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1.0 Inledning och bakgrund  
Christine de Pizans Kvinnostaden (1405) är en inspirerande samling berättelser om berömda 

kvinnor och på samma gång en uppgörelse med hur kvinnan avbildas i litteraturen.1 För att 

råda bot på den negativa representationen grundar de Pizan en allegorisk stad av historiska 

och mytologiska kvinnor som ska skydda mot misogyna påhopp. Staden ska stå för evigt, vara 

ointaglig och öppen för alla ärbara kvinnor som lever, har levat och kommer leva. Sedan de 

Pizans tid har onekligen många ärbara och modiga kvinnor levat, som jag nu föreställer mig 

flyttat in i hennes stad. Som en av modernismens mest centrala författare måste Virginia 

Woolf betraktas som en av dem som flyttat in i de Pizans stad. I Ett eget rum (1929), som 

anses vara en av den feministiska litteraturforskningens urtexter, låter Woolf sin fiktiva 

berättare argumentera övertygande för att en kvinna behöver pengar och ett eget rum för att 

skriva skönlitteratur.2 Som två nyckeltexter i feministisk litteraturhistoria, och med sitt fokus 

på både fysisk och allegorisk rumslighet, är Kvinnostaden och Ett eget rum väl lämpande att 

läsas i relation till varandra.  

Kvinnostaden och Ett eget rum var båda centrala texter i omfattande 

intellektuella debatter. De Pizan initierade en litterär debatt om kvinnans värde i och med 

Kvinnostaden,3 och i Ett eget rum alluderar berättaren explicit på rättegången mot Radclyffe 

Halls roman The Well of Loneliness, som innehöll en utskriven lesbisk tematik.4 Rättegången 

pågick samtidigt som hon höll föreläsningarna som utgör grunden till Ett eget rum. Som 

debattinlägg förutsätter jag att de innehåller argumenterande inslag: Mitt första intryck av 

Kvinnostaden var att de Pizan utvecklar strategier för att argumentera för sin sak. Både Kvin-

nostaden och Ett eget rum utforskar kvinnans roll i relation till den litterära kanon. De Pizan 

problematiserar hur kvinnan representeras av manliga författare och tänkare, och Woolf 

reflekterar över varför så få kvinnor finns med i den litterära kanon. Hon läser med en kritisk 

blick och skriver retoriskt strategiskt. Den här uppsatsen undersöker hur dessa strategier ser ut 

och i vilken grad liknande retoriska strategier förekommer i Ett eget rum. Utgångspunkten för 

denna uppsats är att dessa två säregna verk har en gemensam kärna i det att de argumenterar, 

både explicit och implicit, för kvinnors aktiva roll i den intellektuella, litterära världen.  

 

                                                
1 Christine de Pizan, Kvinnostaden, övers. Jens Nordenhök, Stockholm: Ersatz 2017. 
2 Virginia Woolf, A Room of One’s Own, London: Penguin Books 2004. Lisbeth Larsson, ”Compulsory Happy 
Endings: Virginia Woolfs ’Ett eget rum’ i feministisk teori”, i Genusvetenskapliga litteraturanalyser, Åsa 
Arping och Anna Nordenstam (reds.), Lund: Studentlitteratur 2010, s. 70. 
3 de Pizan 2017, s. 17. Ur Carin Franzéns förord. 
4 Larsson 2010, s. 75. 



 3 

1.1 Syfte och frågeställning  

Det skiljer femhundra år mellan Christine de Pizans Kvinnostaden (1405) och Virginia 

Woolfs Ett eget rum (1928), och de har tillkommit i olika historiska och kulturella kontexter.  

Trots det är de relevanta texter i förhållande till varandra eftersom de idag läses och disku-

teras inom en och samma kontext, feministisk litteraturhistoria- och teori. Som två feminis-

tiska nyckeltexter har de haft stor påverkan på det samtida forskningsfältet, men någon mer 

grundlig jämförelse dem emellan har inte tidigare gjorts.  

Syftet med uppsatsen är att jämföra Christine de Pizans Kvinnostaden med 

Virginia Woolfs Ett eget rum och undersöka vilka kritiska läs- och skrivstrategier berättarna 

utvecklar för att närma sig den litterära kanon, ifrågasätta representationen av kvinnan och 

kvinnans bidrag till den. Frågeställningarna är 1) Vilka kritiska läs- och skrivstrategier använ-

der Christine de Pizan i Kvinnostaden? och 2) Hur liknar eller skiljer de sig från Virginia 

Woolfs Ett eget rum?  

 

1.2 Material 

Kvinnostaden och Ett eget rum har en genremässig likhet i sin förmåga att inte vilja låta sig 

genrebetecknas. Kvinnostaden har definierats som ett traktat, en allegori eller ett prosaverk. 

Ett eget rum är baserat på föreläsningar som förvandlats till textform och verket brukar 

benämns som en essä. Det finns fiktiva element i verket, och formmässigt anses det vara ett 

prosaverk. Både Kvinnostaden och Ett eget rum har dessutom kallats för manifest. Det är 

svårt att applicera en modern genrebeteckning på dessa ovanliga verk, men i denna uppsats 

behandlas de som två prosaverk som i sin samtida kontext figurerat som två debattinlägg.  

I uppsatsen använder jag Jens Nordenhöks översättning av Kvinnostaden från 

2012, återutgiven 2017 i pocketversion, vilket är den första svenska fullständiga översät-

tningen av Kvinnostaden.5 Kvinnostaden består av en ramberättelse där Christine, den fiktiva 

berättaren, drabbas av akut melankoli när hon läser en diktsamling av poeten Matheolus och 

börjar begrunda hur män skriver om kvinnor. Ensam på sin studiekammare uppenbarar sig tre 

höga fruar för Christine, Fru Förnuft, Fru Rättrådighet och Fru Rättvisa, som utsända av Gud 

ska rädda henne från förtvivlan och bygga en stad till skydd för alla ärbara kvinnor. Staden är 

allegorisk och varje del av stadsbyggandet består av berättelser om historiska, mytologiska 

och bibliska kvinnor. Kvinnostaden är uppdelad i tre delar där Christine under ledning av 

fruarna bygger olika delar av staden. Den första delen beskriver hur staden grundas, 

                                                
5 de Pizan, 2017. 
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vallgraven grävs och skyddsmurarna byggs. I andra delen byggs husen i staden och den börjar 

befolkas. I del tre fullbordas staden och de sista damerna flyttar in. I uppsatsen kommer jag att 

fokusera på den första delen, där Christine lägger de teoretiska grundvalarna för staden i sam-

språk med Fru Förnuft, som berättar om de förkristna mytologiska och historiska kvinnor och 

utgör stadens bas.6 

I jämförelse kommer jag undersöka Virginia Woolfs Ett eget rum. Jag använder 

den engelska versionen A Room of One’s Own utgiven 2004 av Penguin Books, och citerar ur 

den på engelska.7 Ett eget rum bygger på föreläsningar som Woolf höll vid Girton College 

och Newnham i Cambridge, vilket var två brittiska akademiska institutioner som var öppna 

för kvinnor.8 Föreläsningarna har skrivits om till en essä, med en fiktiv berättarröst som 

resonerar kring ämnet ”kvinnor och fiktion”. Berättaren i Ett eget rum inser redan på första 

sidan att hon aldrig kommer kunna erbjuda någon sanning om ämnet i fråga, så istället 

resonerar hon kring vilka förutsättningar som krävs för kvinnors skrivande. Berättaren i Ett 

eget rum är namnlös och hon säger att läsaren kan kalla henne Mary Beton, Mary Seton, Mary 

Carmichael eller vilket namn som helst.9 Enligt praxis kommer jag i fortsättningen referera till 

berättaren som Mary Beton.10 Det är dock viktigt att notera att Mary Beton och Christine 

refererar till de fiktiva, homodiegetiska berättarna i Ett eget rum respektive Kvinnostaden. När 

jag refererar till författarna kommer jag använda efternamnen Woolf och de Pizan. 

 

1.3 Tidigare forskning  

Den tidigare svenska forskningen om Christine de Pizan är milt uttryckt skral. Den 

internationella forskningen är lyckligtvis större, så pass stor att jag inte kommer kunna ge en 

fullständig överblick här. Sharon L. Jansen diskuterar i Reading Women’s Worlds from 

Christine de Pizan to Doris Lessing: A Guide to Six Centuries of Women Writers Imagining 

Rooms of Their Own (2011) relationen mellan Woolf och de Pizan.11 Reading Women’s 

Worlds from Christine de Pizan to Doris Lessing har en informell ton, och tycks mer beskriva 

Jansons egna läsupplevelser och diskussionerna hon haft i klassrummet med sina elever. Den 

är inte vetenskapligt skriven, men samtidigt relevant för denna undersökning. Det är nämligen 

Jansen som gör, vad jag kunnat hitta, den mest utförliga jämförelsen mellan Woolf och de 

                                                
6 de Pizan 2017, s. 25–126. 
7 Woolf, 2004. 
8 Larsson 2010, s. 71. 
9 Woolf 2004, s. 5. 
10 Den tidigare forskning som presenteras nedan benämner berättaren som ”Mary Beton”. 
11 Sharon L. Jansen, Reading Women’s Worlds from Christine De Pizan to Doris Lessing: A Guide to Six 
Centuries of Women Writers Imagining Rooms of Their Own, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2011. 
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Pizan. Hon menar att Christine de Pizan, precis som Virginia Woolf, blev ”lost before she was 

found”, och belyser likheten mellan de två berättarna som båda påminner om men samtidigt 

skiljer sig från de biografiska författarna.12 Hon påstår också att både Kvinnostaden och Ett 

eget rum ofta skapar en känsla av identifikation hos läsaren och att de i hög grad är texter som 

det är lätt att tycka om.13 Jansen funderar över hur essän skulle förändrats om berättaren i Ett 

eget rum hade upptäckt Kvinnostaden, och om berättaren fortfarande skulle uppleva det som 

att hon letade efter böcker som inte existerade, för enligt Jansen fanns en utgåva av Kvinno-

staden, översatt och publicerad 1521, på The British Library.14 Den för uppsatsen mest 

relevanta iakttagelsen hos Jansen är att Christine de Pizan hade tillträde till det egna rum som 

Woolf eftersöker, men att det inte räcker som förutsättning för att kvinnor ska kunna skriva: 

 
But five hundred years earlier, “Christine” did have that room, and that kind of solitude that “Mary 

Beton” did not. The Book of the City of Ladies begins with a seemingly independent woman alone in her 

study, surrounded by books on every subject, but it is here, inside the safety and security of her study, that 

“Christine” is most vulnerable. Having a room of one’s own, even a room with a lock on the door, is still 

not enough.15 

 

Jansen utvecklar inte sin analys nämnvärt, utan lämnar den vid detta konstaterande. Den här 

uppsatsen kan därför bidra med en fördjupning och problematisering av Jansens jämförelse. 

En annan, mer vetenskaplig, undersökning är Maureen Quilligans The Allegory 

of Female Authority: Christine de Pizan’s Cité des Dame (1991).16 I den ger hon en kort 

biografisk beskrivning av de Pizan, och beskriver lika kort omständigheterna som omgärdade 

de Pizans skrivande. Quilligan menar att formen är en ”generically conventional allegorical 

debate”, specifikt inspirerad av Boethius Filosofins tröst.17 Quilligan ger kommentarer, sida 

för sida, på Kvinnostaden och menar att det är nödvändigt att göra en grundlig intertextuell 

jämförelse för att sambandet mellan Kvinnostaden och de texter som den refererar till ska 

kunna förstås.18 Hon undersöker främst hur de Pizans utnyttjar kanoniska författare så som 

                                                
12 Jansen 2011, s. 12, 17. 
13 Jansen 2011, s. 22.  
14 Jansen 2011, s. 9. 
15 Jansen 2011, s. 18. 
16 Maureen Quilligan, The Allegory of Female Authority: Christine de Pizan’s Cité Des Dames, Ithaca: Cornell 
University Press 1991. 
17 Quilligan 1991, s. 2. 
18 Quilligan 1991, s. 3. 
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Dante, Boccaccio, Ovidius med fler och förändrar deras texter, och därmed den litterära 

kanon, samtidigt som hon är med och befäster vilka texter som räknas till den.19  

I Dido’s Daughters: Literacy, Gender and Empire in Early Modern England 

and France (2007) tillägnar Margaret Ferguson kapitlet ”An Empire of Her Own” till 

Kvinnostaden och till att undersöka hur Christine de Pizan skapar sitt eget imperium där.20 

Hon gör en grundlig analys, där hon vidareutvecklar Quilligans undersökning av hur de Pizan 

beslagtar och förvrider, approprierar, andra texter. Ferguson undersöker hur de Pizan ger sig 

själv auktoritet, och hur hon i sina intertextuella ombearbetningar går i dialog med sina 

manliga författarkollegor och kritiserar dem implicit. Jag kommer till stor del att använda mig 

av Fergusons undersökning i analysen och kommer därför löpande att referera till hennes 

undersökning. Hennes tes är att de Pizan vill upphöja synen på kvinnans värde och natur.  

I Roberta Kreugers artikel ”Towards Feminism” (2013) diskuteras Christine de 

Pizans förhållande till begreppet feminism. Kreuger presenterar två alternativa sätt att se på 

feminism, antingen som ”the active struggle for women’s legal and political equal rights” 

eller som ”the promotion of women’s intellectual activity, the defense of female moral 

equality, and the affirmation of women’s contributions to their families and communities”. 

Utifrån från den första definitionen var fenomenet icke-existerande under de Pizans tid, men 

den bredare definitionen tillåter att medeltida texter av kvinnor kan räknas som ett första steg 

mot bland annat kvinnors rätt till utbildning.21 För trots att den medeltida genusdiskursen både 

var motsägelsefull och inkonsekvent, lades det under perioden en grund ur vilken feministiska 

tankar kunde komma att växa.22 Kreuger beskriver inte de Pizan som en feminist utan som en 

person som politiskt positionerat sig till försvar för kvinnors värde.23 Kreuger kan konstatera, 

att trots att den feministiska rörelsen anses börja under slutet av 1700-talet, så har Christine de 

Pizans Kvinnostaden bidragit till att kvinnors läs- och skrivkunnighet spreds. Kruger menar 

också att hennes försvar för kvinnan anses föranleda senare tiders argumentation för kvinnors 

utbildning och kritik av äktenskapet.24  

                                                
19 Quilligan 1991, s. 3–4. 
20 Margaret W. Ferguson, Dido’s Daughters: Literacy, Gender, and Empire in Early Modern England and 
France, Chicago: University of Chicago Press 2007, s. 179–224. 
21 Roberta Krueger, ”Towards Feminism: Christine De Pizan, Female Advocacy, and Women’s Textual 
Communities in the Late Middle Ages and Beyond”, The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval 
Europe, Judith Bennett och Ruth Karras (reds.), Oxford: Oxford University Press 2013, s. 591. 
22 Krueger 2013, s. 591.  
23 Krueger 2013, s. 590.  
24 Krueger 2013, s. 590.  
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I kapitlet ”Med pennan som murslev” ur Mellan himmel och helvete undersöker 

Carin Franzén, likt Quilligan och Ferguson, hur de Pizan approprierar sina kanoniska källor.25 

Hon konstaterar att litteraturen är ett ”skriftens slagfält” och att de Pizans strategi ”går […] 

inte bara ut på att använda sin tids författarkanon för att föra fram sina argument om kvinnors 

betydelse och värde; mer precist visar hon hur patriarkala diskurser kan vändas mot dem som 

drar nytta av dem”.26 Carin Franzén har också i sin bok Jag gav honom inte min kärlek (2012) 

undersökt den medeltida höviska kärleken och hur kvinnor använt den som ett strategiskt 

element i den historiska diskursen om kärlek, vilket hindrar den från att verka som ett homo-

gent system där kvinnans roll är föreskriven”.27 I artikeln ”Utopiska strategier i Christine de 

Pizans Kvinnostaden” (2012) upprepar Franzén flera av sina resultat.28  

Forskningen om Ett eget rum är betydligt större, och jag har inte möjlighet att 

göra en fullständig redogörelse av den. Jag kommer dock kort hänvisa till ett par forskare som 

är relevanta för den här undersökningen. Jane Marcus undersöker i kapitlet “Sapphistry: 

Narration as lesbian Seduction” (1987) hur Woolf förhåller sig till sin omgivning och samtida 

akademiska normer, specifikt i relation till rättegången mot Radclyffe Halls roman The Well 

of Loneliness (1928) som pågick under perioden då Woolf höll sina föreläsningar.29 Marcus 

lyfter fram lesbiska teman ur essän och menar att Woolf som kvinnlig berättare förför en 

kvinnlig läsare, och genom att behärska klassisk retorik förvränger hon manliga akademiska 

normer så att de framstår som avvikande. 

Elaine Showalters A Literature of Their Own (1977) anses vara den första 

kvinnolitteraturhistorien.30 Titeln alluderar till Ett eget rum, men Showalter tar samtidigt 

avstånd från Woolf. Showalter uppmärksammar Woolfs behov av att definiera sin egen 

identitet i relation till tidigare kvinnliga författare, samt textens ambivalenta karaktär där 

argumentationen både är seriös och samtidigt förklädd till att inte se ut som ett argument.31 

Men främst fokuserar Showalter på att ge en biografisk redogörelse av Woolfs liv och 

fokuserar på vad hon menar är Woolfs androgyna utopi, alltså tanken om att en författare ska 

                                                
25 Carin Franzén, ”Med pennan som murslev”, i Mellan himmel och helvete: bilder och berättelser från 
senmedeltidens Italien, Olle Ferm och Per Förnegård (reds.), Stockholm: Atlantis 2015, s. 63–80.  
26 Franzén 2015, s. 66–68.  
27 Carin Franzén, Jag gav honom inte min kärlek: om hövisk kärlek som kvinnlig strategi, Stockholm: Ersatz, 
2012, s. 46. 
28 Carin Franzén, ”Utopiska strategier i Christine de Pizans Kvinnostaden”, i K&K: kultur og klasse: kritik og 
kulturanalyse, 114, 2012, 31–44. 
29 Jane Marcus, “Sapphistry: Narration as Lesbian Seduction”, i Virginia Woolf and the Languages of 
Patriarchy,  Bloomington Indiana: Indiana University Press 1987, s. 163–187. 
30 Elaine Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing, Princeton: 
Princeton University Press 1977. 
31 Showalter 1977, s. 282–283. 
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skriva som både en man och kvinna.32 Showalter beskriver denna utopi som en form av 

förtryck av kvinnlighet och ett sätt att separera politiken från konsten och kritiserar den för att 

både sakna styrka och vara omöjlig att uppnå.33   

En forskare som kritiserat Showalter är Toril Moi, som i Sexual/Textual Politics 

(1985) problematiserar hennes avståndstagande från Woolf och ifrågasätter att Showalter och 

många andra feministiska litteraturforskare avfärdar en så central feministisk författare.34 Moi 

har dessutom en annan syn på Woolfs förespråkande för ett androgynt skrivande, och menar 

att den inte är ett uttryck för självkontroll eller förtyck, utan en form av upplösning av 

könsidentiteter.35 Efter Mois dekonstruktivistiska läsning har Ett eget rum under de senaste 

decennierna lästs som apolitisk i motsats till retorisk. Lisbeth Larsson, till exempel, menar i 

artikeln ”Complusory Happy Endings” (2010) att ”varje försök att slå fast ett lyckligt slut, 

eller en bestämd emancipatorisk strategi, [är] ett övergrepp” och uppmanar till att Ett eget 

rum ska läsas med fokus på textens ambivalenta och motsägelsefulla karaktär. 36  

Det bör också sägas att det utöver Jansen förekommer fler studier som gjort 

kopplingar mellan de två verken. Fergusons kapitel ”An Empire of Her Own” i boken Dido’s 

Daughters alluderar till Virginia Woolf, men hon går inte närmare in och jämför dem. I 

artikeln “Christine de Pizan and Sacred History” som ingår i boken The City of Scholars 

(1994) gör Earl Jeffery Richards en jämförelse mellan de Pizan och Woolfs syn på 

exkludering och separatism.37 Han menar att ingen av dem förespråkar exkludering, varken av 

kvinnor eller av män, och grundar bland annat resonemanget på att de Pizan gör sin stad 

allegorisk och att hon därmed undviker att varken låsa någon ute eller inne i sin stad. Detta 

jämför han med Woolfs diskussion om huruvida det är lika illa att vara utestängd från ett rum 

som att vara inlåst i det.38  

 

1.4 Teori och metod 

Min teoretiska utgångspunkt ansluter till och vilar mot den tidigare forskningen på 

Kvinnostaden och Ett eget rum, och är i den meningen feministiskt inspirerad. Jag fördjupar 

                                                
32 Showalter 1977, s. 288–289. 
33 Showalter 1977, s. 284–289. 
34 Toril Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, New York: Routledge Chapman & Hall 1985, s. 
1. 
35 Moi 1985, s. 13. 
36 Larsson 2010, s. 78. 
37 Earl Jeffery Richards, “Christine de Pizan and Sacred History”, i The City of Scholars: New Approaches to 
Christine de Pizan, Dina de Rentiis och Margarete Zimmerman (reds.), Berlin: De Gruyter 1994. 
38 Richards 1994, s. 28.  
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den korta jämförelsen som Jansen gör, där hon utgår från att de Pizan och Woolf har olika syn 

på rummets funktion för kvinnors skrivande. I min vidareutveckling av hennes fokus på 

rumslighet utgår jag från att begreppet rum kan användas i en vidare bemärkelse. Att det kan 

signalera både ett fysiskt rum, men också fungera i betydelsen utrymme, som i engelskans 

”space”. Jag kommer alltså använda begreppet rum både som benämning på ett fysiskt 

utrymme och för att referera till ett mentalt, intellektuellt rum. 

Både Quilligan och Ferguson fokuserar i sina studier på de Pizans 

approprieringar och Marcus har konstaterat att Woolf bryter ned ett manligt akademiskt språk. 

Jag kommer fortsätta att undersöka hur de dekonstruerar ett traditionellt manligt intellektuellt 

rum, men inte utifrån en intertextuell analys utan med fokus på hur de skapar strategier för sitt 

eget läsande och skrivande.  

Vidare ifrågasätter jag Larssons uppmaning om att det inte går att utläsa någon 

utopisk dimension ur Ett eget rum, då jag undersöker om de kritiska läs- och skrivstrategier 

som analyseras kan fungera emancipatoriskt. Forskare som bland andra Ferguson, Kreuger 

och Franzén har framhävt Christine de Pizans användning av retorik, och Elaine Showalter 

och Jane Marcus behandlar också Ett eget rum som en argumenterande text. Uppsatsens 

jämförelse mellan Woolf och de Pizans läs- och skrivstrategier försöker inte utläsa ett lyckligt 

slut, för att använda Larsson uttryck, men öppnar för att det ändå kan vara relevant att 

undersöka huruvida det finns någon mer explicit argumentation inbäddad i den estetiska 

framställningen, och om den i så fall går att relatera till någon form av emancipatorisk 

strategi. 

Man kan invända mot användningen av begreppet feminism i relation till 

Christine de Pizan, som levde och verkade ett par århundraden innan begreppet uppkom. Det 

kan anses anakronistiskt att använda begreppet i förhållande till henne, men många forskare 

har pekat på fördelarna med att använda moderna termer i relation till äldre texter. Sam 

Holmqvist har till exempel i sin avhandling Transformationer (2017) använt en modern 

begreppsapparat för att undersöka transteman i svensk litteratur från 1800-talet. Holmqvist 

argumenterar för behovet av att tala om litteratur ”på vårt eget språk” och att det inte är 

begreppen i sig som är betydelsefulla utan fenomenet de betecknar.39 Det ska också tilläggas 

att de Pizan bidragit till en historisk kvinnokamp som inte kan kallas feministisk men som 

innehåller ideal som idag skulle kallas feministiska, vilket Kreuger framhållit. 

                                                
39 Sam Holmqvist, Transformationer: 1800-Talets Svenska Translitteratur Genom Lasse-Maja, C. J. L. Almqvist 
Och Aurora Ljungstedt, (diss. Uppsala) Stockholm: Makadam Förlag 2017, s. 25. 
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Ett annat viktigt begrepp är ”utopi”. I sin bok Fantasin till makten (2004) går 

Ronny Ambjörnsson igenom ett urval av västerländska utopier.40 Han konstaterar att trots att 

begreppet utopi myntades med Thomas Mores bok Utopia, 1516, har det funnits en tradition 

både inom den kristna och den antika litteraturen att skildra drömsamhällen. Utopi betyder 

”icke-plats”, och är konstruerat av den grekiska negationen ”ou” (inte) och ”topos” (plats)”.41 

Utopier är inte naiva drömmar, utan innehåller ofta samhällskritik, men eftersom en utopi är 

ett ingenstans är den till sin natur omöjlig att skapa i fysisk form. 42 Ambjörnsson kommer 

fram till två olika sätt att se på utopin: antingen som en vision, en dröm om ett framtida bättre 

samhälle, eller som en ”påminnelse om att den sociala gemenskapen kan organiseras på olika 

sätt”.43 En utgångspunkt är att det finns ett förehållande mellan läs- och skrivstrategier, 

rumslighet och utopiska rum för skrivande och att det speglas av de Pizan och Woolfs 

argumentationen för kvinnors plats i ett intellektuellt rum. 

Rent metodologiskt gör jag likt Jansen en jämförande textanalys, men till 

skillnad från henne utgår jag från retoriska begrepp för att undersöka hur de Pizan och Woolf 

argumenterar. De retoriska begreppen hämtas från den klassiska retoriken och kommer 

förklaras löpande. Texternas narrativa struktur förstärker argumentationen, vilket innebär att 

jag kommer att använda vissa grundläggande narratologiska begrepp i min analys. Jag utgår 

från att författarna skapar en fiktiv värld och använder sina berättare för att argumentera för 

sin sak. Jag kommer att titta lite närmare på tre narratologiska begrepp; berättare, dieges och 

ramberättelse, eftersom det visar sig spela roll att budskapet förmedlas just genom en litterär 

text. Teorin utgår alltså från feministisk litteraturforskning och metoden kompletteras med en 

komparativ retorisk-narratologisk argumentationsanalys. 

2.0 Analys 

2.1 Hemlöshet och förtvivlan  

För att undersöka vilka kritiska läs- och skrivstrategier Christine de Pizan och Virginia Woolf 

använder, och hur de liknar och skiljer sig från varandra kommer jag börja med att undersöka 

hur de väljer att inleda sina prosaiska debattinlägg. Både Kvinnostaden och Ett eget rum 

börjar dramatiskt. Det första kapitlet i Ett eget rum inleds utomhus vid ån i ”Oxbridge”, en 

påhittad universitetsstad som anspelar på både Oxford och Cambridge. Berättaren Mary Beton 

                                                
40 Ronny Ambjörnsson, Fantasin till makten! : utopiska idéer i västerlandet under fem hundra år, Stockholm: 
Ordfront 2004. 
41 Ambjörnsson 2004, s. 17. 
42 Ambjörnsson 2004, s. 30. 
43 Ambjörnsson 2004, s. 218. 
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lägger direkt fram sin slutsats. Det motsäger hennes eget konstaterande om att hon inte har en 

sanning att erbjuda läsaren, men hon formulerar det snarare som en åsikt än en sanning. 

Slutsatsen är att ”[a] woman must have money and a room of her own if she is to write fiction 

[.]”.44 Tesen är alltså materialistiskt orienterad och explicit uttryckt.  

För att illustrera detta har berättaren i essäns början inget eget rum. Hon rör sig 

vid floden, går runt i universitetsstaden och besöker biblioteket. Larsson beskriver hennes 

rörelse genom staden som en ”vandring genom dess manliga centrum och ut mot den 

kvinnliga marginalen” och påpekar att det snarare liknar en ”hinderbana än en promenad”.45 

Mary Beaton blir tillrättavisad av en av universitetets vaktmästare när hon går över 

gräsmattan och inte på grusstigen, och en man vid biblioteket avvisar henne och beklagar 

samtidigt att kvinnor inte får besöka biblioteket utan sällskap av en manlig student eller med 

särskilt tillstånd.46 Berättaren blir tillrättavisad och utesluten, och fortsätter vandra omkring i 

Oxbridge till synes planlöst. Detta irrande ger en känsla av hemlöshet; hon är inte välkommen 

vid universitetet och har därmed inte en egen fristad. Till slut kommer hon till en kyrka men 

försöker då inte ens gå in. Både uppgivet och ironiskt konstaterar hon att även om hon kunnat 

skulle hon inte vilja gå in, men spekulerar kring ifall de hade krävt att få se hennes dopbevis 

eller ett intyg från universitetets rektor. Trots denna syrliga ton tänker hon på universitetet 

som en fristad och ställer sig för att beundra utsidan av kyrkan.47 Biblioteket, kyrkan och 

universitetsstaden som hon befinner sig i går att läsa som allegorier för den litterära, 

teologiska och intellektuella världen. Scenen demonstrerar hur hon rent fysiskt utesluts från 

de kulturella institutionerna, vilket jag tolkar som en implicit anspelning på hur kvinnor 

exkluderas från den intellektuella världen.  

Inom retoriken särskiljs tre typer av argument: logos-, pathos och 

ethosargument. De används för att övertyga en publik genom antingen logik (logos), genom 

att känslomässigt övertyga publiken (pathos) eller genom att övertyga publiken med talarens 

trovärdighet (ethos). Dessa kan användas var och en för sig eller tillsammans.48 Det första 

kapitlet i Ett eget rum visar hur Woolf använder en kombination av estetik och teori, då hon 

framför sitt argument inbäddat i en litterär, fiktiv form.49 Jag tolkar berättarens fiktiva 

framställning av att inte ha någonstans att vara, att inte ha tillträde till de rum hon vill besöka, 

                                                
44 Woolf 2004, s. 3.  
45 Larsson 2010, s. 72. 
46 Woolf 2004, s. 6–8. 
47 Woolf 2004, s. 9–10. 
48 Edward P. J. Corbett och Robert J. Connors, Classical Rhetoric for the Modern Student, 4. ed., New York: 
Oxford University Press 1999, s. 18. 
49 Corbett och Connors 1999, s. 101. 
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att vara exkluderad och hemlös, som ett försök att känslomässigt involvera läsaren. Hon 

dramatiserar orättvisorna hon utsätts för då hon inte får besöka biblioteket och blir 

tillrättavisad av vaktmästaren, och appellerar redan från första sidan på läsarens pathos för att 

göra den känslomässigt övertygad.  

Även Kvinnostaden inleds dramatiskt. Den börjar visserligen i Christines egen 

studiekammare, men i en mer akut känsla av förtvivlan. Det är anmärkningsvärt att berättaren 

Christine tycks ha de materiella förutsättningar som berättaren i Ett eget rum anser att en 

kvinna behöver för att kunna skriva, men att hon ändå känner sig hindrad. Christine har ett 

eget rum, och verkar inte behöva ägna sina dagar åt något annat än sina egna studier. Hon kan 

dessutom ta pauser i sina studier och förströ sig med lyrik.50 Trots dessa till synes goda förut-

sättningar för intellektuellt arbete, kommer Christine av sig i det. Hon tar upp ett diktverk av 

poeten Matheolus i tron om att få läsa något som framställer kvinnor med respekt. Tvärtemot 

sina förväntningar inser hon att det inte gör det och hon blir plötsligt och allvarligt upprörd 

när hon upptäcker att det ”var böcker som denna som var orsak till att så många män, både 

kyrkliga och lekmän, har varit benägna att i tal och skrift håna och förtala kvinnor och 

kvinnoting”.51 Hon fortsätter fundera och kommer till en förödande insikt:  

 
 [N]ästan alla författare och poeter och storordiga talare, alltför många att räkna upp, tycks faktiskt tala 

med en enda röst, eniga om en enda sak, nämligen att det hör till kvinnans natur att vara hågad för och 

hemfallen åt alla slags laster.52  

 

Christine tycks ha tillgång till en rik litteratursamling, och inser till sin förfäran att hela den 

litterära kanon är full av olika ”utfall mot kvinnan”. Denna insikt, att hon är omringad av 

litteratur som enhälligt hävdar hennes egen oduglighet och lastbarhet, gör henne osäker på hur 

hon själv uppfattar sin omgivning och de kvinnor hon i verkligheten mött. Hon tycker att 

representationen av kvinnor i litteraturen inte överensstämmer med de kvinnor hon själv har 

mött i verkligheten, men hon får för sig att ”det kanske ändå var sant som de sade, och att mitt 

simpla och okunniga förstånd inte räckte till för att se de enorma brister som häftade vid mig 

och alla andra kvinnor”.53 Så Christine börjar tvivla på sig: ”Av det skälet bestämde jag mig 

för att hellre stödja mig på andras utsagor än på mina egna tankar och övertygelser.”54  

                                                
50 de Pizan 2017, s. 25. 
51 de Pizan 2017, s. 26.  
52 de Pizan 2017, s. 26. 
53 de Pizan 2017, s. 26. 
54 de Pizan 2017, s. 26–27. 
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 Till skillnad från Mary Beton befinner sig alltså Christine på sin studiekammare, 

i ett rum som signalerar makt och självständighet. Likväl drabbas hon av akut melankoli när 

hon läser vad manliga författare har skrivit om kvinnor. Trots det egna rummet framställs hon 

som ytterst sårbar, när hon sjunker så djupt ner i sorg att hon tillslut vänder sig till Gud och 

önskar att hon hade blivit född till man i stället.55 Att drivas till denna punkt, där hon beklagar 

att hon fötts till kvinna, är en extrem reaktion på det hon läst. Precis som i Ett eget rum anspe-

lar Christines förtvivlan på läsarens känslomässiga engagemang för den orättvisa framställni-

ngen av kvinnor. Det skulle kunna vara ett försök till att övertyga läsaren om att represen-

tationen av kvinnor i den litterära kanon är förkastlig. Genom att dramatisera denna förtvivlan 

skapar de Pizan ett starkt pathos, som följer med under resten av läsningen.  

Som Sharon L. Jansen konstaterat verkar det som att Mary Beton missat en 

viktig förutsättning för kvinnors skrivande. Christine har ett eget rum, och hon tycks ha en 

stabil ekonomi, men hon kan ändå inte försvara sig mot männens angrepp.56 Så djupt tvivl-

ande kan det inte tänkas att hon skulle kunna fortsätta med sina studier, eller någon form av 

läsande och skrivande. Kvinnor som vill studera, läsa och skriva litteratur verkar inte behöva 

bara pengar och ett eget rum, utan även något mer. De inledande kapitlen i Kvinnostaden och 

Ett eget rum lägger grunden för den fortsatta argumentationen. Behovet av kritiska läs– och 

skrivstrategier blir tydligt, eftersom berättarna visat hur svårt det är för kvinnor att närma sig 

det intellektuella rummet på egen hand.  

 

2.2 Att ifrågasätta litteratur  

Ur denna djupa förtvivlan kommer Christines räddning. Hennes böner blir hörda och ”tre 

höga fruar” nedstiger från himlen, utsända av Gud, för att trösta henne. Den första frun, Fru 

Förnuft, förklarar att de kommit för att ”upplysa dig [Christine] i din okunskap som har för-

blindat ditt medvetande så till den grad att du just nu tvivlar på allt som du säkert vet, men 

tror på sådant du bara har hört eller läst att andra anser”.57  

Inom retoriken finns det två sätt att dra slutsatser på, antingen genom retorisk 

deduktion eller retorisk induktion.58 En deduktiv slutsats baseras på ett antal premisser, alltså 

påståenden, och en retorisk deduktiv slutsats formuleras utifrån entymem. Ett entymem 

innebär att slutsatsen baseras på ett ofullständigt resonemang, då en av premisserna tillåts vara 

                                                
55 de Pizan 2017, s. 27. 
56 Jansen 2011, s. 18. 
57 de Pizan 2017, s. 28–29. 
58 Corbett och Connors 1999, s. 18. Översättningen av de retoriska begreppen från engelska till svenska har 
hämtats från Patrik Mehrens, ”Logosargumentation – en översikt”, 2004. 



 14 

underförstådd.59 Om slutsatsen istället formuleras utifrån exempel är den induktiv.60 Enligt 

den klassiska retoriken kan en premiss anses vara antingen säker eller osäker. Corbett och 

Connors noterar att en premiss kan övertyga inte enbart om den baseras på vad som generellt 

brukar hända även om den bygger på vad som anses vara sant, men kanske inte är bevisat.61 

Fru Förnuft inleder samtalet med Christine med att ifrågasätta en av de 

premisser som lett Christine fram till slutsatsen att hon själv är så syndig som männen påstår. 

För Christine börjar alltså förlita sig på vad den litterära kanon säger henne, nämligen att 

kvinnan är full av laster av naturen. Eftersom Gud ”själv har sagt att vittnesmål av många ger 

trovärdighet” litar hon på dessa ord.62 För Christine är det logiskt att lita på slutsatsen ”att det 

hör till kvinnans natur att vara hågad för och hemfallen åt alla slags laster” eftersom alla män 

verkar vara eniga i frågan, som därmed vilar på en övertygande premiss.63 Men som Fru 

Förnuft poängterar överensstämmer slutsatsen inte med vad Christine har upplevt i verklig-

heten och hon ifrågasätter slutsatsen genom att lyfta fram vad Christine själv vet är sant.64 Fru 

Förnuft uppmanar Christine att lita mer på vad hon själv har observerat än på vad andra anser 

och osäkrar därmed premissen som lett fram till Christines förtvivlan. Raskt fortsätter Fru 

Förnuft med att förklara farorna med att läsa okritiskt och visar att det dessutom delvis är en 

förklaring till varför denna kvinnosyn har kunnat leva vidare:  

 
Olika män klandrar kvinnor av olika anledningar, en del gör det som en följd av sina egna laster och 

andra på grund av sina egna kroppars tillkortakommanden, och en del av ren avundsjuka och en del av sitt 

personliga nöje i att baktala. Vidare andra, som för att visa att de är belästa, grundar sin åsikt på vad de 

hittat i skrifterna, och de bara tar efter författarna och stöder sig på dem. (min kursiv.)65  

 

Istället för att likt dessa män endast grunda sina uppfattningar på vad andra uttrycker i 

litteraturen, ger Fru Förnuft Christine ett tips; hon ska läsa tvärt emot vad männen skriver. Fru 

Förnuft använder termen ”antifras”, som hon säger kommer från Aristoteles, och hävdar att 

mycket av det onda män skriver om kvinnor måste tolkas tvärt om, annars skulle det vara 

hädelse.66 När Fru Förnuft uppmanar Christine att läsa tvärt emot vad som faktiskt står i en 

                                                
59 Detta kan jämföras med logiken, då en deduktiv slutsats baseras på en syllogism, vilket innebär en fullständig 
uppsättning premisser som oundvikligen leder fram till slutsatsen. Corbett och Connors 1999, s. 38. 
60 Corbett och Connors 1999, s. 18. 
61 Corbett och Connors 1999, s. 54. 
62 de Pizan 2017, s. 27. 
63 de Pizan 2017, s. 26. 
64 de Pizan 2017, s. 28. 
65 de Pizan 2017, s. 41. 
66 de Pizan 2017, s. 29.  
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text ger hon henne en form av läsmetod, en strategi som gör det möjligt för Christine att 

förhålla sig till det hon läser. Genom att ifrågasätta de premisser som männen grundar sina 

slutsatser på, skapar de Pizan ett läskontrakt som bygger på ett aktivt, kritiskt läsande.  

Även berättaren i Ett eget rum konstruerar ett explicit läskontrakt med sina 

läsare. I sitt första kapitel dekonstruerar hon den egna diegesen och tillkännager att det hon 

beskriver inte existerar, till exempel att Oxbridge är påhittat. Hon hävdar att ”[l]ies will flow 

from my lips, but there may perhaps be some truth mixed up with them”. Det intressanta är att 

hon överlämnar ansvaret till läsaren att avgöra vad som är sant eller falskt: ”[I]t is for you to 

seek out this truth and to decide whether any part of it is worth keeping.”67  

Mary Beton påminner om att texten ska läsas allegoriskt, och uppmanar läsaren 

att bemöta Ett eget rum med en kritisk blick. Även senare uppmanar hon till att ifrågasätta 

och försöka genomskåda berättaren när hon hävdar att hon inte kommer gå vidare in på den 

tanke som hon påstår sig ha fiskat upp från ån likt en alltför mager fisk, men hon uppmanar 

läsaren att själv försöka lista ut vad det kan ha varit för tanke.68 Makten och tolkningen ligger, 

precis som i Kvinnostaden, hos läsaren. På så sätt övar både Kvinnostaden och Ett eget rum 

sina läsare i att läsa kritiskt och vara medveten om att texten är en allegori. Berättarna rustar 

därmed sina läsare med denna strategi, som inte begränsas till deras egna texter. Strategin 

leder till ett ytterligare resultat, då den kan användas också i möte med andra texter, vilket 

skulle kunna skona läsaren från att likt Christine nedslås av misogyna ord.  

 

2.3 Gudomlig auktoritet 

Rustad med denna nya lässtrategi, fortsätter samtalet mellan Christine och Fru Förnuft. Fru 

Förnuft förklarar att damerna har ett högre syfte med sitt besök än att endast trösta Christine. 

De vill att Christine ska grunda en stad för att ”röja undan de missförstånd som du [Christine] 

just nu lider av, och för att alla damer och modiga kvinnor i framtiden ska ha en fristad och ett 

försvar mot alla angrepp som de så länge varit utsatta för”.69 Denna stad liknas vid en 

fästning, den ska bli ointaglig och för evigt finnas till alla ärbara kvinnors försvar.70  

Berättaren är tydlig med att förklara att de tre fruarna är utsända av Gud, och att 

syftet med stadsbygget därmed har ett sorts gudomligt beskydd. Ferguson poängterar i ”An 

Empire of Her Own” att Christine skapar sin egen legitimitet samtidigt som hon gömmer sig 

                                                
67 Woolf 2004, s. 5. 
68 Woolf 2004, s. 6. 
69 de Pizan 2017, s. 32. 
70 de Pizan 2017, s. 32–34. 
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bakom de tre gudinnornas auktoritet. Enligt Ferguson gör Christine sig ödmjuk när hon fram-

ställer sig själv som blott en tjänare som utför Guds och gudinnornas befallning.71 Berättaren 

beskriver sig själv som svag och ödmjuk, men genom att förlita sig på Gud ger hon sig själv 

samtidigt gudomlig auktoritet:  

 
Men likväl, allerhögsta fruar, hur främmande den stora uppgiften än kan verka, vet jag att för Gud är 

ingenting omöjligt, och jag har inget skäl att tvivla på att allt som ni tre fruar råder och hjälper mig med 

ska föra till ett gott slut. Därför lovar jag Gud av hela mitt hjärta, och samtidigt er, höga fruar, som har 

hedrat mig med att jag skulle vara redo för ett så upphöjt värv, och accepterar med glädje.72 

 

När Christine gått med på att ta sig an uppgiften beger hon sig tillsammans med Fru Förnuft 

ut på ”litteraturens fält” där de ska grunda staden.73 Staden grundas på berättelser om kvinnor, 

som de Pizan har hämtat från den litterära kanon, men i nya versioner. De Pizan har skickligt 

redigerat dessa berättelser, vilket tidigare har uppmärksammats av flera forskare, och vilken 

är den sedan tidigare mest välutforskade lässtrategin hos de Pizan. Jag kommer återvända till 

denna strategi i avsnitt ”2.4 Lärda kvinnor ur det förflutna”, men redan nu är det relevant att 

poängtera att de Pizan systematiskt förvrider berättelser av kvinnor så att de framställs som 

förebilder.  

Tack vare den gudomliga auktoriteten som de Pizan tillskrivit Fru Förnuft och 

Christine kan hon legitimera sina ändringar och utan hinder revidera, omvandla, förändra och 

beslagta den litterära kanon. Genom att grundligt visa hur texterna har förändrats i relation till 

sina intertexter, kan Ferguson demonstrera hur de Pizan återupprättar synen på kvinnans värde. 

Hon menar att ett av de Pizans syften är att ”reappropriate […] an idea of female ’nature’”. Det 

är ett feministiskt projekt, men kommer från en äldre tradition av att diskutera ”women 

worthies”.74 Natalie Zemon Davis beskriver i artikeln “’Women’s History in Transition: The 

European Case” (1976) hur det genom historien finns olika försök till att beskriva kvinnans 

värde, genom att ge exempel på kvinnor som utmärkt sig inom ett område. Traditionen går så 

långt tillbaka som till Plutarchos (ÅR?), som skrev korta biografier om kvinnors värde för att 

visa hur kvinnor skulle vara förtjänta av utbildning.75  

                                                
71 Ferguson 2007, s. 186.  
72 de Pizan 2017, s. 39.  
73 de Pizan 2017, s. 39.  
74 Ferguson 2007, s. 180. 
75 Natalie Zemon Davis,”’Women’s History’ in Transition: The European Case”, Feminist Studies, 3, 1976, s. 
83. 
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I Kvinnostaden förenas dock den äldre traditionen av att skildra kvinnors 

förmågor med ett mer feministiskt syfte. Ferguson visar exempelvis hur de Pizan låter en 

reviderad version av Vergilius berättelse om Dido vara en förebild för hennes eget stads-

bygge. Fru Förnuft utelämnar i sin berättelse om Dido det faktum att hon genom Vergilius 

Aeneiden främst är känd för sin kärlek till Aeneas och självmordet som följer när han lämnar 

henne, och att hon dessutom överlistar sin bror och stjäl tillbaka en skatt från honom. Fru 

Förnuft fokuserar dock endast på hur skickligt Dido grundar staden Karthago och hur den så 

kallade stölden egentligen är rättfärdig då Dido endast tar tillbaka det som hennes bror stulit 

från henne. På så sätt framstår inte Didos moral som tvetydig utan som föredömlig.76 

Ferguson visar också hur relationen mellan systrar och bröder i bland annat berättelsen om 

Cornificia speglar de Pizans egen relation till manliga, italienska författare, som är hennes 

bröder både i egenskap av landsmän och författarkollegor.77 

Ferguson menar att de Pizan för en övergripande teologisk diskussion i förhål-

lande till männens baktal och förfalskade representation av kvinnor i litteraturen. Hon visar 

skickligt hur de Pizan skapar auktoritet åt fruarnas revideringar när hon framställer Christines 

förtvivlan över sitt eget kön som en synd. Ferguson menar att de Pizan, genom att visa hur illa 

drabbad Christine blir av att läsa misogyna texter, illustrerar hur kvinnor riskerar att falla för 

en stor synd:  

 
She [de Pizan] dramatizes the need for a revised version of the biblical creation narrative by a veiled 

threat: the woman who believes the misogynic doctrines set forth by clerks lite Matheolus, as de Pizan 

herself did, will find herself perilously close to disbelieving a central Catholic doctrine that Augustine had 

vigorously asserted against Manichean dualism: that God’s creation was fundamentally good.78     

 

Enligt de Pizan är det alltså en synd att misstro Guds skapelse och att tro att kvinnan är så ond 

som män får henne att framstå. Det är en teologisk diskussion de Pizan för, vilket enligt 

Ferguson inte givits tillräckligt med uppmärksamhet.79 Som strategi för att inte hemfalla åt 

denna synd skapar de Pizan en reviderad version av den heliga skriften, genom Kvinnostaden:  

 

                                                
76 Ferguson 2007, s. 187–189. 
77 Christine de Pizan flyttade från Venedig till Paris som barn, då hennes far blev anställd som astrolog vid det 
franska hovet. Ferguson 2007, s. 179.  
78 Ferguson 2007, s. 196–197. 
79 Ferguson 2007, s. 197. 
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[D]e Pizan creates […] a redeemed image of womankind: in so doing, she implicitly saves herself from 

the sin of  ”straying from [her] faith” by offering her readers, herself, and her God a new version of many 

parts of Scripture that are alienating for Christian women.80 

 

Det kan också tilläggas att de Pizan i hög grad är influerad av Boëthius Filosofins tröst”.81 

Det är relevant eftersom Boëthius använder sig av filosofi och logik för att söka tröst hos 

Gud. Ferguson noterar också i ”An Empire of Her Own” att Christines stad inspirerats av 

både det antika Rom, samt det fiktiva Karthago som grundats av Dido och den stad 

Augustinus beskriver i Guds stad.82 För denna uppsats är det högst intressant att 

uppmärksamma detta teologiska resonemang, eftersom det ger de Pizans förvrängda och 

reviderade berättelser en enorm tyngd. Genom att argumentera för att en reviderad kvinnosyn 

är nödvändig för att inte synda använder hon sig av ett argument som enligt klassisk retorik 

kommer från ett särskilt topos, alltså en ”särskild plats” varifrån entymem hämtas.83 Hennes 

grund kommer från en teologisk diskussion om vad som är dygd och vad som är synd. Inom 

retoriken kallas detta särskilda topos för genus demonstrativum, vilket innebär att argumentet 

kommer från en religiös värdegrund. Det är relevant att betona då just den religiösa aspekten 

av hennes resonemang skapar en sorts gudomlig auktoritet. Det kan också tänkas vara ett sätt 

att förstärka berättarens ethos, trovärdighet. Med ett så teologiskt välgrundat argument, skapar 

hon åt sig själv en strategi som är svår för andra att ifrågasätta, utan att samtidigt ifrågasätta 

hela den kristna religionen.  

Denna argumentation fungerar som en skrivstrategi, då de Pizan försvarar sina 

förvrängda berättelser med att de förvandlar representationen av kvinnor i sig från syndig till 

dygdig. Till exempel föreslår Ferguson att de Pizan uppfostrar sin läsare i att läsa Kvinno-

staden som en rättmätig version eller ett komplement till den heliga skriften.84 Genom att på 

detta sätt försvara sina förvrängningar och omskrivningar, tillför de Pizan en emancipatorisk 

ambition till sitt verk. Det kan visserligen vara problematiskt att använda begreppet emanci-

pation i relation till de Pizans feminism, då hon tillhörde en liten privilegierad elit och inte 

nödvändigtvis förespråkar en universell kvinnoemancipation utan fokuserar på en liten grupp 

kvinnor som upplever sig vara exkluderade från den intellektuella världen. Trots det vill jag 

ändå se hennes projekt som emancipatoriskt, då hon strävar efter att öppna vägar för kvinnor 

                                                
80 Ferguson 2007, s. 197. 
81 Quilligan 1993, s. 2. 
82 Ferguson 2007, s. 181. 
83 Corbett och Connors 1999, s. 19. 
84 Ferguson 2007, s. 198.  
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att ta sig in i detta rum. Att ge sina egna förvrängda berättelser om kvinnor legitimitet på detta 

sätt innebär en frigörelse från den tidigare negativa representationen av kvinnor. 

 

2.4 Auktoritet genom språk  

Till skillnad från de Pizan i Kvinnostaden, bygger Woolf inte upp något teologiskt resone-

mang. Inledningsvis beskriver berättaren att hennes uppdrag är att säga något om kvinnor och 

fiktion, men hon säger sig ha misslyckat med att lägga fram en slutsats som skulle kunna säga 

något om kvinnor och fiktionens sanna natur.85 Det enda hon lyckas med är att lägga fram den 

åsikt som tidigare presenterats: ”[A] woman must have money and a room of her own if she is 

to write fiction; and that, as you will see, leaves the great problem of the true nature of women 

and the true nature of fiction unsolved”.86 

Men trots detta lyckas Woolf skapa auktoritet åt sin berättare. I Ett eget rum 

finns inga innehållsrelaterade förvrängningar som motsvarar de Pizans approprieringar, men 

berättaren visar hur hon genom att förvränga en manlig skrivtradition skapar ett eget språk 

och därmed ger auktoritet åt sitt eget skrivande. Här kommer jag att visa hur hon, genom att 

vara oakademisk i sitt skrivande, sitt resonerande och utan att bygga sin fiktion på fakta, 

förvrider bilden av den typiska manliga författaren och akademikern och konstruerar en 

motbild, en roll som hon själv kan gå in i.  

Berättaren i Ett eget rum belyser fiktionens förhållande till fakta när hon reso-

nerar kring sin egen beskrivning av den årstid som essän utspelar sig i. Hon erkänner att hon 

redan sagt att essän utspelar sig under en dag i oktober, och att hon därför inte ska ändra års-

tiden för fiktionens skull, för ”[f]iction must stick to facts, and the truer the facts the better the 

fiction – so we are told”.87 Men ett motstånd mot detta påstående avslöjas i berättarens 

överdrivna fixering vid att hålla sig till fakta. Hon fortsätter:  

 
Therefore it was still autumn and the leaves were still yellow and falling, if anything, a little faster than 

before, because it was now evening (seven twenty-three to be precise) and a breeze (from the south-west 

to be exact) had risen.88 

 

Denna överdrivna fixering vid precisering och exakthet förlöjligar det tidigare påståendet om 

att fiktionen blir bättre om den bygger på fakta. Senare när hon sitter på biblioteket på The 

                                                
85 Woolf 2004, s. 3.  
86 Woolf 2004, s. 4. 
87 Woolf 2004, s. 18. 
88 Woolf 2004, s. 18. 
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British Museum gör hon en lista över sina anteckningar från sina eftersökningar. Hon påstår 

att listan såg ut som ”something like this”; den är alltså inte exakt nedtecknad utan såg unge-

fär ut som den gör i Ett eget rum.89 Genom att vara vag på detta sätt går hon direkt emot 

akademiska krav på exakthet. Dessutom inser hon att hon ritat en teckning när hon istället 

borde, som den manliga studenten som sitter bredvid henne, ha skrivit en slutsats.90 Hon 

sneglar på studenten och jämför sig med honom, ser hans prydliga sammanfattningar och 

utkast och sina egna misslyckade försök att hitta någon sanning. Hon jämför även sin egen 

metod med hans, och konstaterar att en person som studerat vid Oxbridge måste ha lärt sig att 

likt en fåraherde valla sanningar till sin egen penna. Hennes egen penna, som inte skolats av 

universitetet, lyckas varken hålla kvar frågor eller sanningar utan de fladdrar omkring henne 

utan att vilja fästa på pappret.91 Detta skulle kunna läsas som en medveten, frigörande strategi 

för att erbjuda kvinnor som inte har en akademisk utbildning eller en akademisk bakgrund i 

familjen möjligheten att skriva. Berättaren avviker från ett akademiskt språk, som traditionellt 

är manligt, och skapar vid upprepade tillfällen ett avstånd mellan sig själv och universitetet. 

Samtidigt medvetandegör hon detta avstånd och skapar ett eget skrivande subjekt som inte är 

beroende av akademin.  

Här kan det kort tilläggas att även de Pizan utnyttjar en skrivstrategi som erbju-

der läsaren en dold form av undervisning för att utbilda sin läsarpublik. Ferguson har en teori 

om att hon använder ”dubbletter”, alltså synonymer i par, där en synonym är mer latinsk än 

den andra. För en läsare, eller en person som får höra texten uppläst, fungerar de Pizans språk 

som en form av undervisning i latin:92 
 

For those readers or auditors who were illiterate in the dominant clerkly sense of being unable to read 

Latin, de Pizan’s doublets proffer the “enrichment” of synonyms, one usually more Latinate than the 

other.93  

 

Både Christine och Mary Beton utbildar alltså sina läsare i att erövra ett språk som de inte 

tidigare haft tillgång till. Mary Beton skapar en skrivstrategi då hon uppmanar läsaren att 

skapa ett nytt språk som trotsar männens, och Christine och de tre fruarna lär läsaren nya 

latinska ord som gör dem mer litterata. 

                                                
89 Woolf 2004, s. 33. 
90 Woolf 2004, s. 36. 
91 Woolf 2004, s. 32–35. Och kan inte denna beskrivning av hur de ”fladdrar” antyda om att hon ändå trotsar 
kravet på att hålla sig till fakta och skriver in våren i sin text trots allt, då texten fladdrar runt henne som fjärilar?   
92 Ferguson 2007, s. 186. 
93 Ferguson 2007, s. 186. 



 21 

 

2.5 En vass penna: Ironiseringar och ordvitsar  

Ytterligare en strategi går ut på att berättarna ironiserar och driver med män. Marcus 

konstaterar i sin ”Sapphistry: Narration as Lesbian Seduction” att Woolf själv var outbildad 

inom akademin och att föreläsningarna som ligger till grund för Ett eget rum var en ”feminist 

subversion of the form of the academic lecture”.94 Vidare menar Marcus att Woolf i sina före-

läsningar och i sin essä skapar en sammansvärjning med läsaren mot den manliga akade-

miska auktoriteten, och beskriver hur läsaren fängslas av ”the relaxed anti-academic rythm of 

her prose”.95 Jag vill tillägga en ytterligare strategi, som innebär att berättaren underminerar 

lärda mäns maktposition. Hon har nämligen vässat sin penna och i sin utsatta position tar hon 

de lärda männen, inte endast deras berättelser utan även dem själva, och förvrider, beslagtar 

och framställer dem på ett förminskande sätt.  

Efter att ha gjort efterforskningar på biblioteket om vad män skrivit om kvinnor 

skapar Mary Beton en karaktär som representerar alla dessa lärda män. Hon kallar honom 

Professor von X, som enligt berättaren har skrivit The Mental, Moral, and Physical Inferiority 

of the Female Sex. 96 I självförsvar förlöjligar hon honom. Hon objektifierar både honom och 

den manliga studenten som sitter bredvid henne på museet, beskriver deras fysiska uppen-

barelse som oattraktiv och går till personangrepp då hon spekulerar om Professor von X fru 

eventuellt har en yngre, smalare älskare som han är avundsjuk på. Hon noterar i samma anda 

att den plikttrogne studenten andas tungt, bär en slips som är färdigknuten och inte har rakat 

sig på två veckor.97 Professorn och studenten förkroppsligar den manliga akademin, vilket kan 

tänkas vara en metod berättaren använder för att beskriva en strukturell orättvisa. Genom att 

gestalta den exkluderande akademin som två fiktiva personer blir det möjligt för berättaren att 

ironisera över dem, vilket leder till att deras maktposition försvagas.  

Även Christine och de tre höga fruarna förlöjligar och förminskar män. Som 

visats i avsnitt ”2.3 Gudomlig auktoritet” gör Ferguson en spännande analys av hur de Pizan 

låter Dido spegla sig själv, även i relation till sina ”författarbröder”. Genom att likna sig själv 

med Dido, som stjäl tillbaka den skatt som hennes bror stulit från henne, blir Dido och de 

Pizan systrar som stjäl från sina bröder, eftersom de Pizan faktiskt stjäl andra mäns texter. 

Fergusons jämförelse mellan Dido och Christine har redan nämnts, men är även relevant i 

                                                
94 Marcus 1987, s. 165. 
95 Marcus 1987, s. 166–167. 
96 Woolf 2004, s. 30–34: 36. 
97 Woolf 2004, s. 36–37. 
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jämförelse med Woolfs ironiseringar. I den reviderade berättelsen beskriver Fru Förnuft hur 

Dido byter ut skatten mot tunga föremål som saknar värde, stenar bland annat. Ferguson tror 

att det finns en ordvits i det franska ordet pierres, som betyder stenar. Hon menar att menin-

gen anspelar på ett tidigare yttrande om Matheolus, vars bok inledningsvis får Christine att 

förtvivla, och att både de tunga stenarna och Matheolus är utan värde.98 Om Fergusons analys 

är rätt använder de Pizan både humor och ironi för att underminera Matheolus och sina andra 

manliga författarkollegor. Ordvitsen talar till läsarens pathos, även om den inte är lika explicit 

uttryckt som ironin i Ett eget rum. Woolf och de Pizan försöker alltså genom att ironisera över 

män och utnyttja ordvitsar på mäns bekostnad få med sig läsaren och smitta den med sitt eget 

rebelliska humör.  

 

2.6 Lärda kvinnor i det förflutna   

De strategiska omskrivningarna, approprieringarna, som nämnts i tidigare avsnitt utgör grun-

den för de Pizans stad. Stommen i Kvinnostaden består av ett uppräknande av olika revide-

rade berättelser om inspirerande kvinnor. De kvinnor som fruarna berättar om är fiktiva, 

mytologiska, historiska, bibliska och verkliga kvinnor som levde samtidigt som de Pizan. Det 

är en form av genealogisk uppräkning av kvinnor, med både verkliga och påhittade exempel. 

För att återupprätta synen på kvinnans förmåga att styra och regera använder Fru Förnuft sig 

av exempel på bland andra drottning Nicaula, drottningen av Saba, som stiftat ”rättvisa lagar” 

och ”styrt med lag och ordning” över det arabiska kungariket.99 Fru Förnuft berättar vidare 

om amasonerna, en separatistiskt grupp kvinnor som enligt henne brände av brösten på vissa 

flickor för att de skulle kunna bära sina sköldar bättre, och hur dessa krigiska kvinnor eröv-

rade stora landområden.100  

Den skyddsmur som omgärdar staden består av ett signifikant antal av berättel-

serna om kvinnor som fördjupat sig inom vetenskaperna, utbildat sig och själva bidragit med 

nya uppfinningar. Som tidigare nämnts förvränger Fru Förnuft berättelsen om Cornificia som 

fick utbilda sig och framställer henne som överlägsen sin bror.101 Vidare berättar hon om 

poeten Proba som själv skrev om Vergilius verk och ”lyckades så skickligt skriva in Vergilius 

verk i sitt, att den som inte visste hur hon hade gjort, måste tro att Vergilius var både en stor 

profet och evangelist”.102 Som Ferguson visat lyckas både Proba och de Pizan förena kristen 

                                                
98 Ferguson 2007, s. 189–190. 
99 de Pizan 2017, s. 57. 
100 de Pizan 2017, s. 66–67. 
101 de Pizan 2017, s. 91–92. 
102 de Pizan 2017, s. 92–93. 
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tro med antik litteratur samtidigt som de skapar egna kreativa litterära verk.103 För att bevisa 

kvinnans förmåga att utbilda sig, skriva poesi och hänge sig åt intellektuellt arbete, ger Fru 

Förnuft fler exempel på bland annat den hyllade poeten och filosofen Sapfo, och den grekiska 

guden Minerva, som hon menar var en vanlig människa vars intelligens fick grekerna att tro 

att hon var en gud, som uppfann det grekiska alfabetet.104  

Dessa exempel och många fler använder de Pizan för att argumentera för 

kvinnans värde, för att återupprätta synen på hennes ”natur”. Inom retoriken kallas det retor-

isk induktion, då exempel ”leder fram till en generell slutsats”.105 I sin uppräkning av betydel-

sefulla kvinnor kombinerarar de Pizan både vad som räknas som faktiska exempel och vad 

som räknas som fiktiva exempel, som hon framställer i reviderade versioner. Dessa exempel 

övertygar läsaren om kvinnors förmåga att utbilda sig och skriva litteratur, och kan tänkas 

vara en retorisk strategi som öppnar upp för kvinnans behörighet att vistas i ett intellektuellt 

rum. 

 Även berättaren i Ett eget rum använder sig av verkliga och fiktiva exempel, då 

hon funderar över kvinnors skrivande. De fiktiva exemplen består av Mary Seton och Mary 

Carmichael som hon för mentala konversationer med. Mary Seton är en påhittad kvinna som 

undervisar på Fernham.106 Berättaren äter middag med Mary Seton och konstaterar att maten 

som serveras vid Fernham är av sämre kvalité än den på Oxbridge. Det är problematiskt, enl-

igt berättaren, eftersom en god middag är en viktig förutsättning för ett givande samtal. Hon 

konstaterar att ”[o]ne cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well”.107 

Mary Seton förklarar att det beror på att institutionen Fernham som undervisade kvinnor hade 

mycket mindre ekonomiska medel än den traditionella institutionen som undervisade män.108 

Berättaren funderar över hur det kommer sig och ser tillbaka i historien: 
 

If only Mrs Seton and her mother and her mother before her had learnt the great art of making money and 

had left their money, like their fathers and their grandfathers before them, to found fellowships and 

lectureships and prizes and scholarships […] we might have dined very tolerably up here alone off a bird 

and a bottle of wine [.]109  

                                                
103 Ferguson 2007, s. 195.  
104 de Pizan 2017, s. 94: 100. 
105 Corbett och Connors 1999, s. 18. 
106 Woolf 2004, s. 21. I likhet med Oxbridge anspelar Fernham på två verkliga institutioner, fast Fernham är 
inspirerat av den två institutionerna i Cambridge som var öppna för kvinnor: Girton College och Newnham 
Collage.  Marcus funderar i ”Sapphistry: Narration as Lesbian Seduction” (1987) över om Woolf konstruerat 
namnet ”Fernham” utfrån Newnham College och den lesbiska romanen Fernhurst (1904).  
107 Woolf 2004, s. 21. 
108 Woolf 2004, s. 23. 
109 Woolf 2004, s. 24–25. 
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Efter den torftiga middagen spekulerar berättaren och Mary Seton om Mary Setons mamma, 

Mrs Seton, och varför hon inte haft pengar, ett arv, att erbjuda Mary Seton. De kommer fram 

till att Mrs Seton och alla generationer kvinnor före henne varit upptagna med att föda och 

uppfostra barn. Dessutom konstaterar berättaren att kvinnor historiskt sett inte heller haft 

makt över sina pengar.110 Woolf låter alltså Mary Seton vara ett fiktivt exempel som ska stå 

för en mer allmän beskrivning av kvinnors förutsättningar. Berättaren ger sig också på ett 

logiskt resonemang om varför kvinnor, ur ett historiematerialistiskt perspektiv, inte har tillträ-

de på samma sätt som män till utbildning. Det är en del av hennes historiematerialistiska 

analys, där hon förklarar varför materiella tillgångar är en förutsättning för kvinnors skriv-

ande, vilket kan tänkas innehålla ett implicit argument för kvinnors ekonomiska självstän-

dighet.  

Berättaren övergår sedan till att begrunda vad kvinnor faktiskt skrivit. Hon låter 

en ny karaktär, den fiktiva författaren Mary Carmichael, stå som exempel på kvinnors litterära 

produktion. Berättaren pratar med Mary Carmichael ”as if she were present” och om Mary 

Carmichaels lika fiktiva roman Life’s Adventures.111 Berättaren börjar med att förklara att 

trots att Life’s Adventures är Mary Carmichaels debutroman kommer hon att behandla den 

som om den var ”the last volume in a fairly long series, continuing all those other books that I 

have been glancing at – Lady Winchilsea’s poems and Aphra Behn’s plays and the novels of 

the four great novelists [George Eliot, Emily Brontë, Charlotte Brontë och Jane Austen]”.112 

Anledningen till att hon ser den samlade litterära produktionen av kvinnor som en helhet 

beror på att  ”[b]ooks continue each other, in spite of our habit of judging them separatley”.113 

I en form av kvinnolitteraturhistorisk genomgång reflekterar hon över Jane Austen, Brontë-

systrarna, George Sand, George Eliot, Lady Winchilsea och Aphra Behn och spekulerar kring 

huruvida Dorothy Osborne hade en dold talang för att skriva skönlitterärt baserat på hennes 

brev.  

Hon kommer dessutom fram till att om de materiella förutsättningarna för 

kvinnors skrivande historiskt sett hade varit dåliga, var de immateriella förutsättningarna ännu 

sämre.114 Showalter påstår att Woolf hade ett behov av att identifiera sig med tidigare kvin-

                                                
110 Woolf 2004, s. 25–26. 
111 Woolf 2004, s. 104: 92. 
112 Woolf 2004, s. 93: 77. 
113 Woolf 2004, s. 93. 
114 Woolf 2004, s. 61. 
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nliga författare.115 Detta behov av kvinnliga förebilder speglas i Ett eget rum då Woolf, som 

Ebba Witt Brattström konstaterar i artikeln ”Virginia Woolf, A Room of One’s Own (1929): 

omläsning”, lägger grunden till det som senare utvecklats till kvinnolitteraturhistoria.116 

Woolfs uppräkning av kända kvinnliga författare är alltså helt baserad på verkliga personer 

som levt och verkat, men med fiktiva inslag då hon talar med Mary Carmichael och då hon 

själv spekulerar i hur vissa kvinnor, Dorothy Osborne till exempel, möjligen haft potentialen 

till en författarkarriär.  

Även Woolf skapar alltså sina egna exempel på kvinnor som skrivit litteratur 

och visar genom dessa exempel att det inte är bristen på talang eller kreativitet som hindrat 

kvinnor från att skriva litteratur. Denna uppräkning av olika kvinnor gör det möjligt att induk-

tivt dra slutsatsen att kvinnor har haft och har kompetensen att skriva litteratur och vistas i det 

intellektuella rum som litteraturen både kräver och skapar. I Jansens jämförelse mellan de 

Pizan och Woolf, framställer hon det som att Woolfs analys slutar vid en materialistisk syn på 

kvinnors skrivande. Men som visat belyser Woolf i likhet med de Pizan behovet av kvinnliga 

litterära förebilder.  

 

2.7 Den slutgiltiga strategin: utopin och ett eget rum, en egen stad   

Christine de Pizan och Virginia Woolf erbjuder alltså sina läsare en rik historik över kända 

kvinnor som utbildat sig och skrivit litteratur. Utöver det har de uppfostrat sina läsare i att läsa 

kritiskt och skapa sig en ny representation i den litterära kanon samt uppfostrat läsaren i ett 

nytt språk. Med dessa strategier till hands är det lämpligt att lyfta Virginia Woolfs retoriska 

öppningsfråga i Ett eget rum: “But, you may say, we asked you to speak about women and 

fiction – what has that got to do with a room of one’s own?”.117 För att härma Woolf kan 

läsaren ställa frågan: vad har ett eget rum att göra med kritiska läs- och skrivstrategier? 

 I inledningen till Kvinnostaden förklarar Fru Förnuft att den stad som Christine 

ska grunda ska finnas till som ett skydd för alla ärbara kvinnor. Fruarna har kommit till Chris-

tine för att ”alla damer och modiga kvinnor i framtiden ska ha en fristad och ett försvar mot 

alla angrepp som de så länge har varit utsatta för” och att denna fristad ska vara ”en fästning i 

form av en mäktigt murad och välbyggd stad som det är bestämt att [Christine] ska grunda 

[…] och där ingen ska bo utom skaran av berömda och berömvärda damer och kvinnor”. 

                                                
115 Showalter 1977, s. 282. 
116 Ebba Witt-Brattström, Anders Johansson och Evelina Stenbeck, "Virginia Woolf, A Room of One's Own 
(1929): omläsning", Tidskrift för litteraturvetenskap, 2013:2, s. 99. 
117 Woolf 2004, s. 3. 
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Dessutom har det i avsnitt ”2.3 Gudomlig auktoritet” visat sig att de reviderade berättelserna 

om kvinnorna utifrån en teologisk argumentation fungerar som ett komplement till den heliga 

skriften.118  

Denna storslagna allegoriska stad som Christine grundar kan betraktas som en 

utopi. Begreppet var som redan konstaterats inte uppfunnet i den moderna betydelsen ”utopi 

som en skildring av ett ouppnåeligt samhällsideal”, men om man ser till betydelserna av beg-

reppet och det samhälle Christine skildrar så skulle man anakronistiskt kunna hävda att den 

stad som hon lägger grund till är ett utopiskt samhälle. Den är utopisk i den mån att den är 

helig, att endast vissa ”berömda och berömvärda” kvinnor bor där, att den är omöjligt att inta 

och att den kommer stå i all evighet. 

 I sin artikel ”Utopiska strategier i Christine de Pizans Kvinnostaden” påstår 

Carin Franzén att ”[Kvinnostaden är] en fantasivärld, – ett ’ingenstans’ – omgärdat av ett 

konditionalt modus”. I motsats till tanken om att Kvinnostaden är ett ingenstans skulle jag 

vilja bidra med en alternativ tolkning, en annan möjlig läsning av Christines utopi. För det är 

inte en fysisk, geografisk plats som Christine beskriver. Det är hela tiden explicit uttryckt att 

staden existerar i den intellektuella världen. Fru Förnuft uppmanar Christine att ”[f]atta 

spaden som är ditt förstånd”, för hon ska bygga staden med sin penna, som liknas vid en 

murslev.119 Som en samhällskritisk historieskrivning, en allegori och en genealogisk redogör-

else över berömda kvinnor utgör Kvinnostaden ett sorts intellektuellt ”rum”, en mental plats 

vari de höga fruarnas inspirerande kvinnor bor. Som Ambjörnsson påpekar i Fantasin till 

makten! är människan den enda varelsen på denna jord som kan leva i ”två världar”.120 Han 

hänvisar till den holländska kulturhistoriken Fredrik L. Polak som ”ser det dualistiska tänkan-

det […] som ett grundläggande drag i människans natur” vilket innebär att människan har 

möjligheten att vid sidan om den fysiska, verkliga världen leva i en fiktiv, uppdiktad tanke-

värld. Han menar att denna möjlighet att skapa idéer om en annan bättre värld är universell 

och ”har funnits i många, kanske alla samhällen och kulturer”.121  

Men till skillnad från andra utopiska drömvärldar existerar Christines utopi i 

hennes egen samtid, likaväl som i min, då hon skriver fram en utopi som varken begränsas av 

det förgångna eller av framtiden. Det är inte en geografisk plats eller en epok. Jag föreslår att 

det är en icke-plats, ett intellektuellt ”rum” dit kvinnor kan gå in i sina tankar och studier för 

                                                
118 Se ”2.3 Gudomlig auktoritet” s. 17. 
119 de Pizan 2017, s. 39: 63. 
120 Ambjörnsson 2004, s. 10. 
121 Ambjörnsson 2004, s. 10. 
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att hämta inspiration, kunskap, mod och styrka. Ända sedan Kvinnostaden skrevs och så länge 

den fysiskt finns i världen som bok, existerar den ”Kvinnostad” som Christine grundar. Denna 

välbyggda kvinnostad kan kalla utopisk, eftersom den på samma gång är en overklig dröm-

stad, en vision om en bättre kvinnosyn och en inbyggd samhällskritik. De strategier som de 

Pizan utvecklar möjliggör hela byggandet av denna stad; om de Pizan inte hade kritiserat de 

manliga författarna, givit sig själv auktoritet på olika sätt, förvrängt berättelserna om kvinnor-

na och skapat denna historiska och fiktiva lista över berömda kvinnor hade hon inte kunnat 

bygga sitt utopiska rum, sin ”Kvinnostad”. 

Att påstå att Ett eget rum beskriver en utopi kan vara att använda begreppet 

alltför generöst. Trots det finns det vissa drag i Ett eget rum som upplevs som utopiska. Mary 

Betons vision är mer realistisk. Hennes syfte är inte att som de Pizans återupprätta synen på 

kvinnans natur, utan att fundera över vilka förutsättningar som krävs för att kvinnor ska kunna 

skriva litteratur. Hennes utopi består därför av ekonomiskt stöd och ett eget rum att skriva i. 

Det är först när berättaren själv får tillgång till dessa materiella förutsättningar som hon inser 

att hennes relation till män förändras fundamentalt och att hon upplever inte bara ekonomisk 

trygghet, utan också en känsla av ro och trygghet. Eftersom hon inte länge är beroende av 

män förlorar hon mycket av det hat och den bitterhet som tidigare präglat henne. Hon skriver: 

”I need not hate any man; he cannot hurt me. I need not flatter any man; he has nothing to 

give me”.122  Hon är självständig. Det rum som berättaren i Ett eget rum beskriver som en 

nödvändig förutsättning för kvinnors skrivande är en mer realistisk utopi. Trots det rymmer 

den storslagna förväntningar på att skapa en känsla av frigörelse, inte bara en fysisk och mat-

eriell frigörelse utan en mental också, eftersom den materiella självständigheten leder till ett 

mer tryggt och harmoniskt sinnelag. 

3.0 Slutdiskussion och sammanfattning  
I denna uppsats har jag undersökt kritiska läs- och skrivstrategier i Christine de Pizans 

Kvinnostaden och Virginia Woolfs Ett eget rum. Jag har utgått från Sharon L Jansens 

iakttagelse att Christine de Pizan, trots att hon har ekonomiska och materiella förutsättningar 

för att studera och skriva, ändå är utsatt för misogyna påhopp. De har fungerat som nyckel-

texter inom feministisk litteraturforskning och skrivits som inlägg i litterära debatter. Av den 

anledningen har jag analyserat hur argumentationen är uppbyggd, med vilka strategier förfat-

tarna bemöter dessa påhopp och hur de skapar sitt ett eget utrymme i den litterära kanon.  

                                                
122 Woolf 2004, s. 44. 
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Resultatet har visat att båda författarna inledningsvis vädjar till läsarens pathos 

för att känslomässigt påverka läsaren. Woolf har tidigare ofta ansetts vara vag i sin argumen-

tation, men undersökningen diskuterar bland annat hennes implicita kritik mot hur kvinnor 

exkluderas från den intellektuella världen i sin litterära gestaltning, då berättaren rent fysiskt 

utesluts från akademiska, kulturella och teologiska institutioner. Även de Pizan dramatiserar 

upplevelsen av att uteslutas från ett mentalt, intellektuellt rum då hon drabbas av melankoli 

efter att ha läst Matheolus poesisamling. På så sätt inleder både Woolf och de Pizan sina 

argumenterande prosaverk med att placera dem i en fiktiv värld, i vilken respektive berättare 

gestaltar hur orättvisan och uteslutningen från det intellektuella rummet påverkar dem.  

 Vidare visar undersökningen att både ett fysiskt och ett mentalt rum behövs för 

kvinnors intellektuella och litterära arbete. Christine har i Kvinnostaden tillgång till det 

fysiska rum som berättaren i Ett eget rum saknar, men förhindras i sina studier på grund av 

den negativa representationen av kvinnan i litteraturen. För att möta och hantera den litterära 

kanon utvecklar Christine en aktiv lässtrategi, då hon uppmanas att läsa tvärt emot vad män-

nen skriver. Även berättaren i Ett eget rum upprättar ett explicit läskontrakt med sina läsare, 

då hon uppmuntrar läsaren att vara aktivt ifrågasättande och kritisk i sin läsning. Dessa kriti-

ska lässtrategier som berättarna presenterar för sina läsare kan tolkas som ifrågasättande 

perspektiv som går att applicera på all text, speciellt texter som uttrycker misogyna åsikter.  

 De Pizan fortsätter att skapa auktoritet åt sin berättare genom att ge henne stöd 

av de gudomliga fruarna. De Pizan vidtar en aktiv skrivstrategi då hon skriver om, appropri-

erar, vad andra män har skrivit om kvinnor. Hon förändrar deras representation av kvinnor 

och försvarar sin metod i ett teologiskt resonemang. Att ensidigt framställa kvinnan som 

syndig är en synd i sig, lyder argumentet, då det förutsätter att något som Gud skapat inte i 

grunden skulle vara gott. Det religiösa resonemanget ger dessa omskrivningar legitimitet och 

gör att de även fungerar emancipatoriskt, då de bidrar till att ge kvinnor en känsla av behörig-

het i den litterära kanon. Kvinnostaden och Ett eget rum visar i analysen fler intressanta 

likheter, men en signifikant skillnad mellan dem är att Woolf inte bygger sin argumentation 

på ett teologiskt resonemang.  

Ytterligare en gemensam strategi är att de uppmanar sina läsare att erövra ett 

språk som de inte tidigare haft tillgång till. Ferguson visar hur de Pizan utbildar sina läsare i 

latin genom att använda sig av franska synonymer i par, där den ena synonymen är mer 

latinsk än den andra. Även Mary Beton lär sina läsare ett nytt språk, då hon uppmuntrar dem 

att skapa ett eget som står i kontrast till det manliga akademiska språket som de inte tillåtits 

lära sig. De underminerar dessutom manliga intellektuella genom att ironisera över dem och 
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skämta om dem på deras bekostnad. De Pizan och Woolf ger alltså sina läsare möjligheten att 

förvränga det språk och den litteratur de inte har tillträde till, och utbildar dem samtidigt i att 

utveckla ett eget språk.  

 Tidigare forskare har visat hur de Pizan försvarar sina approprieringar av mäns 

texter med att påstå att de är en form av rättelser som ska försvara synen på kvinnans ”natur”. 

Undersökningen visar att de reviderade berättelserna om berömda kvinnor fungerar som 

övertygande exempel för kvinnans värde. Även Woolf belyser behovet av kvinnliga förebil-

der, då hon diskuterar brittiska kvinnliga författare genom historien och med fiktiva exempel 

spekulerar om förutsättningar för kvinnors skrivande. Hon stannar inte, som Jansen verkar 

förutsätta, vid en materialistisk analys. De Pizan och Woolf ger alltså sina läsare en mängd 

både fiktiva och verkliga förebilder i sina uppräkningar av berömda kvinnor. De skapar en 

form av kvinnolitteraturhistoria för att genom retorisk induktion påvisa kvinnans behörighet i 

ett intellektuellt rum.  

 Både de Pizan och Woolf skapar ett utopiskt utrymme för kvinnor. De Pizans 

utopi är inte en fysisk plats utan ett intellektuell rum, som är emancipatoriskt i den meningen 

att det består av berömda kvinnor som framtidens kvinnor kan vända sig till för att söka styrka 

och inspiration. Ett eget rum skriver fram en mer realistisk utopi, som är förankrad i fysiska 

förutsättningar, så som ekonomisk trygghet och ett arbetsrum att skriva i, men den innehåller 

också en mental frigörelse då den leder till en känsla av självständighet och befrielse från 

exkluderande akademiska normer.  

Jag har visat att genom dessa läs- och skrivstrategier utvecklar författarna meto-

der som både avviker från och kompletterar varandra. Strategierna fungerar emancipatoriskt 

då de innebär att berättarna såväl som läsarna förmår läsa in en skälig representation kvinnor i 

en manligt dominerad litterär kanon, och lyckas skriva in sig själva där som författare. På så 

sätt tar de sig in i ett intellektuellt rum som tidigare exkluderat dem, både fysiskt och mentalt.  

Jag vill här öppna för att läsa dessa strategier som en del av ett större 

feministiskt projekt, vilket inte är självklart. De Pizan har inte alltid lästs som en feminist och 

Ett eget rum har under de senaste decennierna uppmärksammats för sin ambivalenta karaktär. 

Det har tidigare påståtts att varje försök att utläsa någon emancipatorisk strategi ur den skulle 

vara ett förtryck.123 Men denna undersökning visar att det finns argumenterande inslag i Ett 

eget rum såväl som Kvinnostaden, som har möjlighet att fylla en emancipatorisk funktion. 

Syftet med undersökningen var inte att nödvändigtvis läsa fram en utopisk dimension ur 

                                                
123 Larsson 2010, s. 78. 
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texterna, men analysen av de kritiska läs- och skrivstrategierna visade att de rymde kritiska 

och frigörande strategier, och att de bör beaktas med hänsyn till både de argumenterande och 

feministiska inslagen.  
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