, 
men medan den vanliga versberättelsen skildrar personer 
som genomlever händelser, så intresserar vi oss här för 
hur personerna förhåller sig till händelser; deras karak
tärer blir något mer fängslande psykologiskt, därför att de 
har vissa handlingsmöjligheter inför samhällsnödvändig- 
heten. Här finns framför allt den vilt individualistiske, 
mörke Dmitri, som misslyckas i sitt uppsåt att ta den 
naturligt ädla Nadeschda från sin gode, ljuse bror Vold- 
mar. Dmitri är en Byronfigur, men Runeberg tar klart 
avstånd från honom. Han framstår som en i grunden 
dramatisk gestalt, medan ett episkt förhållande mellan 
människa och värld råder kring Nadeschda; Biedermeier- 
idyllen segrar med henne.

I Kung Fjalar ser Ingrid Elam också en dubbelhet: här 
är det huvudskeendet med Fjalar i centrum som betraktas 
som dramatiskt genom konflikten mellan vilja och guda- 
bestämt öde, individ och värld, medan bihandlingen, be
rättelsen om Hjalmar och Oihonna, är episk. Analysen av 
verket är helt upplagd över antitesen episkt-dramatiskt 
och slutar med att konstatera, att eposet har blivit drama 
(fast detta gäller ju innehållsformen, inte uttrycksfor
men!). Konflikten mellan individen och det allmänna har 
blivit det bärande och måste lösas med individens under
gång. Det visar sig vara omöjligt att utforma ett verkligt 
epos och genren upphör att vara produktiv.

Författarinnans intresse har i detta viktiga kapitel knu
tits till ett annat och vidare problem än det som de första 
kapitlen gäller. Nu handlar det om eposets möjligheter 
efter romantiken, inte om den romantiska versberättel
sens egenskaper. Slutkapitlet gäller också detta: Ingrid 
Elam plockar fram tidens egna kritiker, från Atterbom på 
1820-talet till 1840-talets hegelianer som Snellman och

Zedritz. Här avläses en av de historiska förutsättningarna 
betingad förskjutning, så att det nya, moderna epos som 
man ännu 1820 trodde sig kunna hoppas på, vid 40-talets 
slut tedde sig omöjligt, sedan den realistiska prosan hade 
etablerat sig som det nya berättandets mest användbara 
form, där en subjektiv hållning lättast kunde uttryckas.

Avhandlingen är klart och spänstigt skriven och innehåller 
flera textdiskussioner som det bör kunna bli anledning att 
återvända till, kanske särskilt de om versberättelserna av 
Almqvist och Runeberg. Införandet av begreppen Bieder- 
meier och romantism som två poler vid analysen av tex
terna visar sig mycket givande och kommer utan tvivel att 
bli tillämpad i fler sammanhang; det inleds dessutom med 
en utmärkt diskussionsöversikt. Jag vill också framhålla 
diskussionen av berättartekniska grepp i Kung Fjalar, 
som är full av utmärkta iakttagelser.

Boken har emellertid ett egendomligt dubbelt syfte som 
gör den på något sätt oklar. Medan den i titeln lovar en 
behandling av »den romantiska versberättelsen» och in
ledningsvis avgränsar denna genre mycket snävt, så be
handlas också frågan om det romantiska eposet, vilket 
skulle kräva en mycket vidare genrebestämning och ma
terialbas.

Teckningen av det versifierade berättandets öden i Eng
land, Tyskland och Frankrike är mer adekvat för epos
problemet än för »den romantiska versberättelsen« i Sve
rige -  här betraktas inte det erotiska motivet som genre- 
konstituerande, utan greppet tas i anslutning till utländsk 
forskning mycket vidare. Likväl har denna bakgrunds- 
teckning ett par iögonenfallande luckor: den östeuro
peiska litteraturen med diktare som Pusjkin och Mic- 
kiewicz är inte alls nämnda, och den danska, där versbe
rättelsen spelar en så betydande roll, ägnas bara en liten 
fotnot. I dessa båda litteraturer var den berättande versen 
produktiv och nyskapande på högsta nivå, inte bara en 
epigonernas låggenre, och det hade för uppfattningen om 
genrens möjligheter under perioden varit värdefullt om 
bilden fått omfatta även dessa.

Ingrid Elams avgränsning av genren »romantisk vers
berättelse» är, som jag ser det, alltför hård och tycks ha 
gjorts på ett för tidigt stadium i forskningsprocessen -  
mötet med materialet vid insamlandet tycks inte ha fått 
återverkan på definitionen. Avgränsningen till dikter med 
«erotiskt huvudmotiv», alltså sådana där huvudhandling
en knyts till ett kärlekspars öden, har lett till bildandet av 
en falsk totalitet. Gränsen mellan berättelser om kärlek 
och berättelser om andra ämnen, till exempel hämnd eller 
trofasthet eller patriotism eller kristen tro är inte så skarp 
som avhandlingen ger sken av. Ingrid Elam har å ena 
sidan gränsat ut såväl Frithiofs saga som mindre kända 
saker som till exempel Assar Lindeblads Euphrosyne, 
Pehr Thomassons De tre blommorna (ett enastående pe
koral) och Nicanders Lejonet i öknen, därför att de inte 
har kärlek som huvudmotiv. De har emellertid en rad 
väsentliga egenskaper gemensamma med det som tagits 
med. Å andra sidan har tagits upp en del texter där 
kärleksmotivet spelar en underordnad roll, som Ridder- 
stads Wildheim, Nicanders Konung Enzio, Cederströms 
Spanjoren i Särna och Schantz’ B ert ha. Avgränsningen 
mot »romansen» är oklar: så har till exempel av C. M. 
Ekbohms många likartade skräckromantiska berättelser 
på vers endast en, den längsta, kommit med, medan hans
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övriga har lämnats utanför, tydligen därför att de är för 
korta. Trots detta har andra författares ungefär lika långa 
eller till och med kortare dikter medtagits.

Andra texter tycks utelämnade mer av förbiseende. 
Stagnelius’ Blenda är väl den intressantaste av dessa. Det 
är en berättande dikt med erotiskt motiv, även om kärle
ken inte är ömsesidig. Tillkomsttiden är oklar men kan 
vara ca 1820; den trycktes av Hammarsköld 1824. Den 
Wielandinspirerade, delvis frivola berättartonen i upptak
ten står i en olycklig kontrast till den förfärliga mordorgie 
som är diktens kulmen och som skildras med en sällspord 
intensitet, och dikten har som misslyckad förvisats till ett 
undanskymt hörn av litteraturhistorien. Men i den roman
tiska versberättelsens genrehistoria borde den ha en fram
trädande plats åtminstone som exempel på hur arvet från 
det lättsinnigt ironiska 1700-talet i mötet med ett hett 
diktartemperament och ett stoff med våldsamma inslag 
men egentligen inte illa lämpat för genren kunde ge upp
hov till en estetisk katastrof.

Över huvud taget nämns namnet Stagnelius inte i av
handlingen, trots att åtskilligt i texterna, till exempel vissa 
naturskildringar, röjer hans andel i de romantiska kli
chéerna. Man kunde ju också ha väntat sig att Wladimir 
den store skulle ha figurerat i diskussionen om romantiska 
epos, och att Gunlög skulle ha fått komma med som ett 
prov på behandling av fornnordiska ämnen vid sidan av 
Frithiofs saga. Det kunde också ha varit av intresse för 
bilden av genren att placera in Tegnérs aldrig fullbordade 
men storslagna planer på versberättelser -  de vittnar om 
genrens status, och genrens öden på 1820-talet hade med 
detta blivit betydligt intressantare.

Det är inte i någon fullständighetsiver som jag efterlyser 
behandling av dessa texter. I genrediskussioner är varje 
anspråk på fullständighet orimligt. Gränserna är alltid 
vaga, och det finns alltid fler texter undangömda. Det går 
heller inte att renodla alltför energiskt. Däremot tror jag 
att man kan vaska fram några kärngrupper eller kämtyper 
av texter och sedan bör arbeta med flytande gränser, vissa 
övergångsformer och olika typer inom genren. Har man 
ett tillräckligt stort material -  så stort att mönstren för det 
typiska framträder -  så spelar inte ett par förbisedda 
texter så stor roll för genrebeskrivningen. Här hade till 
exempel några kärleksberättelser kunnat ställas i centrum 
som den viktigaste typen, men sedan hade man kunnat 
visa att liknande grepp och stillägen även applicerades på 
till exempel historiska eller religiösa ämnen. Med en så
dan friare genrebeskrivning kunde karaktären i de mer 
framträdande författarnas arbeten i genren, både deras 
misslyckanden och segrar, belysas tydligare.

Den tablå över de undersökta texterna som ges i av
handlingen s. 28-29 och som för indelningen tar fasta på 
deras metriska form är inte helt igenom tillfredsställande. 
I själva verket är versberättelsema med »varierande vers
mått» -  alltså mer eller mindre efter Frithiofs saga-model
len -  ännu fler än som framgår; både i Lindbloms Julia 
och Wilfred, Nyboms Sista natten i Alhambra och Jolins 
Fjellbruden skiftar versslagen. Betydligt fler iakttagelser 
kunde hå gjorts om metern, till exempel hur alexandrinin- 
slagen används ironiskt i Hämndsvärdet (som för övrigt 
visar likheter med Blenda, tryckt bara ett år tidigare), hur 
orimmade repliker kommer in i Romarskölden och så 
vidare. Uppgifter om ottave rime kunde också ha införts, 
eftersom det är ett intressant arv inom genren. Distinktio

nen mellan stikisk och strofisk form kunde också ha ge
nomförts bättre; den är intressant om man vill följa Axel
modellens öden.

Den fyrtaktiga jamben, som Axel skrevs på, är också av 
intresse som ett mycket gammalt arv inom versberättelse- 
genren. I avhandlingen underskattas dess betydelse för 
1700-talsconten -  Oxenstiernas Disa, som Tegnér beund
rade och hade aktuell när han skrev Axel, Creutz’ 
Daphne, Leopolds Den vackra bedjerskan, åtskilliga av 
Kellgrens kåserande dikter är skrivna på denna snabba, 
lätthanterliga vers. Det var också ett versmått som Byron 
och speciellt Pusjkin använde med stor framgång, och de 
liksom Tegnér förde här ett arv från 1700-talet vidare. 
Men Tegnérepigonerna lämnde snart den stikiska fyrfots- 
jamben och följde hellre bruket från Frithiofs saga att låta 
skiftande versmått skapa variation i texten; detta måste ha 
framstått som det nya och moderna greppet i metriskt 
hänseende.

Ingrid Elam har mycket medvetet övergivit genrebe
teckningen »romans» som så många av dessa stycken 
åsattes ursprungligen och som var vanligt även i kritiken. 
Om »versberättelser» talade man inte. »Romans» kunde 
emellertid också beteckna kortare stycken, och genom 
bruket att kalla Frithiofs saga och dess formella efterfölja
re för »romans-cykel» kom ordet romans med tiden att få 
beteckna diktens uttrycksform snarare än dess innehålls- 
form. Ordet »romans» användes också ungeför synonymt 
med »ballad» och Ingrid Elam sätter sina versberättelser i 
motsats till balladerna. Kanske är det synd att hon inte 
har gått motsatt väg och återupplivat termen »romans» 
och låtit den beteckna det som nu täcks av »romantisk 
versberättelse». Då hade man dessutom sluppit ifrån den 
skeva användningen av adjektivet »romantisk» -  det rör 
sig ju epokmässigt om searomantiska texter av en typ som 
är främmande för den egentliga romantiken; de är, visar 
författarinnan framgångsrikt, ideologiskt att placera inom 
strömningar som »romantism» och »biedermeier» -  de 
har alltså inte heller »romantiska» kvaliteter i någon strik
tare bemärkelse. Ett återupplivande av termen romans 
hade nog också varit fördelaktigt genom associationerna 
till Northrop Fryes »romance»-begrepp -  den berättelse
typ vars essentiella intrigelement är just äventyren och 
som har en naturligt sekvensartad form; släktskapet med 
dessa versberättelser är tydlig. En annan möjlighet hade 
varit att med Gudmar Hasselberg tala om »sentimentala 
versberättelser» (så sker nu en gång, s. 79).

På flera sätt återknyter genren till 1700-talet. I de så 
kallade skräckromantiska balladerna kan man till exempel 
finna manstyper som återvänder här. Iakttagelsen att bie- 
dermeierlitteraturen griper tillbaka på tendenser som var 
på modet ungefär två generationer tidigare har gjorts av 
biedermeier-forskare från Kluckhohn till Nemoianu; det 
är som om man under 1830- och 1840-talen satte (hög)ro- 
mantiken inom parentes och ville låtsas att den inte hade 
funnits (tendensen kan hos oss tydligt iakttas i Geijers 
Minnen från 1834). Det är av stort intresse att Ingrid Elam 
har sett detta fenomen också inom denna genre.

Man måste alltså fråga sig om det som här avgränsas 
och beskrivs som »den romantiska versberättelsen», allt
så versberättelser med erotiska motiv, ger en tillräcklig 
bakgrund för förståelsen av vad Almqvist och Runeberg 
försökte göra i sina versberättelser. Att Nadeschda och 
Kung Fjalar i viss utsträckning replierar på typen är klart:
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Nadeschdas upptakt och Kung Fjalars parti om Hjalmar 
och Oihonna visar sig likna typen starkt. Ingrid Elam vill 
emellertid se Kung Fjalar som »ett av de sista försöken 
under perioden att med Frithiofs saga , Almqvists versbe
rättelser och tjugo års samlade episka ’försök’ i ryggen 
skapa ett epos» (s. 110). Men om problemet ställs så, 
borde ju inte bara en speciell sort bland dessa episka 
försök, utan hela genren, ha diskuterats? Franzén, till 
exempel, kunde ha fått en mer framträdande roll. Hans 
Julie de St Julien analyseras nu som en dikt som inte hör 
till genren »romantiska versberättelser» -  men hade Na- 
deschda ställts samman med den hade nog till exempel 
draget av historisk novell i denna dikt, dess ideologiska 
debatt och så vidare tett sig mindre som en avvikelse än 
som en lyckad fortsättning.

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

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

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

Louise Vinge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I avhandlingens första stora avsnitt, kapitlen Patriarka




