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2 4 4  Övriga recensioner

Skönlitteratur utgiven i  Danmark under 18 0 0 -talet: kvantitetsförfattare

Född
/död

Orig.
språk

Antal
band

Dumas, Alexandre (père) 1802-1870 fr 280
Dickens, Charles 18 12-1870 eng 219
Carlén, Emilie Flygare- 1807-1892 sv 182
Sue, Eugène 1804-1857 fr 170
Scott, Walter 177 1-18 32 eng 164
Brosbøll, Carl (pseud.: Carl, Carit Etlar) 1816-1900 da 147
Schwartz, Marie Sophie 1819-1894 sv 145
Ingemann, B. S. 17891-1862 da M 3
Marryat, Frederick 1792-1848 eng 138
Bulwer-Lytton, Edward George 1803-1873 eng 123
Mundt, Klara (pseud.: Luise Mühlbach) 18 14-1873 ty 122
Cooper, James F. 1789-1851 eng 122
James, George Payne Rainsford 1799-1860 eng 12 1
Lafontaine, August (pseud.: Freier, G. Miltenberg) 1758-1831 ty 1 10
Markarness, Mathilda Anne 1826-1881 eng 93
Braddon, Mary Elizabeth (pseud.: Lascelles, C.) 18 37-19 15 eng 93
Andersen, H. C. 1805-1875 da 86
Ewald, H. F. 1821-1908 da 81
Saint-Aubain, Andreas de (pseud.: Carl Bernhard) 1798-1865 da 78
Féval, Paul (pseud.: Francis Trollope) 1817-1887 fr 74
Thyregod, Christen A. 1822-1898 da 73
Kock, Paul de (Kock, C-P. de) 179 3-187 1 fr 72
Hackländer, Friedrich Wilhelm 1816-1877 ty 70
Wood, Ellen (pseud.: Wood, Mrs H.) 1814-1887 eng 65
Spielhagen, Friedrich 18 29 -19 11 ty 64
Ponson du Terrail, Pierre Alexis de 1829-187 i fr 64
Lie, Jonas 1833-1908 da 63
Blicher, Steen Steensen 1782-1848 da 60
Gyllembourg, Thomasine 1773-1856 da 59
Wildt, Johannes 1782-1836 da 54
Lever, Charles 1806-1872 eng 54
Dudevant, Aurore (pseud.: George Sand) 1804-1876 fr 54
Lange, Karl (pseud.: Philipp Galen) 1813-1899 ty 52
John, Eugenie (pseud.: E. Marlitt) 1825-1887 ty 52

Collins, Wilkie 1824-1889 eng 49
Verne, Jules 1828-1905 fr 48

Enligt Erland Munch-P etersens bibliografiska forskningar.

sin avhandling far tillfälle att följa de främsta kvan- Kønsroller i litteraturen. En antologi ved Hans
titetsförfattarnas liv på bokmarknaden ända från Hertel. Informations forlag. Kbhvn 1975.
den stund deras popularitet visade sig till dess A . . , 0 . , , r , , , , . Antologin bygger pa en serie artiklar, som pub- — som orta skedde — utgivningen avtynade och , . , , . , . T r i , , j 1 - 1 1  hcerades 1 den danska tidningen Information dog under en ny epok med annan litterär smak och , . , , , , r.. , . . r.. . 011 , under tiden september 1974-oktober 1975. forandrade sociala forhallanden. „  , . 0 , , ,, ,Boken har redigerats sa att den skall kunna

Lars Furuland  täcka och belysa könsrollsproblematiken på ett
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så brett och mångsidigt sätt som möjligt. För 
det första presenterar den — i kronologisk ord
ning — en rad verk, författarskap och litterära 
former från Bibeln fram till nutidens roman, 
vilka alla skildrar kvinnor och män och förhål
landet mellan dem. För det andra vill volymen 
ge en inblick i det nya könsrollsmedvetandet 
och de praktiska följder detta fått för litteratur
kritik och undervisning. Men ambitionen är 
större än så. Till slut vill man lämna det strikt 
litterära planet och nå ut till samhället, där man 
önskar väcka debatt och verka för radikala för
ändringar.

Synen på kvinnan, hennes karaktär och funk
tion i samhället grundlädes tidigt i vår kultur. 
Här har, som Lone Fatum visar i sin artikel Je 
sus, kvinderne og den kristne dobbelmoral, 
Bibeln spelat en framträdande roll. I det gamla 
Israel var kvinnans ställning hårt fastslagen. 
Hon var absolut underordnad mannen och for
mellt var hon bara ett ting, ett »husgeråd» utan 
personligt eller individuellt värde. Mot denna 
hårda och obönhörliga bakgrund måste Jesus 
förkunnelse betraktas som något radikalt nytt. 
För honom var kvinnan en medmänniska — in
te endast en äktenskaplig handelsvara. Men 
hans lära är inte helt komplikationsfri. Den 
bygger på och verkar för ett kommande guds
rike, där alla är människor — inte män eller 
kvinnor. Men världen skulle bestå och i den 
fick kvinnan behålla sin splittrade roll. Visserli
gen hade hon tillerkänts en själ men hon ägde 
också en kropp och den band henne till fort
plantning och en underordnad ställning. Jesus 
verkade aldrig för kvinnans befrielse och soci
ala rättigheter på ett konkret, praktiskt plan. 
Han verkade för ett framtida gudsrike och där 
ligger roten till en motsägelsefull kvinnosyn, 
som har levt kvar genom århundraden. Själen 
tillhörde gud men kroppen männen och värl
den.

Så konserverades och sanktionerades en syn 
på kvinnan, som i praktiken skulle bestå ända 
fram till våra dagar. Hur konservativ och rigid 
denna var kan Merete Gerlach-Nielsen och 
Jette Hannibal visa i sin genomgång av bilden 
av pojkar och flickor sådan som den kom till 
uttryck i 1600- och 1700-talens franska littera
tur. De har granskat Fénelon, realisten och 
Rousseau, utopisten och resultatet är nedslå
ende. Existentialisten är Mme de Lambert, som 
med sin egen kropp och själ har erfarit kvin
nans situation. Alla tre skrev verk som skulle 
stå i uppfostrans tjänst och som för långa tider 
blev idealbildande. Genomgående är krav på 
ett fromt och religiöst sinnelag, förmåga att be
haga — dock inom rimliga gränser — och ett 
visst mått av utbildning. Flickornas kunskaper

skulle emellertid till övervägande delen vara av 
praktisk art och boklig lärdom skadade mer än 
den gagnade. Man får inte glömma att det var 
stora auktoriteter som uttalade sig och deras 
åsikter fick också en förödande genomslags- 
kraft.

Med det moderna genombrottet i Nordens 
litteratur kom kvinnan på allvar fram som en 
skapande och intellektuellt medveten varelse. 
Men hennes ställning var svår och fylld av mot
sägelser. Hon menade att det fanns två vägar 
att förverkliga sig själv -  genom det stora ver
ket eller genom den stora kärleken. Grogrun
den för en sådan föga realistisk uppfattning 
var ofta intellektuell undernäring och trånga, 
andefattiga äktenskap. Många av dessa kvinnor 
var individualister och många av dem misslyc
kades i sina ambitioner. Men vad hade de inte 
kunnat uträtta om de gått samman och solidari
serat sig, frågar Pil Dahlerup i sin artikel. Pro
blematiken konkretiseras och blir tydlig i en 
genomgång av ett enskilt författarskap, näm
ligen Amalie Skrams. Samtidens — och för öv
rigt även nutidens — kritiker ställde sig kallsin
niga gentemot de verk, där kvinnliga författare 
skrev om det som låg dem varmast om hjärtat, 
om den verklighet de i grunden upplevt, kände 
till och plågades av. Pil Dahlerup bryter denna 
oförstående inställning och tar upp Amalie 
S krams äktenskap sroman Constance Ring. Den 
handlar om en kvinna, som försöker arbeta sig 
fram till medvetande och självständighet. Bo
ken visar också hur en undertryckt grupp söker 
uttrycka sin problematik i ett medium sedan 
länge dominerat och monopoliserat av män
nen. Men Amalie Skram misslyckades och blev 
sjuk. Hennes upprorsförsök bagatelliserades 
och fick etiketten neuros. Den tidens intellek
tuella kvinna kallades ofta neurotisk, hysterisk 
eller frustrerad. Men man glömde eller blun
dade för de verkliga orsakerna. De låg i sam
hället och i den sociala struktur, som låste 
kvinnan i ett hopplöst läge.

Till de mer tvivelaktiga inslagen i Hertels an
tologi hör en grupp om sex artiklar, som alla 
på ett eller annat sätt behandlar 1880-talets sed- 
lighetsfejd med dess utgångspunkt i Bjørnsons 
skådespel En hanske. Elias Bredsdorffs bok 
Den store nordiske krig om seksualmoralen 
från år 1974 är den axel kring vilken artiklarna 
rör sig. Recensenten Werner Thierry har roats 
av boken och kallar den på en gång för histo
rieskrivning och underhållning. Sedlighetsfej- 
den ser han som ren historia — roande och en 
smula löjeväckande. Och därmed har snöbol
len börjat att rulla. Förtretade kvinnliga skri
benter går till motangrepp och argumenten 
bollas fram och tillbaka. Det är litet tröttsamt
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att hänga med i de olika turerna och inläggen 
har alltför stor prägel av dagsaktuell debatt
journalistik för att riktigt kunna passa in i Her
tels ambitiösa antologi. En sak av intresse fram
går dock med önskvärd tydlighet. 80-talets 
märkliga sedlighetsfejd -  eller snarare dagens 
reaktion på denna — förmår ännu sätta sinnena 
i brand.

Det är en omöjlig och måhända också något 
onödig uppgift att redovisa allt det material 
som ingår i Hertels rika antologi. Låt oss i stället 
koncentrera oss på det stora och intressanta 
avsnitt som behandlar nutidens litteratur. Tove 
Burup inleder det med en analys av kvinno- 
och mansbilden hos den danske populärförfat
taren Ib Henrik Cavling, som har inte mindre 
än femtio romaner bakom sig. Naturligtvis är 
det dåliga böcker, som formligen vimlar av för
domar -  så tydliga och uppenbara att de kan 
förefalla mer skrattretande än farliga. Mannen 
är en samhällsvarelse, gör karriär och utveck
las, medan kvinnan är en ren konsumtionsvara 
helt inställd på kärlek, känslor och äktenskap. 
Tove Bumps analytiska redskap är finslipade 
och hennes artikel är lika intelligent som väl
skriven. Ändå har man en känsla av att hon 
med kraft och eftertryck slår in öppna dörrar. 
Men kanske väger den kritiken lätt. Författare 
som Cavling har stor genomslagskraft och bör 
aldrig släppas ur sikte. I själva verket är de livs
farliga i all sin fördomsfulla cynism.

För att vara en bok på endast 200 sidor är 
Hertels antologi ovanligt infallsrik, upplysande 
och informativ. Den ger inblickar i nyare fransk 
kvinnolitteratur och berättar om de italienska 
feministernas uppror mot »falloskultur» och 
mansförtryck. Kvinnosynen hos författare som 
Moravia och Rifbjerg analyseras och kritiseras. 
Ibland befinner man sig kusligt nära Bibelns ka
tegoriska uppfattning av kvinnans uppgift och 
väsen. Ett av de roligaste och mest bitska bidra
gen står Suzanne Brøgger för i sin presentation 
av Erica Jongs omdebatterade Fear of Flying 
från år 1973. Där andra reagerat med avsky och 
avståndstagande känner hon glädje och tillför
sikt. Hon lovprisar berättelsen om en kvinna 
som vågar och försöker att finna en egen håll
bar identitet. Samtidigt passar Brøgger på att ge 
andra stora kvinnoförfattare ett rejält tjuvnyp. 
Det är ett beskt angrepp, som i sin fräna upp
riktighet förtjänar att citeras:

»Ved nærmere eftertanke tager Simone de 
Beauvoir ikke et skridt uden straks at tænke, 
hvad Sartre ville tænke, og Doris Lessing kan 
ikke få orgasme uden at være forelsket, og det 
er hun næsten aldrig, og Sylvia Plath stak hove
det ind i bageovnen ... Ved nærmere efter
tanke er alle kvinder, der har skabt noget,

andre kunne bruge, en samling frustrerede 
kællinger, gammeljomfruer eller selvmordere.»

Bokens sista avdelning har en titel som inte 
riktigt håller vad den utlovar. Principper for 
kønspolitisk litteraturanalyse drar egentligen 
inte upp några nya, precist utformade riktlinjer 
för en framtida litteraturforskning utan är 
främst av informativ karaktär. Och som sådant 
är avsnittet både intressant och läsvärt. Karin 
Westman Berg berättar om sina erfarenheter 
från en föreläsningsturné i USA 1973. Ingående 
skildrar hon den nya feministiskt inriktade lit
teraturkritik och undervisningsmetod, som 
håller på att växa fram i Amerika och som på 
väsentliga punkter skiljer sig från den litteratur
sociologiska metodik vi har arbetat fram här i 
Norden.

Elaine Showalter efterlyser ett Portræt af 
Kunstneren som kvinde och visar på ett kon
kret sätt hur särskilt utformade undervisnings
program och litteraturkurser har utarbetats för 
kvinnliga studenter i USA — allt för att stärka 
deras studiemotivation och självförtroende i 
en kompakt mansdominerad universitetsmiljö. 
Det är främst kvinnliga författare, deras alster 
och sociala villkor som man studerar.

Skall man kritisera Hans Hertels antologi 
— vilket faktiskt inte är så lätt — kan man vända 
sig mot den ibland förvirrande mångfalden av 
artiklar och de många gånger relativt grunda, 
något lättvindiga analyserna. Resultaten över
tygar mestadels men de överraskar mer sällan. 
Nu måste man emellertid komma ihåg att bo
ken bygger på tidningsartiklar, något som be
gränsar svårighetsgrad, ambitionsnivå och ut
rymme. Men dessa invändningar väger egent
ligen lätt och kan lika gärna ses som något po
sitivt. Kønsroller i litteraturen är en lättillgäng
lig bok, som ger en bred och mångsidig infor
mation. För den som inte är speciellt inläst på 
området måste den vara en guldgruva att ösa 
ur. Den väcker intresse och torde sannolikt 
locka många till vidare och mer ingående stu
dier av ämnet.

B irg it Antonsson

Diktaren och hans formvärld. Lundastudier i littera
turvetenskap tillägnade Staffan Björck och Carl 
Fehrman. Under redaktion av R olf Arvidsson, Bernt 
Olsson och Louise Winge. Allhem. Malmö 1975.

Den dubbelfestskrift, varmed de vittra årsbar
nen Staffan Björck och Carl Fehrman har hedrats, 
är en mycket vacker bok. Den är varmt röd, och 
från både pärm och rygg gnistrar titeln i intensiva 
guldbokstäver. Skyddsomslaget visar ett nästan


