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Övriga recensioner

Maria Andersson, Framtidens kvinnor. Mognad 
och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921. 
Kriterium 26, Makadam. Stockholm & Göteborg 
2020.

Flickboksforskning har i Sverige och Norden bli-
vit ett alltmer rikt och mångfacetterat fält med stor 
bredd både på val av material och på teoretiska in-
gångar, men naturligtvis finns det flera områden 
som inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. Ett 
sådant område är den tidiga flickboken där Ma-
ria Anderssons bok fyller ett tomrum. Genom att 
starta sin undersökning redan 1832 får Andersson 
med vad vi skulle kunna kalla flickbokens första 
stapplande steg i Sverige och hon skildrar med var-
sam och noggrann hand hur flickboken på olika 
sätt skildrat, bearbetat och problematiserat sam-
hällsutvecklingen mellan 1832 då studien startar 
till 1921 där Andersson sätter punkt.

Studien baseras på sextio titlar där G.H. Mel-
lins Öjungfrun från 1832 blir ett startskott. I denna 
idag rätt bortglömda roman, som ju måste beskri-
vas som en robinsonad, tvingas en ung flicka att 
klara sig själv, strandsatt på en öde ö och Anders-
son läser den bland annat som ett exempel på vad 
flickor och unga kvinnor skulle kunna vara kapabla 
till under andra omständigheter. Målgången blir 
1921, året då kvinnor fick rösta för första gången 
och med verk av bland andra Elisabeth Kuylen-
stierna-Wenster. Dessa sextio titlar täcker alltså in 
en period av rätt turbulent samhällsomvandling.

Under denna tid växer en inhemsk flickbokstra-
dition fram. Flickboken blir en arena där flickors 
framtida roller undersöks, men den blir också ett 
verktyg att förmedla, på ett plan, rätt motsägelse-
fulla budskap. I sina analyser visar Andersson hur 
dessa romaner på olika sätt kan säga karakteriseras 
av ett utforskande av vad flickan som medborgare 
ska, bör och kan vara. Samtidigt speglar naturligt-
vis romanerna också sin samtid och förhåller sig till 
den på olika sätt. Att kvinnor använt skönlitteratur 
för att belysa och problematisera sin samtid har ju 
bland annat forskningen om det moderna genom-

brottets kvinnor visat. Detta är sant även för flick-
boken där de analyserade exemplen i Anderssons 
bok visar på en spännande räckvidd mellan mer 
konservativa skildringar där traditionella genus-
mönster premieras till texter där flickor får både 
undersöka och utmana sitt flickskap.

Studien handlar om medborgarskap i vid me-
ning. Andersson resonerar kring föreställningar 
om utbildning och uppfostran, kring synen på 
flickans framtida samhällsengagemang som vuxen 
kvinna, och kring nationell identitet. Den fram-
växande svenska flickboken förmedlar inte bara fö-
reställningar om vad det är att vara just en svensk 
flicka, utan den skapar också en tänkt gemenskap 
för flickor som läser den. 

Under den undersökta perioden förändras läs-
mönster på ett intressant sätt. Böcker blir mer rik-
tade till specifika målgrupper, etiketter som just 
”pojkbok” och ”flickbok” skapas, och den ge-
mensamma familjeläsningen utmanas på ett plan. 
Flickor, och då pratar vi naturligtvis om medel-
klassflickor, är en av de grupper som får en ”egen” 
litteratur, och en av studiens många styrkor är att 
den illustrerar hur vissa föreställningar och idéer 
vi ser än idag i den moderna flickboken, så att säga 
”föds” under denna period. Ett av studiens många 
mervärden är att den erbjuder en viktig klangbot-
ten till dagens flickbok.

Kapitlen är uppbyggda på lite olika sätt. En del 
fokuserar på en enda roman som i det första kapit-
let, där Ulrika von Strussenfelts Flickskolan på lan
det från 1847 analyseras, och där den tidiga flick-
boken och dess budskap om vikten av att vara en 
god medborgare presenteras, eller som i kapitel fyra 
där Ellen Idströms Tvillingsystrar. Berättelse för unga 
flickor från 1893 står i fokus. I detta kapitel under-
söker Andersson ”pojkflickan” och resonerar kring 
vilket manövreringsutrymme en flicka har. Andra 
kapitel täcker in ett större urval av romaner och här 
får vi alltså en bred palett med ett flertal olika texter 
som presenterar de studerade temana på skilda sätt. 
Detta ger en variation och också en möjlighet för 
Andersson att täcka in ett stort material utan att för 
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den delen göra avkall på djupläsningar av studiens  
texter.

Urvalet är brett och intressant och bland titlarna 
hittar vi både mer kända författare som Agnes von 
Krusenstjerna, men också mer (i alla fall för mig) 
okända namn som Emily Nonnen, Ulla Linder 
och Elna Wide. Andersson argumenterar väl för 
sitt urval. I boken finns två bilagor som översikt-
ligt visar flickboksproduktionen under den under-
sökta perioden och hur många böcker respektive 
författare skrev som kan och har klassificerats som 
just flickböcker, vilket berikar inledningens reso-
nemang kring hur flickboken växer fram i Sverige 
under denna tid. Väl medveten om vilket arbete det 
skulle innebära, kan jag inte låta bli att önska att här 
också fanns en bilaga med en kort presentation av 
författarna till de verk som studien undersöker. En 
snabb kontroll visade att inte alla finns represente-
rade i exempelvis Svenskt kvinnobiografiskt lexikon 
och det är svårt att undvika att bli nyfiken på dessa 
författarskap, vilket i sig är ett gott betyg på ana-
lyserna. En engagerad och tankeväckande läsning 
skapar intresse för både den text som diskuteras och 
författaren bakom.

Studien inleds med en snabb genomgång av ett 
både vitt och växande fält av flickboksforskning 
där svensk och nordisk forskning ligger i fältets 
framkant då det under dryga fyrtio år kommit en 
rad undersökningar som både synliggjort, proble-
matiserat och analyserat flickboken. Från Gunilla 
Domellöfs och Mary Ørvigs tidiga studier till de 
senaste studierna av exempelvis Birgitta Theander 
och Hilda Jakobsson gör Andersson en intressant 
kartläggning över forskningsläget utan att för den 
delen glömma den internationella forskningen.

Det teoretiska ramverket består, bland annat, i 
T.H. Marshalls idéer om medborgarskap, Bene-
dict Andersons om ”föreställda gemenskaper” och 
Courtney Weikle-Mills om ”föreställt medborgar-
skap”. Ramverket används effektivt och sparsamt 
och berikar analyserna utan att ta överhand och 
flytta fokus från de skönlitterära verken. Det är en 
väl utvald bukett där jag möjligtvis kan sakna Ma-
ria Nikolajevas resonemang kring aetonormativi-
tet, då just ålder och generationskonflikter bely-
ses i studien. Det finns en rätt delikat balansgång i 
flickboken där flickan å ena sidan ofta uppmanas att 
bana ny väg men å andra sidan inte bör bryta med 
den tidigare generationens femininitetsnormer i 
alltför hög grad, vilket kan leda till generationskon-
flikter. Andersson konstaterar, i likhet med tidigare 
forskning, att det är rätt ont om mödrar i flickbo-

ken, men det betyder inte att här saknas äldre kvin-
nor som emellertid ofta har rollen som lärarinnor 
eller mentorer. I studien finns ett flertal exempel 
på denna typ av relationer mellan generationerna, 
där kanske Nikolajevas begrepp kunnat vara ytter-
ligare ett verktyg.

Studien är uppdelad i två delar: ”Del 1: Kvinnligt 
medborgarskap” samt ”Del 2: Flickröst och röst-
rätt” som innehåller fyra kapitel vardera. Fokus ser 
lite olika ut i de två delarna, men en diskussion om 
föreställningar av medborgarskap finns i båda. I den 
första delen inleder alltså Andersson med en nog-
grann läsning av Strussenfelts Flickskolan på landet 
för att sedan gå vidare till att diskutera teman som 
medborgarfostran, konsumtion och flickskap i för-
ändring. Här finns flera rika analyser som täcker in 
synen på vad flickor bör och inte bör läsa (vilket 
tangerar frågan vilken funktion läsandet bör ha), 
vikten av att utbildas till en klok och återhållsam 
konsument (som sparar och inte slösar) och den 
utvidgade ramen för flickskap som studiens roma-
ner presenterar. Även om de undersökta texterna 
ger exempel på en hel del förmaningar och krav på 
försiktighet, visar Andersson hur de också innehål-
ler en beskrivning av vad vi skulle kunna kalla flick-
ors agens. Här finns flera tankar om flickors möj-
lighet att vara med och påverka och skapa ett fram-
tida samhälle och i romanerna finns inte sällan en 
uppmaning till att bli en ”nyttig” medborgare. Be-
hovet av att kunna försörja sig diskuteras, och finns 
det i texterna också ett direktiv som går bortom en 
uppmaning om att bli en god medborgare, och som 
handlar om att det till syvende och sist är ens plikt 
att aktivt arbeta för att samhället ska bli bättre?

Speciellt intressant tycker jag att resonemanget 
kring hushållsskolan som litterärt fenomen är, ett 
tema som fått lite uppmärksamhet i tidigare forsk-
ning. I de romaner som utspelar sig på hushålls-
skolor syns idéer om behovet av att utveckla hus-
moderns arbete på en rad olika sätt och som kan-
ske kan läsas som en inledning till den sociala in-
genjörskonst som uppkommer långt senare. Det 
blir viktigt för flickprotagonisten att lära sig att 
sköta ett hushåll. Samtidigt finns här också mar-
körer som vikten av att bevara klassamhället. En 
hjältinna bör lära sig att korrekt städa ett kök, men 
det innebär inte nödvändigtvis att hon själv ska 
städa det. Och naturligtvis innebär en utbildning 
på en hushållsskola så mycket mer än att städa! Att 
sköta ett hushåll innebär ju att kunna planera, att ha 
kontroll över en del av familjens ekonomi etc., och 
här handlar det också om att bli en god, ansvarsta-
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gande och medveten medborgare. Andersson vi-
sar hur det i dessa romaner finns en vurm för prak-
tisk kunskap och en viss misstänksamhet mot vad 
vi skulle kunna kalla ”intellektuell bildning”, vilket 
kan läsas i dialog med den bildningstörst vi finner 
i flickboksklassiker som exempelvis L.M. Montgo-
merys Anne på Grönkulla. God forskning öppnar 
en dörr för mer forskning och jag kan bara hoppas 
att någon känner sig manad till en större studie som 
jämför synen på bildning i nordiska och nordame-
rikanska flickböcker.

Del 1 avslutas med en läsning av Ellen Idströms 
Tvillingsystrar. Berättelse för unga flickor från 1893 
där ”pojkflickan” diskuteras och här finns en spän-
nande diskussion kring hur den ”maskulina” och 
okonstlade flickan lyfts fram som naturlig, som mer 
”riktig flicka” i kontrast till den traditionella flickan 
som fastnat i gårdagens sätt att uttrycka femininitet 
på. Med hjälp av bland annat Judith/Jack Halber-
stams teorier resonerar Andersson om vilka ramar 
som flickan kan tänja på och kommer fram till ett 
resultat som på ett plan liknar det som Mia Franck 
diskuterar i sin avhandling Frig jord Oskuld. Hetero
sexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman 
från 2009. Samtidigt som en flicka både får och 
uppmanas till att ta mer plats och bryta mot tidi-
gare generationers normer för hur en flicka bör bete 
sig, är detta beroende av att hon sedan som vuxen 
kvinna hamnar i en heterosexuell tvåsamhet och 
då gärna tillsammans med en man som stödjer och 
applåderar hennes beteende.

I del 2 handlar det bland annat om flickors skri-
vande, om att flickor på olika sätt gör sina röster 
hörda, och hur detta uttrycks i den tidiga flickbo-
ken, där analysen ger en viktig bakgrund till dagens 
moderna flickbok där dagboksskrivandet fortfa-
rande är ett viktigt narratologiskt grepp. Här dis-
kuterar Andersson bland annat flickboken som kol-
lektivroman. I de utvalda romanerna finns ett fler-
tal texter som förmedlar olika sätt att vara flicka på 
genom att presentera olika protagonister. Dessa ro-
maner skildrar naturligtvis också vänskapsrelatio-
ner och en del i att vara en god medborgare hand-
lar även om att vårda och utveckla sina vänskaps-
relationer. I kapitel sju resonerar Andersson kring 
Carl Sundbecks Elsa i Upsala. En skolflickas dagbok 
från 1897, som å ena sidan är en konservativ ”mot-
skrift” som varnar för vad en alltför intensiv kvin-
noemancipation kan leda till, men å andra sidan 
visar prov på intressanta skiftningar då kritiken i 
mycket presenteras av en ironisk flickröst. Även här 
ser jag en intressant öppning för framtida studier då 

ironin varit och är en viktig del av flickboken men 
ser ut på så olika sätt. Avslutningsvis kommer stu-
dien fram till just rösträtten och tanken på ett vid-
gat och annat medborgarskap för de som ska växa 
upp till framtidens kvinnor.

Detta är en både intressant och påfallande 
välskriven studie som är värd en vidare läsekrets 
bortom akademins väggar. Om jag får vara petig, 
så hade jag gärna sett att tyska citat och franska tit-
lar översattes, men det handlar om ett fåtal och min 
önskan ska snarare ses som en kommentar om hur 
njutbart det var att läsa denna studie och en önskan 
om att den hamnar i händerna på en stor publik. 
Anderssons studie täcker inte bara in ett nytt om-
råde i svensk flickboksforskningen utan den stär-
ker också ett växande forskningsfält.

Maria Nilson

Att skriva med ljus. 13 essäer om litteratur och foto
grafi, red. Johan Gardfors, Mats Jansson & Nils Ols-
son, Makadam. Göteborg 2020.

Av alla moderna medier är fotografiet det minst 
moderna. Det skulle bokstavligen kunna dateras 
till år 1717, då Johann Heinrich Schulze, professor 
i grekiska och arabiska i Halle, genomförde ett ex-
periment med silvernitrat. Av en slump stod hans 
arbetsbord vid ett solbelyst fönster när Schulze no-
terade att silversalt som belysts mörknade medan 
det salt som låg i skugga förblev ljust. Inspirerad av 
detta lät han skriva svarta bokstäver på ett glas, pla-
cerade detta mellan silversaltet och solen, och på så 
sätt skapades det första fotografiska negativet: de 
belysta kemikalierna mörknade överallt utom där 
ljuset filtrerats bort av bokstäverna.

Om Schulzes experiment tycks förebåda det 
moderna mediet, så visar det samtidigt hur främ-
mande 1700-talet var för fotografin som idé. Ex-
perimentets mål var trots allt inte att fånga eller 
lagra den naturliga världen i ett tekniskt medium, 
det var omvänt att påföra naturen en symbolisk 
kod. Det är därför dateringen till år 1717 är just 
bokstavlig: att Schulzes ljusskrift förebådade foto-
grafiet stämmer för själva ordet ”fotografi” (av gre-
kiskans foto, ljus, respektive graphein, skrift), men 
knappast för den process som svarar mot fotografin 
som tekniskt medium. Utvecklingen av den senare 
skulle dröja till följande sekel, då samarbetet mel-
lan Niépce och Daguerre utmynnade i den första 
dagerrotypen 1839.


