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Inledning  

To you I am neither man nor woman – I come before you as an author only. It is the sole 
standard by which you have a right to judge me – the sole ground on which I accept your 
judgement. (Charlotte Brontë till kritikern W. S. Williams den 12 maj 1841, citerad i 
Arping 2002, s 8) 

 
Svenska romaner har skrivits ända sedan 1700-talet och lika länge har det 
funnits kvinnor som skrivit. Såväl romanen som de kvinnliga författarna fick 
dock sitt egentliga genombrott först under 1800-talet, och några decennier in 
på seklet skedde ett såväl kvalitativt som kvantitativt uppsving i utgivningen av 
svenska romaner. Det sena 1800-talet blev en turbulent period, det var en tid av 
förändring i samhället som också påverkade litteraturen. En rad sociala och 
kulturella förändringar gjorde att både författare och läsare blev medvetna om 
många olika frågor och problem som behövde underkastas debatt. I såväl 
romaner som i andra av samtidens skriverier analyserades och diskuterades 
ämnen som rörde politik, ekonomi, äktenskap osv. Romanen har således 
funnits länge, ännu längre har det i samhället funderats kring skillnaden mellan 
könen och manligt respektive kvinnligt. Föreställningen om manligt och 
kvinnligt, liksom våra förväntningar på manligt respektive kvinnligt beteende, 
varierar över tid. Hur vi själva och vår samtid ser på manligt och kvinnligt 
genomsyrar de flesta områden och påverkar i stor utsträckning vår tillvaro, hur 
vi utformar våra liv med val av utbildning, yrke, familj osv. Att vara kvinna 
och författare vid 1800-talets slut är egentligen en motsägelse. Fortfarande var 
den förhärskande synen på kvinnan, och kvinnligt beteende, den tysta passiva 
kvinnan i den privata sfären. Genom att publicera sig, och därmed skriva för en 
läsekrets utanför den innersta bekantskapskretsen, träder författarinnan ut i det 
offentliga rummet, och bryter så att säga den förväntade tystnaden. Till det 
krävdes mod, och ibland någon strategi, t ex att använda en manlig pseudonym. 
Vilken betydelse har föreställningen om manligt och kvinnligt för mottagandet 
av romaner under perioden 1880-1889? Om författaren skriver under 
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”felkönad” pseudonym, bedöms litteraturen då efter ”fel” bedömningsgrund? 
Är kön viktigare än individ när en roman bedöms?  

Syftet med föreliggande arbete är att se vad föreställningar om manligt och 
kvinnligt har för betydelse för mottagandet av romaner under 1880-talet.  

För att studera mottagandet av litteratur används recensioner av kvinnliga 
och manliga författares böcker. Det ger möjlighet att studera om olika 
värderingsgrunder används för olika kön och hur dessa i så fall hänger ihop 
med samtidens föreställningar om kön.  

Det är kanhända inte självklart att studera recensioner inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Hantering av böcker är dock fortfarande en väsentlig 
del av ett biblioteks verksamhet, och recensioner av dessa är av stor vikt vid 
förvärv. De som köper in litteratur kan inte förväntas ha tid att läsa böckerna, 
utan måste förlita sig på recensenters bedömning. Litteraturkritik är också en 
del av den litterära marknaden och har stor betydelse, inte minst för författarna 
och deras möjlighet att nå ut till läsarna. Att studera recensioner av en del av 
1880-talets skönlitteratur gör också att en del bortglömda böcker, från en 
litteraturhistoriskt viktig period, aktualiseras. Representerandes det moderna 
genombrottets idéer, tillhör dessa böcker vårt kulturarv. Det finns alltså all 
anledning att skriva om mottagandet av den så kallade ”åttitalslitteraturen”, 
inom biblioteks- och informationsvetenskap.  

Teoretisk grund och disposition 
Efter de inledande avsnitten följer en beskrivande del som helt kort behandlar 
det kvinnliga skrivandet under 1800-talet, pseudonymer och litteraturkritik. 
Syftet är inte att ge en fullständig bild av seklets kvinnliga författare och den 
litterära situationen, men det kan vara intressant med en kort beskrivning för 
att placera in den fortsatta framställningen i sitt sammanhang. 

Studien görs ur ett genusperspektiv, ett teoretisk angreppssätt som utgår 
från hur föreställningar om manligt och kvinnligt skapar möjligheter och 
begränsningar för både kvinnor och män. Teoriavsnittet behandlar 
genussystemet, det sociala mönster, präglat av isärhållande och hierarki, som 
styr vad kvinnor och män i praktiken får, bör och ska göra. Vidare berörs 
genusordning och genuskontrakt, två begrepp som handlar om de ömsesidiga 
föreställningar som finns mellan könen och hur de fungerar formerande och 
inordnande. Slutligen behandlar teoriavsnittet helt kort genuskonstruktion. 
Några olika teoretikers tankegångar presenteras, och oavsett vilken åsikt man 
har om kön, könsskillnader och könsrelationer, kan olika ansatser bidra till att 
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man får ett aktivt genusperspektiv, att man är medveten om att kön, och 
föreställningar om kön, i hög grad påverkar tillvaron. 

Avhandlingsdelen inleds med en beskrivning av undersökningsobjekten 
avseende de aspekter som är relevanta för den här undersökningen och sedan 
diskuteras dessa utifrån de teoretiska resonemangen. 

Allra först ska vi dock se på en del av det som gjorts inom de områden som 
behandlas i detta arbete. 

Forskningsläge 
Det är flera olika forskningsområden som har anknytning till de områden som 
behandlas i detta arbete, t ex litteraturkritik, åttitalslitteratur mm. 

Per Rydéns Domedagar: svensk litteraturkritik efter 1880 (1987), är det 
mest utförliga arbetet som gjorts om svensk litteraturkritiks historia. Rydén, 
som är professor i litteraturvetenskap, har gjort en översikt som behandlar 
tidsperioden från det moderna genombrottet till våra dagar. I 27 studier görs en 
systematisk genomgång av kritikeryrkets olika aspekter och problem, och 
många namnkunniga kritiker får representera olika inriktningar och 
generationer inom litteraturkritiken. Rydén menar att den moderna svenska 
litteraturkritiken tar sin början 1880. Tidpunkten är knuten till det år som, 
enligt Rydén, brukar betraktas som startpunkten för ”den moderna svenska 
litteraturen” (1987, s 452). Rydén ger också en översikt över den forskning 
som gjorts på litteraturkritikens område, även om han konstaterar att det som 
inte gjorts utgör en större del. I forskning kring pressens historia har 
litteraturkritiken, med få undantag, förbisetts. Enligt Rydén (1987) beror det på 
att kritiken numer inte tillhör de kvantitativt stora genrerna i dagspressen. De 
studier som gjorts är framför allt av två slag: de som behandlar en viss kritikers 
verksamhet och  de som behandlar kritiken av en viss författares utgivning. 
Den mesta forskningen som gjorts på området rör första decenniet av 1900-
talet, litteraturkritikens, om än inte litteraturens, storhetstid (Rydén 1987, s 72). 

Karl-Erik Lundevalls Från åttital till nittital: om åttitalslitteraturen och 
Heidenstams debut och program (1953) är en stor undersökning av 
åttitalslitteraturen. Lundevall var docent i litteraturhistoria. Studien omfattar 
100 böcker som är utgivna 1880-1889. Lundevalls studie omfattar de författare 
som blivit mest uppmärksammade av såväl samtid som litteraturhistoriker och 
av dessa ”hänförts till 80-talets nya litteraturriktning”  (Lundevall 1953, s 29). 
Lundevall granskar böckerna utifrån de för åttitalslitteraturen allmänt 
vedertagna kraven:  ”...betoningen av den sociala eller moraliska tendensen… 
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samt…att skildra verkligheten och att göra det så noga som möjligt” (1953, s 
31). Lundevall finner att de flesta böckerna i undersökningen uppvisar båda 
dessa drag, och att de övriga, i de flesta fall, har åtminstone ett av dem. 

En senare studie är litteraturvetaren Åsa Arpings Den anspråksfulla 
blygsamheten: auktoritet och genus i 1830-talets  svenska romandebatt (2002). 
Arping menar att 1830-talet är den period då kvinnor på allvar började skriva 
romaner, och paradoxalt nog i det, enligt Arping, under perioden, mest 
patriarkala samhället i Europa. Arping menar att det faktum att kvinnor skrev, 
nådde en läsekrets och blev uppmärksammade har noterats i litteraturhistorien, 
men Arping vill undersöka kvinnornas roll i den litterära debatten, inte som 
kritiker, utan som romanförfattare. Analysen utgår från begreppen genus, 
auktoritet och taktik. Hon tittar på författarinnans möjlighet att skaffa en egen 
auktoritet inom ett område där hon måste brottas med ”en manlig 
kreativitetsmyt” (Arping 2002, s 14) och som samtidigt innebär ett hot mot 
hennes kvinnlighet. Arping visar i sin avhandling hur 1830-talets författarinnor 
mötte de motstridiga kraven på blygsamhet och ambition, och genom sina 
romaner lyckades skapa en egen offentlig röst som, menar Arping, har 
avgörande betydelse för romanens vidare utveckling. 

Aina Svenssons Kvinnlig lyriker och manlig poet: litteraturkritiska 
värderingsnormer (1995), är en uppsats från Umeå universitet, Biblioteks- och 
informationsvetenskap. I uppsatsen jämförs hur tre kvinnliga och tre manliga 
lyriker, utgivna mellan 1986 och 1991, recenseras. Resultatet visar att manliga 
lyriker blir mer frekvent recenserade än de kvinnliga, att de oftare presenteras 
med bild i anslutning till kritiken och att de också oftare får positiva 
recensioner. Svensson visar också att lyrikerna bedöms olika beroende på 
kritikerns kön. De manliga kritikerna diskuterar främst språket i kvinnliga 
lyrikers texter medan den tematiska diskussionen är förbehållen männens lyrik. 
De kvinnliga kritikerna kan dock se någon bakomliggande mening med 
kvinnliga lyrikers alster. 

Det har skrivits mycket om kvinnliga författare, främst om deras liv och 
situation. En hel del uppmärksamhet har också riktats mot de böcker de skrivit 
och hur de mottagits. Litteraturkritiken har också studerats även om det mesta, 
enligt Rydén (1987), ännu är ogjort. Den kritik som kommit till uttryck i 
dagspress har i stort sett helt förbigåtts. Genusperspektivet har, som vi sett, 
använts av bl a Arping (2002) och i Svenssons (1995) uppsats. I Arpings 
avhandling analyseras den debatt som fördes mellan de kvinnliga författarna 
och kritikerna i 1830-talets Sverige. I Svenssons arbete analyseras de 
värderingsgrunder som används för bedömning av lyrik i nutida recensioner. 
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Hittills har ingen analyserat mottagandet av 1880-talets romaner ur ett 
genusperspektiv inom biblioteks- och informationsvetenskap. Innan vi kommer 
in på genusteori och analysinstrument följer en kort beskrivning av 1800-talets 
litterära situation, för att placera in studien i ett sammanhang.   

Kvinnan och romanen 
Såväl romanen som de kvinnliga författarna fick sitt egentliga genombrott 
under 1800-talet. Svenska romaner hade visserligen skrivits redan på 1700-
talet men det var först några decennier in på 1800-talet som romangenren fick 
någon större betydelse i Sverige. Då skedde ett såväl kvalitativt som 
kvantitativt uppsving i utgivningen av svenska romaner. En annan viktig 
förändring var att nu började kvinnorna bli mer framträdande som 
romanförfattare (Leffler 2001, s 7). 

Att kvinnorna blev så framträdande i romangenren menar Leffler (2001) 
kan bero på att romanen som litterär genre började utvecklas på allvar ungefär 
samtidigt med ett framväxande borgerskap till följd av det agrara samhällets 
tillbakagång. Kvinnorna fick en annan, kanske mindre tydlig, roll i den nya 
samhällsstrukturen. Från att ha varit med och arbetat för försörjningen i det 
agrara samhällets självhushållning fick kvinnan en betydligt mer begränsad roll 
i produktionen. Kvinnorna i den växande medel- och överklassen fick helt 
enkelt mer tid till att ägna sig åt, för kvinnor, lämpliga sysselsättningar. 
Romanläsning stämde bra överens med samtidens syn på kvinnan. Under 1800-
talet är förälskelse och kärlek dominerande teman i romanerna (Leffler 2001, s 
7). 

Det var framför allt kvinnor som läste, och uppskattade, romanerna. Denna 
nya genre handlade om mer jordnära och bekanta ting än tidigare litteratur. 
Språket och stilen skilde sig också från andra genrer och liknade mer det 
personliga tilltal och den mer vardagliga stil som kvinnorna var mest förtrogna 
med, genom flitigt skrivande av brev och dagböcker. För att läsa och uppskatta 
romaner, denna relativt enkla form av litteratur, och för att skriva dem, krävdes 
inte samma bildning som för den som ville hävda sig inom mer stil- och 
formbundna genrer (Leffler 2001, s 8). Även om det betraktades som lämpligt 
kvinnligt tidsfördriv att läsa romaner var det inte helt accepterat att kvinnor 
också skrev dem. Pearson (1983) menar att det är ”förvånande” att så många 
kvinnor faktiskt dristade sig till att skriva och ge ut sina texter. Kvinnans liv 
var i allmänhet kringskuret; utbildningsnivån bland kvinnor var i allmänhet låg 
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och de flesta var ekonomiskt beroende och förpassade till hemmet (Pearson 
1983, s 200). 

De flesta kvinnliga författarna skrev således skönlitteratur som vände sig 
till vuxna läsare. Merparten av de övriga författarinnornas böcker skrevs direkt 
för kvinnor, det var kokböcker, en del facklitteratur och ett fåtal vetenskapliga, 
i huvudsak populärvetenskapliga, verk. Mot slutet av 1800-talet ökade också 
utgivningen av barnböcker, vilket i första hand blev kvinnornas område 
(Heggestad 1991, s 31). 

Det moderna genombrottet 
Det sena 1800-talet var en turbulent period, det var en tid av förändring på 
många områden i samhället, inte bara på det litterära. Särskilt situationen för 
kvinnorna förändrades, industrialiseringen ökade möjligheten att arbeta utanför 
hemmet och alltfler kvinnor förblev ogifta vilket tvingade dem till att försörja 
sig själva. De unga kvinnorna hade inte förberetts för att arbeta utanför hemmet 
utan hade fostrats i den tidens komplementära syn på könen och dess olika 
roller. De motstridiga krav som 1880-talets kvinnor mötte, att både vara en 
behagande  prydnad i hemmet och en duglig kvinna i det offentliga samhället, 
ledde till ett ifrågasättande av de traditionella könsrollerna (Leffler1997, s 9). 
En rad sociala och kulturella förändringar i samhället banade väg hos både 
författare och läsare för de många olika frågor och problem som behövde 
underkastas debatt. I såväl romaner som i andra av samtidens skriverier 
analyserades och diskuterades ämnen som rörde politik, ekonomi, äktenskap 
osv. Det moderna genombrottet skedde samtidigt över hela Norden och 
medförde således inte förändringar bara i Sverige. Det var också nu som 
skandinavisk litteratur på allvar slog igenom utomlands. Den danske kritikern 
George Brandes, som också fick stort inflytande i Sverige, pläderade för 
realism och det hade en speciellt tilltalande effekt på de kvinnliga författarna. 
De hade sedan länge uppmärksammat kvinnans ofördelaktiga situation till följd 
av det de uppfattade som hyckleriet och dubbelmoralen i samhället (Forsås-
Scott 1997, s 20). Enligt Heggestad (1991, s 32) var det 58 kvinnor som gav ut 
romaner för vuxna mellan 1880 och 1889, 30 av dessa var debutanter. All 
litteratur som utgavs under perioden räknas dock inte till den litteraturriktning 
som brukar benämnas åttitalslitteraturen. Det finns olika åsikter om vad som är 
åttitalslitteratur, en del utgår från författaren, andra menar att det är speciella 
egenskaper hos texten som avgör (Heggestad 1991, s 32). 
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Kvinnor hade egentligen under hela 1800-talet haft ambitionen att skriva 
sanningen om livet ur sitt perspektiv, men i och med det moderna 
genombrottet, perioden från 1880, ökade intresset för samhällskritisk och 
realistisk litteratur. Kvinnofrågan blev synnerligen aktuell, så äntligen 
sammanföll ämnen och områden som kvinnorna var välbekanta med, med det 
som också periodens manliga författare skildrade. Trots att många kvinnliga 
författare skrev engagerat i en rad olika frågor, verkar de flesta kvinnorna ha 
valt ”fel” ämnen när de gav sig in i debatten. Flertalet kvinnliga författare, 
liksom deras texter, har passerat relativt obemärkt i litteraturhistorien (Ney 
1993, s 15 ff). 

Det debattämne som framför allt stod i fokus för intresset under 1880-talet 
var sedligheten. Kvinnornas öppenhjärtighet i romanerna orsakade stor 
uppståndelse. Det låg en motsägelse i mottagandet av de realistiska och 
frispråkiga verken. De manliga författarna lovordades för ”att de kritiskt 
granskade sin samtid och för att de satte problem under debatt” (Ney 1993, s 
11). När å andra sidan de kvinnliga författarna gav sig in i debatten och talade 
om hur de såg på sin situation och kritiserade kvinnors livsvillkor, blev det 
många gånger för magstarkt. En del manliga  kritiker menade att de kvinnliga 
författarna hade missat syftet med god konst, med god litteratur. God konst 
skulle behaga, vara tilltalande. För sådana företeelser som kvinnorna skildrade 
i sina romaner fanns ingen plats i god konst. Andra kritiker tyckte det var 
obehagligt, otäckt, att läsa vad kvinnorna skrivit. Inte heller alla delar av 
samtidens kvinnorörelse var odelat positiv till de kvinnliga författarnas 
nyvunna frispråkighet. Det var männen, ansåg man, som skulle ändra sitt sätt 
att leva, de borde ta efter kvinnornas goda föredöme, dvs sedligheten. Att 
kvinnliga författare då ens antydde att kvinnor skulle ha en sexualitet eller 
samma behov som männen alltid fått lov att ha, var naturligtvis inte så lyckat 
(Ney 1993, s 7 ff). 

Pseudonymer 
Även om allt fler kvinnor började skriva under 1800-talet och det inte längre 
fanns några direkta svårigheter att bli publicerad som kvinnlig författare, var 
det inte, för många kvinnor, självklart att skriva. En kvinna som skapade en 
identitet som författare hamnade i konflikt med den ännu rådande, traditionella, 
synen på kvinnan, hennes roll och dygder. En kvinna skulle bl a vara tyst, 
passiv och självuppoffrande. Det var inte ovanligt att manliga kritiker 
betraktade seriösa författarinnor som omoraliska och motbjudande. De kvinnor 
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som ändå ville ge ut sina arbeten utvecklade efter hand olika strategier för att 
berättiga sitt skrivande. En metod var att ursäkta, förringa och nedvärdera sig 
själv och sitt författarskap. Denna blygsamma, anspråkslösa hållning skulle 
blidka läsare och kritiker. Andra valde att ge ut sina arbeten anonymt eller, 
vilket var mycket vanligt, använda pseudonym (Pearson 1983, s 199)  

Medvetna om det i samhällets ögon oförenliga i att vara både kvinna och 
författare, valde många att skriva under pseudonym. Användandet av 
pseudonym var således egentligen inget tecken på ödmjukhet eller blygsamhet, 
utan i många fall mer en nödvändighet. Författarinnorna ville ofta dölja sin 
mellan- eller överklassbakgrund, för att skydda sin familj, och många använde 
kvinnliga pseudonymer (Busk-Jensen 1998, s 220). En pseudonym kunde ge 
ett skydd mot offentlighet och några av författarinnorna valde att förbli 
skyddade bakom sin pseudonym, andra började redan efter debutboken att 
publicera sina verk i eget namn. Det finns också exempel på motsatsen, 
kvinnor som börjar att skriva och ge ut böcker under eget namn men som sedan 
lägger sig till med pseudonym. Många valde dock att använda en manlig 
pseudonym för att öka sina chanser att bli accepterade, och seriöst kritiserade, 
av den till övervägande delen manliga kritikerkåren (Pearson 1983, s 200). 

Romanen kom att främst bli förknippad med kvinnliga författare och det 
var de som fick det mest positiva mottagandet bland läsarna. Det var dock inte 
bara kvinnor som använde pseudonym, många manliga författare skrev under 
annat namn och beroende på kopplingen mellan kvinnor och romanen, skrev en 
del män under kvinnlig pseudonym i akt och mening att bli lika framgångsrika 
som kvinnorna (Busk-Jensen 1998, s 220). Heggestad (1991) hävdar dock att 
manligt skrivande under kvinnlig pseudonym var ett mycket sällsynt fenomen, 
hon har i sina studier endast funnit ett enda exempel: 1881 gavs två böcker ut 
av Emmy Stern, som egentligen hette Ernst Lundqvist (1991, s 51). 

Litteraturkritik 
Litteraturkritiken har utvecklats parallellt med, eller som Rydén (1987) mycket 
riktigt påpekar, i egenskap av ”sekundär företeelse … per definition … ett 
halvt steg efter” (s 122), romanen och hade sin första stora period under 1830-
talet. Vid den tiden var det till största del kvinnliga författares verk som 
publicerades medan samtliga litteraturkritiker var män. Inte förrän i slutet av 
1800-talet blev kvinnliga litteraturkritiker mer vanliga i dagspressen, även om 
de relativt sett utgjorde en betydligt mindre andel än de kvinnliga författarna. 
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Under lång tid var den övervägande delen recensioner osignerade. Från 
början hade oviljan att signera sin grund i att kritikerna var rädda för 
repressalier. Mellan 1850 och 1881 var man enligt lag tvungen att signera sina 
bidrag men när det 1889 återigen kom på förslag att lagstadga om signering, 
avvisades det. Det ansågs då, att opinionsbildande material var att se som 
tidningens ståndpunkt och därför inte behövde kopplas till enskild kritiker 
(Rydén 1987, s 123). De signerade recensionerna tenderar att vara längre än de 
osignerade. Enligt Rydén (1987) är det antagligen samma kritiker som har 
skrivit de signerade som också har skrivit merparten av de osignerade bidragen 
(s 126 f). Några litteraturkritiker under perioden var väl etablerade som sådana, 
men de flesta skrev recensioner mer sporadiskt. Flera av de signaturer som 
använts är dessutom oidentifierade. 

Av de 1322 recensioner över svensk skönlitteratur (romaner och noveller) i 
original för vuxna som finns med i Svenskt Pressregister 1880-1889 är 544 
signerade, dvs drygt 41%. Sammanlagt 65 olika signaturer har använts, några 
få recensioner är undertecknade med namn. Av de signerade är nästan 76%, 
412, skrivna av de sju mest representerade kritikerna, som vardera är upphov 
till mellan 25 och 101 recensioner (Svenskt Pressregister 1967 och 1969). 
Även recensioner som publicerades 1880 och 1881 finns med i beräkningarna. 
Trots att det enligt lag var signeringstvång fram till 1881, är det långt ifrån alla 
bidrag som, enligt Svenskt Pressregister, är signerade. 

Av de signaturer som, med hjälp av Svenskt Pressregister (1967 och 1969) 
och Rydén (1987), gått att identifiera och könsbestämma är fyra kvinnor. En av 
dessa har signerat 42 recensioner, de övriga medverkar mer sporadiskt som 
litteraturkritiker.  

En viktig aspekt av litteraturkritik är vilka referensramar som finns, 
Rosengren har i sitt arbete The Climate of Literature (1983) undersökt 
omnämnanden i recensioner, vilket han ser som ett mått på det litterära 
klimatet för en given period. Ett omnämnande innebär att det i en recension 
associeras till en annan författare än den recenserade. Rosengren kommer fram 
till att det är relativt få kvinnor som blivit omnämnda i någon större 
utsträckning. Under 1880-talet var bara fem av de 48 mest omnämnda 
författarna kvinnor (Rosengren 1983, s 36 ff).  
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Genusteoretiska utgångspunkter 

Att fundera på skillnader mellan kvinnor och män, manligt och kvinnligt, är 
inte något nytt. Redan i 1700-talslitteraturen kommer två helt skilda sätt att se 
på förhållandet mellan könen till uttryck, ”komplementaritetstanken respektive 
tanken om att könen i grunden är varandra ganska lika” (Borgström 1991, s 
19). De som hävdar att förhållandet mellan kvinnor och män grundar sig på att 
könen kompletterar varandra menar att det föreligger grundläggande, 
biologiska skillnader mellan könen, medfödda och för alltid givna, vilka gör att 
kvinnor och män är mest lämpade för, och därmed har, olika funktioner och 
roller i samhället (Kleberg 1999, s 18). De som menar att kvinnor och män i 
grunden är ganska lika varandra, hävdar att de skillnader som onekligen 
föreligger mellan könen inte beror på naturen utan uppfostran (Borgström 
1991, s 19). Kvinnor och män skulle enligt det synsättet vara lika lämpade för 
olika roller i samhället men den fostran och utbildning vi utsätts för syftar till 
att förstärka och uppmuntra de drag och kvaliteter som anses vara lämpliga för 
kvinnor respektive män. Om det inte funnits andra skillnader mellan kvinnor 
och män än de rent biologiska, hade det inte heller funnits anledning att 
problematisera kön. Mot dessa två tidiga tankebilder om förhållandet mellan 
könen ställer sig genusteoretikerna som menar att olikheten är socialt och 
kulturellt konstruerad, de accepterar inte kvinnors gränser och sociala 
underordning som naturgivna. Begreppet genus används för det konstruerade 
könet för att skilja det från det biologiska könet. Kön ses här som en ”kategori, 
bestämningar efter vilka tillvaron sorteras, ordnas och förstås” (Sjöberg 2001, s 
15). 

Det finns inte bara en sammanhållen genusteori som omfattas av alla 
genusteoretiker, men även om olika teoretiker lägger tyngdpunkten på olika 
aspekter finns gemensamma drag.  

Inom genusteorin menar man att kvinnors och mäns roller i grunden 
definieras i förhållande till varandra där kvinnan blivit ”den andra”. Att 
begreppsparet likhet - särart, trots att de egentligen inte utgör motsatser oftast 
har använts när man studerat könsskillnader, eller likheter, menar 
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genusteoretiker beror på att man utgått från männen som norm och att kvinnor 
följaktligen utgjort det andra, eller särarten (Kleberg 1999, s 20). Ett 
genusperspektiv är ett teoretiskt angreppssätt som utgår från hur föreställningar 
om kön, om kvinnligt och manligt, skapar begränsningar och möjligheter för 
kvinnor och män. Ett genusperspektiv innebär också att man inte bara kan 
studera kvinnor och deras situation, konstruktion av kvinnlighet förutsätter 
konstruktion av manlighet.  

Den kvinnohistoriska traditionen i Norden har präglats av två olika synsätt, 
dels en aktörsinriktad, empirisk ansats, dels, vilken varit den mest 
framträdande i Sverige, en teoretisk strukturalism. Dessa båda synsätt var 
dominerande fram till slutet av 1980-talet då de alltmer började ifrågasättas. 
Gemensamt för båda ansatserna är att de ”står för en objektiviserande 
historiesyn där sociala fenomen som kön, klass och nationalitet betraktas som 
faktiska, objektiva företeelser oberoende av kulturella tolkningsmönster” 
(Hagemann 1994, s 19). Båda synsätten hade visat sig otillräckliga för 
förståelsen av begreppet kön. Inom den mer empiriskt inriktade traditionen 
fungerade inte könsbegreppet som självständigt analysinstrument vid studier av 
förändringsprocesser. Inom den mer teoretiserande ansatsen var problemet 
snarare det motsatta. På förhand gjorda antaganden om kvinnoförtrycket dolde 
ofta verklighetens komplexitet och tenderade att förenkla såväl frågeställningar 
som förklaringar (Hagemann 1994, 19 f). 

Inte minst Joan Wallach Scotts kritik av de rådande teorierna var en 
bidragande orsak till nytänkande och ompositionering inom ämnet. Scott, 
professor i sociologi, lade i Gender and the politics of history (1988) grunden 
till den genusteoretiska ansats som idag utgör utgångspunkt för merparten av 
den genushistoriska forskningen. Inspirerad av poststrukturalism diskuterar 
Scott olika nivåer där konstruktionen av genus sker och det var också hennes 
inlägg som introducerade den konstruktivistiska synen på kön inom nordisk 
kvinnohistoria. Hennes definition av genus berörs kort i teoriavsnittet. Yvonne 
Hirdman är professor i kvinnohistoria, hon har, med rötter i den 
strukturalistiska traditionen, utvecklat Scotts tankar och är en av dem som 
lanserat begreppet genus i den betydelse det har i dagens genusteorier. Hennes 
tankegångar, som uppvisar både likheter och skillnader i förhållande till Scotts 
teori, har fått stor betydelse för teoriutvecklingen. Teoriavsnittet redogör för de 
begrepp Hirdman använder men också för en del av den kritik som riktats mot 
hennes teori.  
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Genus som kunskap om skillnader mellan könen 
Scotts (1988) definition av genus består av två huvudsakliga delar som 
uppvisar tydliga likheter med bl a Hirdmans tankegångar, vilket vi kommer att 
se när de berörs längre fram. Scotts definition bygger på två påståenden: 
”genus är ett grundläggande element av sociala relationer baserade på 
uppfattade olikheter mellan könen, och genus är det som primärt uttrycker 
maktrelationer.” (Scott 1988, s 42, min översättning). 

Med genus avser Scott den kunskap vi har om olikheter mellan kvinnor 
och män. Kunskap är, enligt Scotts definition, förståelsen av relationer mellan 
könen, skapad av kultur och samhälle. Kunskapen, eller förståelsen, är alltid 
relativ, aldrig absolut, eftersom den inte skapas självständigt utan inom större 
ramar med en egen historia. Vari kunskapen består och hur den används är ofta 
föremål för debatt och blir ett politiskt medel vid konstruktionen av 
maktrelationer mellan könen. Med kunskap avses inte bara idéer utan alla 
sociala relationer, institutioner och strukturer. Scott menar att kunskap är ett 
sätt att ordna världen som inte går att separera från social organisation (Scott 
1988, s 2). Begreppet kunskap innefattar en maktaspekt. Eftersom diskursen 
baseras på makten att definiera premisserna för sanning, giltighet och relevans, 
kommer den kunskap som frambringas alltid att vara omstridd. 

Genus är alltså den sociala organisationen av olikheter mellan könen. 
Genus, eller den sociala organisationen, tillför inte könen fysiska skillnader, 
men är den kunskap som tillskriver de fysiska skillnaderna betydelse. Den 
betydelse som läggs in i kroppsliga skillnader är olika i olika kulturer och 
sociala grupper och varierar över tid. Det finns inget i dessa olikheter som 
enstämmigt avgör hur den sociala organisation kommer att se ut (Scott 1988, s 
2).  

Scott lägger tyngdpunkten på frågan hur dessa genushierarkier konstrueras 
och legitimeras. Därigenom blir proceduren viktigare än grundorsaken, man 
bör studera komplexa, multipla orsaker snarare än enstaka orsaker, ”retorik och 
diskurs snarare än ideologi och medvetenhet” (Scott 1988, s 4, min 
översättning). Scott menar inte att institutioner och strukturer inte ska 
uppmärksammas men för att förstå hur de påverkar måste man förstå vad de 
betyder. Det är här som Scott menar att vi har nytta av poststrukturalismens 
tankegångar. De initierade inte studiet av betydelse men väl ansatsen att lägga 
tyngdpunkten på dess föränderlighet, variation och hur den konstrueras 
politiskt.  Betydelser är inte fasta, för en gång givna utan föränderliga (Scott 
1988, s 4 f). 
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Wetterberg (1992) menar att Scotts huvudsakliga insats är att hon försökt 
fylla ett teoretiskt tomrum genom det förklaringsförslag hon presenterat, där de 
modeller som tidigare använts inte kunnat förklara eller tolka empiriska 
resultat inom dåtidens kvinnoforskning. Wetterberg tycker dock att Scotts teori 
i alltför hög grad präglas av relativism, begreppen och dess innebörd förändras 
ständigt. Hon menar också att teoridiskussionen måste föras på både abstrakt 
och en mer konkret nivå, där man även tar med det historiska och samhälleliga 
sammanhanget. Wetterberg vill dessutom se en mer aktörsinriktad ansats, ett 
perspektiv där både mångfalden, kvinnors skilda verkligheter, och kvinnors 
underordnade position synliggörs. Poststrukturalismen utgår från variation, 
skillnader och föränderlighet, och när variationen bland kvinnor synliggörs blir 
det omöjligt att hävda ett universellt förtryck av kvinnor, men samtidigt för det 
också med sig  risken för en total relativism (Wetterberg 1992, s 34 ff). 

Genussystem  
Genussystemteorierna är ett försök att komma bort från könsrollstänkandet, 
som oftast handlar om olikhet snarare än ojämlikhet och därmed bortser från 
maktaspekten. För genusteorierna är ofta det centrala att försöka förstå just 
maktförhållandet mellan könen och hur kvinnans underordning ständigt 
reproduceras. Grundfrågan är varför kvinnor generellt sett tillskrivs lägre 
socialt värde än männen. Det finns inte bara en definition av begreppet genus 
utan det kan ”användas som lösa inhägnader, [som] härbärgerar vissa 
förståelser” (Hirdman 1990, s 76). 

En första förståelse innebär att genus bör ses ”som någonting betydligt mer 
hopsmält mellan en människa och hennes omgivning […] än en ’kvinno- 
respektive mansroll’ som hängs på en biologisk kropp” (Hirdman 1990, s 76). 

Genus kan också förstås som formerandet av kvinnor och män till 
”’maskulina’ eller ’feminina’ genus” (Hirdman 1990, s 76) och vad den, 
ständigt pågående, processen får för konsekvenser för det samhälleliga livet. 
Formerandet är inte en unik, isolerad företeelse som återkommer gång på gång. 

Återkommande, och med ett oföränderligt resultat, är däremot en tredje 
förståelse; processen som skapare av hierarkier och olikheter. 

Genusskapandet utmärks av sin hierarkiserande olikhetsproduktion: genom att göra, 
skapa och forma olikhet mellan könen, skapas, görs och formas kvinnlig underlägsenhet 
och manlig överlägsenhet. Utmärkande för […] kvinnligt genus, är – trots alla variationer 
i tid och rum och klass – sortens sekundära underordnade karaktär i förhållande till 
…[manligt genus] (Hirdman 1990, s 76 f). 
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Enligt Hirdman (1988) går det inte att hitta orsaken till kvinnors sociala 
underordning, det är lätt att fastna i ett cirkelresonemang ”där man sitter med 
den gamla hönan och ägget” (Hirdman 1988, s 49). Begreppet genussystem, 
som Hirdman menar är en teori om underordning används i ett försök att 
kringgå problemet med orsak och verkan (Hirdman 1988, s 49). 

Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande ordning är 
förutsättningen för andra sociala ordningar. Ordningen av människor i genus har blivit 
basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna.  (Hirdman 1988, s 51) 

  
Hirdman avvisar frågan om den ursprungliga orsaken till kvinnors 

underordning. Hon menar att det är helt ointressant, generella mönster måste 
inte ha generella förklaringar. Frågan om varför har ställt till mycket problem 
för kvinnoforskningen, menar Hirdman, och har lett till mer eller mindre 
ovetenskapliga sociobiologiska och konspiratoriska förklaringar till 
kvinnoförtrycket. Däremot ser Hirdman en ”mönsterstruktur” (Hirdman 1988, 
s 50) bestående av de två principer som Hirdman menar är grundläggande för 
genussystemet: ”isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas” 
(Hirdman 1988, s 51) och hierarkin, där mannen utgör normen och det manliga 
alltid står över det kvinnliga i en hierarkisk ordning, gör att man kan tala och 
tänka om systemet på en teoretisk och begreppsmässig nivå. 

Genom att Hirdman har en systemteoretisk ansats kommer hon undan den 
”poststrukturalistiska relativism” som Wetterberg (1992) anser att Scotts teori 
besväras av men får däremot, enligt Wetterberg, andra problem. Hirdman 
försöker, till skillnad från Scott, att förklara hur makt och sociala relationer 
hänger ihop. Wetterberg menar att principen om könens isärhållande, som 
enligt Hirdman upprätthåller kvinnornas underordning inte räcker som 
förklaringsmodell för att historiskt sett förstå relationen mellan könen. 
Hirdman får också problem när modellen ska tillämpas på verkligheten, enligt 
Wetterberg, eftersom hon lämnat frågan om varför därhän. Wetterberg tycker 
att Hirdman därmed inte visat de teoretiska förutsättningarna för analysen av 
historiska företeelser och att det därför behövs en problematisering av frågan 
om varför, för att få en fungerande förklaringsmodell (Wetterberg 1992, s 37).  

Wetterberg menar också att en förklaringsmodell med grund i 
systemteoretiska termer blir ett alltför stelbent och fastlåst verktyg. Verkliga 
företeelsers komplexitet, samspelet mellan olika faktorer som normer, 
värderingar, livsvillkor osv,  döljs om man, som Hirdman, tvingar in 
verkligheten ”i slutna kategorier och system” (Wetterberg 1992, s 37). 
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Hagemanns (1994) kritik av Hirdman sammanfaller i stort med 
Wetterbergs även om hon tycker att den senare missar att Hirdmans 
tankegångar faktiskt innebär ett prövande och utforskande och inte presenteras 
som en teori. Liksom Hirdman menar Hagemann att ett systemtänkande i sig 
inte behöver vara funktionalistiskt eller odynamiskt. Att det ändå ofta tolkats 
och använts så av historiker, beror enligt Hagemann mer på historikers 
ointresse för teoretiska resonemang än på systembegreppet. Processer kan 
således analyseras med utgångspunkt i  systembegreppet och Hagemann tycker 
att hon i Hirdmans texter kan se ambitionen att studera genus som ett mer 
öppet system och ta fasta på förändringsprocesser. Däremot  menar Hagemann 
att Hirdman ”ändå råkar stänga det” (Hagemann 1994, s 23 f). 

Det sociala mönstret som består i genussystemet, vad kvinnor och män i 
praktiken får, bör och ska göra, är skapat av samhällets genusordning och de 
genuskontrakt som genusteoretiker menar finns mellan könen (Hirdman 1990, 
s 79). 

Genusordning och genuskontrakt 
”Relationerna mellan A och ( icke A eller) B, man och kvinna, dessa två slag 
inom sorten människa, skapar en könens inordning, en genusordning” 
(Hirdman 1990, s 78). 

Thurén (2000) menar att varje samhälle har en genusordning. 
Genusordningen är alla de idéer som finns om kön, och alla de konsekvenser 
det för med sig. Idéerna om manligt och kvinnligt genomsyrar i stort sett alla 
områden och påverkar det mesta i samhället; arbetsfördelning, hur vi ser på oss 
själva och andra, maktrelationer etc (Thurén 2000, s 12). 

Relationen mellan könen och formerandet av kvinnor och män till feminina 
och maskulina genus skapar, som vi sett, hierarkier, där det feminina alltid är 
det underordnade. Denna genusordning ”driver män och kvinnor in i olika 
rationaliteter, av social, kulturell och ekonomisk nödvändighet” (Hirdman 
1990, s 78). För att teoretisera dessa så kallade rationaliteter, används 
begreppet genuskontrakt, som samtidigt innebär en operationalisering av 
genussystembegreppet. Genuskontraktet är de ömsesidiga och konkreta 
föreställningarna, en ”kulturellt nedärvd ’överenskommelse’” (Hirdman 1990, 
s 78). 

Det bör […] uppfattas som ett enkelt begrepp för en komplicerad verklighet som kan 
användas för att renodla och analysera mellanrummet (dvs. beroendet) mellan män och 
kvinnor och de idéer och föreställningar, de informella och formella regler och normer 
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som genusfigurerna genererar/ade om mäns och kvinnors platser, sysslor och egenskaper i 
ett samhälle. (Hirdman 1990, s 78) 

För de flesta människor, i de flesta situationer, är det helt omöjligt att bryta 
kontrakten. Såväl kvinnor som män formar sina liv i enlighet med de ärvda 
föreställningarna och genusordningens rationaliteter. Vi försöker helt enkelt att 
göra det bästa av våra liv och vår situation utifrån de olika genusrealiteterna, 
och därmed bidrar vi också till systemets reproduktion och genusordningens 
upprätthållande (Hirdman 1990, s 79). Genuskontrakten blir, menar Hirdman, 
ett bra verktyg  för att beskriva kvinnors, i varje tid och samhälle, begränsade 
möjligheter (Hirdman 1988, s 54). 

Genuskonstruktion 
Konstruktionen av kategorin kön sker på olika nivåer. Med hänvisning till bl a 
könens biologiska olikhet, har kvinnor och män genom olika praktiska 
lösningar haft olika möjligheter. Den tidigare arbetsfördelningen i samhället, 
kvinnornas begränsade möjligheter till utbildning och den länge rådande 
olikheten inför lagen, är alla exempel på sådana arrangemang som grundar sig 
på föreställningen att mannen skulle försörja sin familj och vara dess talesman 
i offentliga sammanhang (Sjöberg 2001, s 15 f). 

Sjöberg (2001) menar att den konstruktion av kön som också sker på ett 
mer abstrakt plan hänger nära samman med det som sker på en mer konkret 
nivå. Den abstrakta konstruktionen i form av våra föreställningar om manligt 
och kvinnligt avspeglas i t ex yrkeslivet. Det finns fortfarande yrken som är 
klart kvinno- respektive mansdominerade, medan det inom andra yrken sker en 
förändring mot en mer blandad kår (Sjöberg 2001, s 15). 

Enligt Hirdman samverkar genussystemets två bärande principer på 
genuskonstruktionens olika nivåer: ”könens isärhållande och…den manliga 
normens primat” (Hirdman 1990, s 78). Dikotomier och hierarki blir således 
viktigt i konstruktionen och våra föreställningar om kön uppträder följaktligen 
som motsatspar. Hirdman hävdar att 

 [v]i kan göra genus av allting vi bestämmer är ett par: kaffepanna och stekpanna, banan 
och äpple, eller (av kanske större betydelse) privat - offentlig, ekonomi - ekologi, svag – 
stark, och förvisso paret klass – kön. Nog vet vi vilket genus som hör till vilket. (Hirdman 
1998, s 9)  

 

 
 

17 



Kritikerna verkar i stort eniga om att bl a Hirdmans systemteoretiska ansats 
med sitt fokus på processer är mer fruktbart än tidigare teorier för att förklara 
skeva könsrelationer, men allmänt anses teorin för statisk, fastlåst, 
strukturalistisk och abstrakt. Kritikerna efterlyser en mer empiriskt förankrad, 
kontextbaserad förklaringsmodell där förklaringen, isärhållandet och den 
manliga normens primat, inte är given på förhand. Även om genussystemet inte 
håller som förklaringsmodell kan den, och Hirdmans tankegångar i övrigt, 
precis som hon själv åsyftat, visa hur vi kan tänka på förhållandet mellan män 
och kvinnor, manligt och kvinnligt, hur föreställningar om vad som är manligt 
respektive kvinnligt skapas och återskapas. Sammantaget kan de olika 
inriktningarnas premisser och förklaringar, med sina för- och nackdelar, ge en 
medvetenhet om könsförhållandets betydelse och därmed möjliggöra ett aktivt 
genusperspektiv. Genusteorier ger således törhända upphov till fler frågor än 
svar.  Finns det motstridiga intressen mellan genuskategorierna? Vad får det 
för medvetna/omedvetna eller eventuellt institutionaliserade uttryck? Vad får 
detta för konsekvenser för olika situationer/områden i vår tillvaro? Vad har 
genustillhörighet för betydelse för våra liv, våra begränsningar och 
möjligheter?  

På ett mer konkret plan, som i detta arbete, har föreställningar om kön 
betydelse för hur skönlitteratur bedöms? Helt klart har recensenterna 
föreställningar om kön, vad det är att vara man respektive kvinna. I vilken grad 
kommer dessa föreställningar till uttryck när de bedömer böcker? Bedöms 
författare i egenskap av just författare, eller som skrivande män och skrivande 
kvinnor? Används olika värderingsgrunder för manliga respektive kvinnliga 
författare? Har kvinnor och män samma möjlighet att bli respekterade som 
författare och få sina verk seriöst recenserade? 

Analysinstrumentet 
Hur kan vi ”mäta” om olika värderingsgrunder används för olika kön vid 
bedömandet av litteratur och hur dessa i så fall hänger ihop med samtidens 
föreställningar om kön? För att den operationaliserade definitionen ska täcka 
den nominella definitionen av det som studeras (hur föreställningar om kön 
påverkar mottagandet av skönlitteratur och om kvinnliga respektive manliga 
författare bedöms efter olika  värderingsgrund) så väl som möjligt, identifieras 
olika aspekter som kan vara meningsfullt att studera, ”mäta”.   

En aspekt som kommer att studeras är hur författaren benämns. Används 
samma benämning för kvinnliga respektive manliga författare? Detta kan 
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utgöra en indikator på hur recensenterna ser på skrivande kvinnor och män. Är 
t ex kvinnorna ”skrivande fruntimmer” och männen författare (eller möjligen 
tvärtom)? Nedsättande benämningar på t ex kvinnliga författare kan tyda på att 
deras skrivande inte betraktas som lika seriöst som männens.  

Vidare ska vi titta på om det är författaren eller texten som bedöms. Är det 
huvudsakligen  innehållet eller stilen som bedöms? Har kvinnor och män, 
enligt recensenternas mening, samma ”konstnärliga frihet”? Gör recensenten 
en djupare och mer ingående analys av innehållet eller innehåller recensionen 
bara det allmänna intryck  han/hon fått av boken? Även om en bok får mest 
negativ kritik, kan en grundlig och seriöst gjord genomgång av dess brister och 
eventuella förtjänster vara en indikator på att boken och författarskapet anses 
värda att tas på allvar, medan en mycket summarisk anmälan, förutom 
eventuell platsbrist, kan tyda på ett avfärdande av såväl författaren som dennes 
verk.  

Gör recensenterna jämförelser? Jämförs kvinnliga författare med andra 
kvinnliga författare och manliga med manliga, eller jämförs författare helt 
enkelt med andra författare oberoende av kön? Det är fullt tänkbart att den 
tanke som Atterbom (1790 – 1855) gav uttryck för, ”kvinnliga och manliga 
författares skrivsätt som ojämförbara storheter” (Borgström 1991, s 155), till 
skillnad från Atterbom själv, levde kvar och det innebär i så fall att kvinnor 
och män bedöms efter olika värderingsgrund.  

Vad har recensenterna för åsikt om karaktärsframställningen, hur kvinnor 
och män beskrivs, och vad som är lämpligt att skriva om? Ses det som positivt 
att framställa kvinnor som tänkande, självständiga individer eller bör de vara 
svaga och underordnade? Vilka ämnen är lämpliga respektive olämpliga att 
beröra? Är det någon skillnad på vad kvinnor och män kan skriva om? Detta 
borde rätt tydligt ge en bild av recensenternas syn på vad som är kvinnligt 
respektive manligt, och hur könsrelationen ser ut, eller bör se ut. 

Mer allmänt bör man också, där det är ändamålsenligt, i anslutning till de 
övriga aspekterna, titta på om recensionen framstår som saklig och sansad eller 
mer som ett känslomässigt utbrott. Indignerade och känslomässigt färgade 
negativa bedömningar kan ses som ett förringande av författare/bok medan 
saklig och konstruktiv kritik visar att boken ses som ett seriöst verk. Ett sådant 
nedvärderande skulle kunna gälla upprördhet över ett avhandlat tema i boken,  
ett alltför vårdslöst språkbruk, eller nästan vad som helst, så det är lätt att se 
hur denna sista aspekt hänger samman med de övriga. Det torde inte tillföra 
studien något att för sig studera graden av saklighet i recensionerna.  
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Material och metod 

Undersökningen kommer att omfatta recensioner över skönlitteratur utgiven 
mellan 1880 och 1889. Urvalet kommer att ske på grundval av Lundevalls 
(1953) bedömning av vilka författare som kan räknas till den svenska så 
kallade åttitalslitteraturen. Ramen för urvalet kan säkert ifrågasättas men 
eftersom det urval Lundevall presenterar enligt såväl samtiden som senare 
litteraturkritiker  räknats till 80-talets nya litteratur och anses uppfylla de krav 
som ställs på denna speciella litteraturriktning torde recensioner över dessa 
böcker åtminstone ge ett jämförbart material. Det finns också en mer praktisk 
anledning till urvalsramen. Böckerna i Lundevalls undersökning tillhör de som 
av samtiden blivit mest uppmärksammade, därför kan man också räkna med att 
det finns recensioner tillgängliga. Urvalet har ytterligare begränsats till sådana 
recensioner som finns med i Svenskt Pressregister (1967 och 1969) och enbart 
till de som är signerade med identifierad signatur.  

För att kunna studera om också recensentens kön har betydelse för 
bedömningen av litteratur ingår både kvinnliga och manliga recensenter i 
undersökningen. Inom den ovan angivna urvalsramen finns enbart sex 
recensioner skrivna av kvinnliga anmälare och de finns med i undersökningen. 
För de böcker som dessa kvinnor har recenserat har också manliga recensenter 
valts ut. Därefter har andra böcker, inom urvalsramen, som dessa manliga 
recensenter kritiserat valts ut, då med tanke på att få bredd i materialet. Antalet 
recensenter blir således begränsat. Den skevhet som finns i materialet skulle 
antagligen förstärkas om det var alltför många olika kritiker representerade, 
vardera med något enstaka bidrag. En jämförelse torde bli mer meningsfull om 
det är flera recensioner med av samma recensent. De recensenter som finns 
med i urvalet är Helena Nyblom (själv författare, som skrev under signatur H.), 
Stella Kleve (författare, som egentligen hette Mathilda Kruse), Eva Brag 
(författare och journalist, signatur A.), Ellen Key (författare och lärare, E-N), 
Karl Warburg (litteraturhistoriker, K.W-g.), Axel Krook (författare och 
tidningsman, A.K.) och Hans Emil Larsson (författare och museiman, -pt-).  
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För att studera könets eventuella betydelse för bedömningsgrunden bör 
urvalet om möjligt omfatta såväl kvinnliga som manliga författare som 
författare med pseudonym, och då är ”felkönade” pseudonymer inte minst 
viktiga. Någon man som skrivit under pseudonym, vare sig ”rätt- eller 
felkönad”, fanns inte i urvalsramen. Följande författare och verk är 
representerade i undersökningen. 

En kvinnlig författare som publicerat sig under manlig pseudonym är 
Victoria Benedictsson/Ernst Ahlgren. Hennes riktiga identitet var inte känd vid 
utgivandet av den tidigare boken Från Skåne, som recenserats av Warburg. När 
Fru Marianne gavs ut visste recensenterna vem som hade dolt sig bakom 
pseudonymen. I undersökningen ingår anmälningar av Warburg, Krook och 
Larsson. 

En kvinna som gav ut böcker under kvinnlig pseudonym var Mathilda 
Kruse/Stella Kleve. Hennes böcker Berta Funcke och Alice Brandt recenseras 
båda av Warburg och Larsson.  

Alfhild Agrell och Mathilda Roos publicerade sig båda under eget namn. 
Recensionerna av Agrells Från land och stad är skrivna av Key och Warburg 
och På landsbygden av Krook och Larsson. Roos Familjen Verle recenseras av 
Nyblom, Krook och Larsson, Hårdt mot hårdt av Brag och Krook och 
Vårstormar av Brag och Larsson.  

De manliga författarna representeras av Gustaf af Geijerstam, Ola Hansson 
och Georg Nordensvan. Geijerstams Fattigt folk har recenserats av Nyblom, 
Warburg och Krook och Pastor Hallin av Krook och Larsson. Hanssons 
Sensitiva Amorosa anmäldes av Stella Kleve, Warburg och Krook. Slutligen 
Nordensvan, vars böcker I harnesk och Livsuppgifter recenserats av Warburg 
och Larsson respektive Krook och Larsson.  

Urvalet omfattar således sammanlagt 31 analysobjekt. Recensionerna 
varierar från korta notiser som i stort bara anmäler boken till längre artiklar 
som mer eller mindre ingående redogör för och analyserar bokens innehåll. 
Även om antalet undersökningsobjekt är litet, nås en relativt hög grad av 
representativitet. Samtliga recensioner skrivna av kvinnor finns med, liksom 
bidrag av några av de tyngsta manliga recensenterna. Urvalet omfattar 
dessutom flera av de mest betydelsefulla författarna inom åttitalslitteraturen. 
Undersökningen torde kunna ge en rätt god bild av hur föreställningar om kön 
och vad som är kvinnligt respektive manligt kan påverka hur en skönlitterär 
text bedöms.  
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Metod 
Undersökningen i detta arbete är en textanalys. Här, liksom i de flesta studier 
är det omöjligt att nå en absolut objektivitet. Det finns inga rena ”oförstörda” 
data och även det som i förstone kanske kan verka som platta beskrivningar av 
recensionerna är, till stor del, i sig ett resultat av tolkning och urval. I än högre 
grad blir det fråga om tolkning i själva analysen av resultaten, men med 
noggrant redovisade antaganden och logiska resonemang, kan tolkningar och 
resultat framstå som mer eller mindre trovärdiga och ”sanna” och möjliga för 
läsaren att bedöma. 

Det blir alltså svårt, för att inte säga omöjligt, att verifiera ett eventuellt 
samband mellan undersökningens resultat och verkligheten. Viktigare för den 
här undersökningen är dock att den interna validiteten är hög, att det finns en 
överensstämmelse mellan den nominella och operationella definitionen, dvs att 
det som undersöks med hjälp av den operationella definitionen är det som 
avses att undersökas enligt den nominella definitionen. De i teoriavsnittet 
definierade aspekterna som ska studeras torde sammantaget ge en relativt bra 
bild av recensenternas syn på kvinnligt och manligt, på den bedömningsgrund 
deras recensioner vilar, och om det föreligger några skillnader beroende på 
författarens eller recensentens kön. 
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Recensionerna 

För att se hur föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar bemötandet av 
åttitalslitteraturen, beskrivs i detta avsnitt recensionerna med avseende på de 
aspekter som identifierats i analysinstrumentet. Olika recensenter lägger 
tyngdpunkten vid olika aspekter, och det varierar också beroende på den bok 
de recenserar. I alla recensioner finns dock något som, vid jämförelser med de 
övriga,  kan ge en uppfattning om hur recensenterna ser på manligt och 
kvinnligt, och om manliga och kvinnliga författare bedöms efter olika 
värderingsgrund. I det följande beskrivs hur recensenterna tolkar berättelsernas 
teman, hur de anser att författarna lyckats med karaktärsteckning osv. Av stor 
vikt för den här undersökningen är också att titta på om recensenterna har 
synpunkter på hur kvinnor respektive män framställs i litteraturen, om det finns 
karaktärer som bör framställas som modeller att efterfölja, eller om det finns 
direkt olämpliga typer. Hur författarna benämns i recensionerna kan också ge 
en indikation på hur kritikerna ser på författarskapet, om det är lika accepterat 
för kvinnor och män att skriva skönlitteratur. 

Ämne, framställning mm 
Recensenterna verkar ha sin personliga uppfattning om vad som är viktigast i 
en bok. En del tenderar att främst behandla ämne och grundtanke i berättelsen, 
och andra fokuserar på karaktärsteckning eller stil. De är dock inte 
konsekventa på så sätt att de alltid i huvudsak intresserar sig för samma aspekt. 
Vad tyngdpunkten läggs på vid bedömningen av litteraturen varierar således. 
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Lämpliga familjesagor 
Warburg gör en ordentlig analys av båda Ahlgrens böcker, Fru Marianne och 
Från Skåne.1 I recensionen av Fru Marianne är det främst karaktärer och 
handling som analyseras, medan Warburg lägger större vikt vid stilen och 
realismen än karaktärsteckning och teman i Från Skåne vilket kanske beror på 
att det är korta berättelser som inte ger samma utrymme som romanformen till 
att utveckla historien och karaktärerna.  

Warburg tycker att Ahlgrens sympatier för den ”moderna riktningen” syns 
i både de ämnen som behandlas i Från Skåne och sättet att framställa dem. Inte 
minst uppskattar Warburg den satiriska formen på de berättelser som behandlar 
ett av tidens aktuella ämnen, sedligheten. Osedligheten, som egentligen blir 
ämnet, går mycket bra att avhandla när det sker i satirisk form där dessa 
moderna idéer och dess bärare gisslas. Författaren har därmed visat att han så 
att säga är på ”rätt” sida i frågan. Ett annat ämne som behandlas är författarens 
situation och tidens litterära förhållanden, och Warburg menar att det ”nu är så 
vanligt hos våra novellister, man brukar i dessa skildringar lägga ut ’sitt 
program’, det är gärna en subjektiv färg över dessa författarskizzer”. 
Recensenten är rätt säker på att åtminstone någon av dessa berättelser, med 
författartema, handlar om Ahlgren själv. Warburg har inga invändningar mot 
de ämnen som behandlas. När han recenserar Från Skåne, tror Warburg att 
Ahlgren är man, och de ämnen som behandlas i boken tolkas som tillhörande 
den offentliga sfären.  

När Warburg recenserar Fru Marianne, vet han att boken författats av en 
kvinna, och Warburg tolkar då berättelsen som enbart rörande 
familjeangelägenheter. Som vi kommer att se, är det en genomgående tendens i 
undersökningen att kvinnor, när de recenseras av män, anses skriva om 
familjen, medan männens böcker anses ha samhälleliga implikationer. När det 
gäller Fru Marianne tycker Warburg att de avsnitt som behandlar flirten 
mellan karaktärerna Marianne och Pål är väl utdragna. Han fäster stort 
avseende vid realistiska skildringar, inga konstigheter och utan onödiga 
utläggningar. Det tycks dock som att realismen bör vara förbehållen de 
”lämpliga” delarna, medan mindre lämpliga, som ”flirtation”, tillhör 

                                                 
 

1 I och med detta kapitel upphör notsystemet, eftersom texten annars skulle bli alltför rörig och 
sönderstyckad, och antagligen nästintill oläsligt. Det kommer ändå att klart framgå vem som sagt vad om 
vilken bok, och det blir därmed inga problem att identifiera källorna. 
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uttröttande utläggningar, även om han tycker att skildringen är väl gjord. 
Ämnet i stort är dock synnerligen lämpligt eftersom Marianne utvecklas från 
ytlig kvinna till en praktisk och duglig hustru, och eventuellt till ”viljelöst, 
motståndslöst ting”. Också i Krooks tolkning är detta en äktenskapshistoria, 
och han är, precis som Warburg, nöjd med ämnet och dess utveckling. Krook 
är särskilt förtjust i den del som behandlar Mariannes arbete med att återvinna 
sin make, ”med talang och vinnande verve tecknar förf. denna hennes qvinliga 
kamp”. Troligtvis med anledning av upplösningen och resultatet av denna 
”qvinliga kamp” anser Krook att detta är en roman ”hvarmed mången ung 
qvinna bör göra bekantskap”. Båda dessa manliga recensenter deklarerar sin 
tillfredsställelse över att Marianne utvecklas till underdånig, duglig hustru. Det 
är också tydligt att Krook anser att det är den, för samtiden rådande, 
föreställningen om vad det är att vara kvinna som ska framställas i litteraturen, 
och som bör reproduceras genom att tjäna som modell för unga kvinnor att 
följa.  

Krook anser att stilen i Ahlgrens Fru Marianne är ”lätt och behaglig” och 
ser det som positivt att författaren inte upprepar sig utan i denna nya bok har 
något nytt att säga. Warburg uppskattar också att författarinnans berättarstil i 
Fru Marianne är sådan att det inte finns mycket av ”’konstigheter’ i stil eller 
psykologisk analys eller djupsinniga reflexioner”. Även gällande Från Skåne, 
framhåller Warburg att den är lättläst, stilen enkel och naturlig och kortfattad 
på rätt sätt, inte abrupt, men inte heller fylld av tröttande utläggningar och 
beskrivningar. Båda framhåller således det enkla och okomplicerade. 

Larsson tycker att Ahlgrens  Fru Marianne har sin främsta förtjänst i 
ämnet som han upplever som nytt. Det nya skulle vara att huvudpersonen är en 
praktiskt arbetande man. Larsson menar att det oftast varit idéernas bärare som 
befolkat litteraturen trots att verkligheten till största del befolkas av arbetande 
människor. Larsson ser boken som en berättelse om motsatsen och kampen 
mellan de båda världar, de ytterligheter som karaktärerna Börje och Pål 
representerar, inte, i likhet med Warburg och Krook, som en 
äktenskapshistoria. Larsson lägger in en djupare innebörd i berättelsen än de 
andra recensenterna som gör en mer bokstavlig och enkel tolkning av 
innehållet. Han berör inte alls Mariannes utveckling och mognad till mor och 
maka eller det eventuellt fördelaktiga i detta. Det kan bero på att han inte 
finner den delen av romanen som trovärdig eftersom han anser att Marianne 
tecknats motsägelsefullt, och som vi sett anser Larsson inte heller att hon är 
huvudperson. En manlig recensent kan alltså tolka en kvinnlig författares verk 
som något annat än familjesaga. Larsson är dock ett undantag, han tenderar 
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dessutom att göra en djupare tolkning av temat i såväl manliga som kvinnliga 
författares berättelser. I stort är dock tendensen entydig, manliga recensenter 
anser att kvinnor skriver familjehistorier.  

Larsson och Warburg gör en grundlig analys av tema och karaktärer och 
återger också innehållet. Även Krook återger innehållet, men utan att tillföra så 
mycket av egna tankar och analyser. Recensionerna av Fru Marianne  håller 
genomgående en objektiv ton, dock med viss reservation för Krook där 
återberättandet genom diverse förstärkande uttryck får en något dramatisk 
prägel. Kanske återspeglar detta drag något av en entusiasm inför en ”genialisk 
författarinnas” arbete. Det är helt tydligt att alla tre recensenterna anser att det 
är en bok och en författare som är värd att tas på allvar och som bör behandlas 
seriöst av anmälaren. Larsson tycker att arbetet är ”friskt och sjelfvständigt” 
och visar att ”författarinnan står i full andlig alstringskraft”, men det är boken, 
och inte författarinnan som i första hand bedöms i recensionen. I Ahlgrens fall 
har recensenterna således, i stort sett, inga invändningar mot de ämnen hon 
behandlar, och hur hon tar sig an dessa.  

Även gällande Roos är recensenterna överlag positiva till ämnesval i 
Familjen Verle, medan åsikterna är mer blandade gällande Hårdt mot hårdt 
och Vårstormar. Nyblom menar att ämnet för Roos Familjen Verle, 
bankskandaler, är ofrånkomligt. Endast en författare som lever helt isolerad 
kan undgå att iaktta ett sådant sorgligt, och i tidningarna dagligen 
förekommande, ämne. Recensenten anser att aktuella företeelser ska behandlas 
i litteraturen och lägger stor vikt vid sanna och konsekventa skildringar. Av det 
som följer i recensionen verkar det dock som att Nyblom själv inte ser 
bankskandaler som det egentliga temat. Recensenten återger i stora drag vad 
boken handlar om, en familj som till en början lever ”borgerligt och 
patriarkaliskt”, men lämnar det för ett liv i lyx och njutningar som de 
egentligen inte har råd med. Berättelsen behandlar upptakten till 
bankskandalen som därmed utgör stationen innan slutstationen självmord, på 
vägen som leder till fördärvet. Även om Nyblom koncentrerar sig på 
berättelsen om familjen, ser hon dock inte händelserna som isolerade från 
omvärlden, och det visar tydligt att hon ser det som en möjlighet att en 
kvinnlig författare skriver en bok med samhällelig anknytning. Krook återger 
också i sin korta anmälan berättelsens innehåll utan att analysera, men däremot 
med synpunkter. Han ser också ämnet som hämtat från verkligheten, 
”familjesagan är en af dessa som tyvärr alltför ofta skugga våra 
samfundsförhållanden”, en man som lever över sina tillgångar vilket leder till 
brottslighet och slutar med vanära och självmord. 
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Larsson tolkar Familjen Verles tema som ”ett hems historia med derinom 
kämpande olika riktningar, den gedigna gammaldags och den moderna ytliga”, 
och ser inte bankskandaler som det egentliga temat för berättelsen. Han 
bedömer hur Roos lyckats med sitt ämne, med att skildra ”den arbetets lycka 
och tillfredsställelse som träder i stället för njutningslifvets ihåliga glädje”. 
Recensenten redogör för innehållet utifrån karaktärerna och det tema han ser i 
berättelsen. Larsson lägger stor vikt vid trovärdiga och sanna skildringar, 
karaktärerna ska vara verklighetstrogna och framstå som levande för läsaren. 

 Recensenterna tycks eniga om att ämnet är lämpligt att avhandla. 
Berättelsen visar att den som inte enligt gamla värderingar arbetar och gör rätt 
för sig utan lever över sina tillgångar och enbart tänker på nöjen, råkar i 
olycka. I och med att boken även behandlar brottslighet, blir det också en fråga 
om moral. De positiva värderingarna, det som skänker glädje, förknippas av 
recensenterna med det gammaldags, medan det som leder till fördärvet i form 
av brottslighet och självmord, njutningar och nöjen, förknippas med det 
moderna. De manliga recensenterna återför dock berättelsen till hemmet och de 
ser inte några direkta samhälleliga implikationer. Trots att det är ett samtida 
samhällsfenomen som gett upphov till berättelsen, är det bara Nyblom som ser 
möjligheten i att en kvinnlig författare tar sig an ett ämne med räckvidd utanför 
den privata sfären. 

Enligt Krook har den ”aktade författarinnan” med Hårdt mot hårdt skrivit 
”en af de bästa romaner,  den modernaste tiden haft att i vårt land uppvisa”. 
Han redogör relativt utförligt för innehållet med tonvikt på hur författaren 
lyckats med framställning och karaktärsteckning. Krook har inga synpunkter 
på ämnet. När Brag recenserar Hårdt mot hårdt uppehåller hon sig en hel del 
vid det hon anser vara berättelsens tendens, framhållandet av det ogynnsamma 
för en ung kvinnas karaktärsutveckling och möjlighet till ekonomiskt 
oberoende, att i föräldrahemmet vänja sig vid bekvämlighet och nöjen. Hon 
menar att det är ett vanligt missförhållande att föräldrar lämnar ”de 
förvekligade och bortskämda döttrarnes framtidsöde åt slumpen”. Brag går 
vidare med att bedöma i vilken grad Roos lyckats med att visa att 
huvudpersonens ”snedvridna och förvända” syn på livet beror på hemmet och 
föräldrarna. Den delen av boken tycker Brag är bra, det är tydligt att hon 
önskar en något annan roll för kvinnorna än den traditionella. Däremot ogillar 
Brag andra delen, där ”hjeltinnans erotiska tendenser” spelar huvudrollen. Hon 
tycker att de erotiska tendensernas framskymtande på många håll är 
omotiverade och därför blir löjligt. Brag redogör kort för innehållet med 
tyngdpunkt på huvudpersonens utveckling, och om denna förefaller logisk och 
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trovärdig. Recensionen är informativ men bitvis relativt subjektiv, vi får bland 
annat veta Brags åsikt om telefonisters löner. I Brags recension av Roos 
Vårstormar framför hon egentligen inga synpunkter på ämnet och innehållet, 
men på grund av det, och det sätt på vilket det behandlas, tycker Brag att boken 
”näppeligen lämpa sig för familjens yngre medlemmar”. Hon bedömer i första 
hand komposition och framställning och vill ha en sammanhållen berättelse där 
de olika komponenterna inte är utbytbara, det ska inte gå att ta bort något utan 
att helheten förstörs.  

Larsson menar att kvinnliga författare i allmänhet har svårt att ”lefvande 
skildra manliga karaktärer”. Han anser det, med tanke på temat i Vårstormar, 
omöjligt för författaren att så noggrant som krävs, analysera mannens själsliv 
genom växlingar och sådana ”förhållanden som endast den mest intuitiva blick 
eller erfarenheten kan lära känna”.  

Ämnet, eller ”det plastiska och intressanta problemet”, är att visa hur  

en ung man, som profvat på alla ’vårstormar’, som otygladt öfverlemnat sig åt alla 
njutningar, men derigenom dock icke förlorat sitt bättre jag, blir upprättad genom en ren, 
varm och stark kärlek. 

Larsson tycker att skildringarna ska vara sanna och fria från ”roman-aktiga” 
drag. Anmälaren berör kort hur han tycker att författaren behandlar det 
problem som tolkas som bokens ämne, men han ger ingen utförlig redogörelse 
för handlingen. Larsson anser inte att boken är olämplig, kanske beror det på 
att han, som vanligt, har en något annorlunda tolkning av ämnet.  

Oanständig sinnlighet  
Om recensenterna varit övervägande positivt inställda till Ahlgren och Roos, är 
läget helt annorlunda när de anmäler Kleve och Hanssons böcker. Det är inte 
längre, enligt recensenterna, tal om beskedliga och ofarliga böcker och ämnet, 
eller hur det framställs, anses oanständigt. Ett undantag är när Kleve själv 
recenserar Hanssons bok. 

Warburg berör helt kort innehållet i Kleves Berta Funcke, en rad 
uttröttande ”flirtationer”, med liten variation. Han menar att ämnet är för 
enformigt och tröttande och att det, åtminstone med Kleves förmåga, inte 
räcker till en roman utan skulle ha gjort sig bättre i novellform. Warburg menar 
att Kleve med sin nästa bok, Alice Brandt, visar att hon till sin specialitet ”valt 
att i detalj beskrifva känslor af sinlig art hos unga kvinnor […] och detta med 
en rent af häpnadsväckande hänsynslöshet”. Ämnet, ”[d]en kvinliga erotikens 
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sinliga sida”, är inget som Warburg egentligen uttalar är direkt olämpligt, men 
”det mycket vanskliga ämnet” kräver större talang än Kleves, och mindre 
okyskhet. Warburg har således inget emot ämnet i sig men anser att det bör 
behandlas på visst, dvs anständigt, sätt. Recensenten anger mycket kort vad 
berättelsen går ut på men redogör inte närmare för innehållet. Enligt Warburg 
är det omöjligt att citera något ur boken, han har aldrig läst något liknande ”i 
svenska böcker, som göra litterära anspråk”. 

Warburg håller en saklig ton genom hela recensionen av Berta Funcke, och 
även om han ser, och påpekar, ett antal brister, tar han också fasta på det som 
är positivt, på det som han tycker att Kleve lyckats med. Stilen är det som 
recensenten fäst störst vikt vid, inte minst språket. Han förfasar sig inte över 
osedligheten i boken men i något fall refererar han till huvudpersonen som 
”halfvuxen slyna”, därmed inte sagt att han anser boken och dess ämne som 
direkt olämpligt. 

Trots Warburgs omdöme om Kleve, anser han att hon besitter en viss 
talang. Det är egentligen främst författarinnans förmåga att behandla ämnet 
som bedöms. Osedligheten ligger i framställningen snarare än i ämnet. 
Warburgs recension av Alice Brandt är däremot mycket subjektiv, och han 
använder uttryck som ”otäckaste” och ”äcklas” vilket förstärker de åsikter han 
redovisar. Recensionens slutmening lyder: ”Boken är elegant utstyrd”. 

Larsson är inte heller positiv till innehållet i Berta Funcke och drar sig, 
enligt egen utsago, för att beröra detta, eftersom han inte tror sig kunna vara 
opartisk, ”ty ingen bok har gjort på honom ett så pinsamt obehagligt intryck 
som denna”. Han går inte in på karaktärer och handlingen i berättelsen utan är 
mest intresserad av bokens ämne. Återigen avviker Larssons tolkning av ämnet 
från Warburgs, och återigen ser Larsson längre än berättelsens yta, enligt 
Warburg en rad ”flirtationer”. Ämnet som, enligt Larsson, behandlas är  

den moderna weltschmertz, det öfverförfinade, blaserade, trötta, likgiltiga, det nervösa, 
raffineradt sensuela, hvars nästan hela fysiska och andliga lif är samladt i huden. 

Larsson menar att denna weltschmertz är ett resultat av sjuklig självcentrering 
som söker lidandet genom att till oändlig smärta blåsa upp varje tillstymmelse 
till dyster känsla. Han liknar detta vid en barnsjukdom, där ömkan av ett barn 
ofta förvärrar skrikandet. ”Med synnerlig ömhet, kärlek och sympati behandlar 
den unga författarinnan sitt ämne, men sjelf befinner hon sig synbarligen också 
i den literära tandsprickningen.” Denna weltschmertz drabbar, enligt Larsson, 
endast ytliga personer som inte fått någon riktig uppgift i livet. Att 
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huvudpersonen är en ung flicka anser Larsson gör det hela än värre. Larsson 
ser ämnet för denna bok som helt annat än ämnet för Roos Vårstormar, ändå 
verkar båda handla om unga personer som ägnar sig åt meningslöst flirtande. 
Larsson ansåg att ämnet för Roos bok var intressant, medan ämnet för Kleves 
bok är resultatet av en sjuklig självcentrering. Den stora skillnaden mellan 
dessa båda böcker är huvudpersonens kön. I Roos berättelse är det en ung man 
som otyglat ger sig hän åt njutningar, i Kleves en ung kvinna, och som Larsson 
påpekar, är det tydligen värre. I det här fallet är huvudpersonens kön viktigare 
än författarens, annars borde Larsson tycka att också Roos bok är olämplig.  

Boken behöver dock inte sakna betydelse utan kan vara en sann själsstudie, 
men det  

beror på i hvad mån de skildrade förhållandena och karaktererna äro ej undantagsfall, 
utan mera allmänna. Äro de detta, hafva sådana böcker som denna en stor uppgift i det de 
såsom sjukdomssymptom konstatera en samhällsjukdom, då torde det vara uppfostrarens 
pligt att gripa in och behandla de fysiskt och moraliskt svaga genom att sysselsätta dem 
med lämpligt, ej för lätt kroppsligt arbete. 

Boken är således i bästa fall ett sjukdomssymtom. Förutom temat får vi inte 
veta mycket om boken, dess innehåll eller karaktärer, utom att Larsson inte 
tycker om den. Hela recensionen blir mer som ett subjektivt allmänt omdöme 
och på vissa håll något nedlåtande.  

När Larsson recenserar Kleves Alice Brandt, anser han att det är en 
”exklusiv och chargerad” framställning av sinnligheten, och att det försiggår 
inom äktenskapet gör det hela än värre. Han menar att Kleve inte försökt 
skildra någon typ, utan bara en individ och att hon inte lagt någon tendens i 
berättelsen. Recensenten påpekar att författarinnan själv i bokens förord 
deklarerat att hon inte anser att en romanförfattare har rätt att i någon fråga 
uttrycka sin åsikt. Han menar att det trots föresatsen möjligtvis skulle gå att 
finna uttryck för Kleves personliga mening, ”[m]en  det är ej rätt behagligt att 
gå i detalj med denna bok; och derför må vi lemna denna sida ur räkningen”. 

I recensionen av Hanssons Sensitiva Amorosa finner Warburg det  

sorgligt att en ung man, som onekligen eger en viss talang och vissa förutsättningar att 
kunna värka i litteraturen, skall slå sig på att affektera en blaserad slapphet och ge uttryck 
åt en blandning av tillkonstlad och till högsta potens uppdrifven känsloaffektion, snuskiga 
fantasier, inslagen sinlighet och tillgjord öfverlägsenhet gentemot lifvets naturliga 
företeelser. 

Inte heller Krook döljer sin avsky 
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Det gör oss ondt att bland de till den rena julhögtiden utgifna böcker se afven en sådan 
litterär smutsfläck som denna, hvilken mera hör till den åklagande polisens, än kritikens 
område. Det är en otäck bok, i hvilken mannens kärlek till kvinnan hånas och i stället 
något annat idealiseras, som tillhör lastens otäckaste yttringar. 

 
Krook anser uppenbart att detta är en bok som egentligen inte förtjänar 

uppmärksamhet, men anser att det är hans plikt att varna. Detta är säkert också 
anledningen till att all analys eller redogörelse för andra aspekter än ämnet 
uteblir. En så oanständig bok som det här är frågan om förtjänar tydligen inte 
att tas på allvar i något avseende. Författaren blir däremot inte helt utdömd, 
Krook menar att han inte är helt oäven som lyriker. 

Även Warburg anser att Hansson, i likhet med Kleve, har talang för 
skrivande men utnyttjar denna fel. Recensenten tycks mena att det inte heller är 
en realistisk beskrivning. Han uppehåller sig också främst vid ämnet, och berör 
i viss mån framställningssättet, och menar att boken är en protest mot all 
naturlig kärlek. Hanssons hjältar är ett slags blötdjur, anser Warburg,  som 
prisar ”flirtationen” och  tomma, känslolösa, onaturliga förbindelser. Vid 
bedömningen av framställning och uttryckssätt använder Warburg termer som 
äckligt, osunt och frånstötande. Tonen är känsloladdad med många uttryck för 
upprördhet och avsky. Trots likheter i bedömningen mellan Hanssons och 
Kleves böcker, uttrycker inte Warburg någon åsikt om att Kleves berättelse 
skulle vara orealistisk, däremot vänder han sig mot en detaljerad och 
hänsynslös beskrivning. Det ämne de båda författarna behandlar tycks vara 
snarlika, men medan det snarare var framställningen än ämnet som var 
oanständigt i Kleves bok, förefaller samma ämne vara direkt olämpligt i 
Hanssons bok. Kanske är den skillnad som ändå finns i ämnet, ”tomma, 
känslolösa förbindelser” respektive ”[d]en kvinliga erotikens sinliga sida”, som 
i båda fallen utmynnar i ”flirtationer” tillräckligt för att Warburg ska anse att 
det i ena fallet är olämpligt och i det andra framställts på olämpligt sätt. 
Skillnaden kan också vara att huvudpersonen i den ena berättelsen är kvinna 
och i den andra man. Warburg kanske har lättare att acceptera att kvinnor 
framställs som ytliga, lättsinniga och ägnar sig åt meningslösa flirtar. Det tycks 
alltså inte, enligt Warburg, råda andra sedlighetsnormer för män, det han 
reagerar på som onaturligt, är att det handlar om tillfälliga kontakter, och inte 
om någon ”lifsvarig förbindelse”. Det finns inget som tyder på att författarens 
kön har betydelse för ämnets lämplighet, däremot är det möjligt att 
huvudpersonens kön är betydelsefullt, och definitivt sättet på vilket ämnet 
behandlas. 
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I recensionerna av Sensitiva Amorosa får vi egentligen inte veta något om 
själva berättelsen eller personerna som befolkar den, men vi förstår att de är 
djupt omoraliska och att sådana personer och deras leverne inte är lämpliga att 
skildra. Krook döljer inte sin upprördhet och den korta recensionen är 
känslomässigt färgad. Han berör inte innehåll eller karaktärer utan enbart 
ämnets olämplighet och påtalar att boken är språkligt utsvävande genom ett 
svamligt språk. Krook skulle helst ha förbigått boken men anser det som 
kritikens plikt att, dessvärre inte kunna ruska om sedlighetens övervakare, men 
väl varna dem som ”vilja afrådas”. Det är en plikt, inte minst för att eventuella 
läsare inte ska missledas ”genom ett namn, hvari [allmänheten] vant sig att se 
en lyriker”. Warburg sammanfattar sin kritik med ett citat från boken: ”Man 
’drager sig i äckel tillbaka, i en instinktlik reflexrörelse, liksom då våra sinnen, 
våra lukt- och smaknerver afficieras av något vämjeligt’”. Warburg menar att 
sådana här böcker över huvud taget inte bör finnas:  

[v]i förvåna oss endast öfver att en förläggare velat kosta på detta arbete tryck och papper 
– och därtill så vackert tryck och papper. Ty för denna bok hade Gutenberg inte behöft 
göra sin uppfinning. 

Warburg ger bara sitt helhetsintryck av boken, analyserar den inte utan 
avfärdar den bara rakt av på grund av tendensen. 

Kleve, som själv kritiseras för oanständighet, är positivt inställd till 
Sensitiva Amorosa och tycker att Hansson är ”den bredvid Strindberg 
originellaste och djerfvaste av våra svenska författare”. Recensionen är relativt 
saklig, saklig i de delar som behandlar boken, analysen av karaktärer och tema, 
men inleds med ett mer känsloladdat försvar av boken, författaren och ämnet. 
Kleve menar att den som är ”modern” i Sverige har att kämpa för sin 
övertygelse under ogynnsamma omständigheter och hon förvånas av ”de 
religiösa och moraliska sedlighetsväktarnas naivitet att jemt vilja försöka 
’stoppa golfströmmen med korkar’”. Hon menar att den litteratur- och 
smakriktning som redan finns i ”de stora kulturländerna” och som 
representeras i denna bok inom kort kommer att nå också ”det lilla Sverige”.  

Enligt Kleve är en genomgående tanke i boken ”lifvets vanmakt att 
förverkliga känslans dröm”, livsångest och fatalism är två ledord. Kleve jämför 
Hanssons uppfattning av det sköna med den Baudelaireska skolan. Hon menar 
att det är samma ensidighet i ämnesval och förkärlek för det individuella, 
avvikande abnorma. Kleve påpekar att boken inte heller gör anspråk på att vara 
realistisk utan är ”en enda lyrisk dikt på prosa – lika lyriskt ensidig, som den är 
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lyriskt gripande och öppenhjertig”. Kleve är den enda av recensenterna som ser 
ett djupare tema, och den enda som anser att boken är värd uppmärksamhet. 
Hon ser inget olämpligt i ämnet och anser inte att boken är oanständig. Det kan 
finnas många orsaker till att Kleve tolkar boken helt annorlunda än Warburg 
och Larsson. Dels tillhör hon en annan generation än de båda andra 
recensenterna, dels har hon säkert genom sitt eget skrivande ett annat 
perspektiv på författande och konstnärlig frihet. Eftersom detta arbete inte går 
in på de olika recensenternas bakgrund och liknande får vi dock lämna denna 
fråga därhän. Gemensamt för recensenterna är dock att de alla i stort sett enbart 
uppehåller sig vid ämnet.  Eftersom det bara är en kvinna som recenserat 
Sensitiva Amorosa, går det inte att uttala sig om ifall kvinnor tenderar att vara 
mer toleranta gällande det aktuella ämnet. 

Fredligt och beskedligt  
Warburg hade med tanke på en del dramer Agrell skrivit, i Från land och stad 
väntat sig ”äktenskapshistorier eller små borgerliga tragedier i novellform, 
hvari särskilt kvinnofrågan kommit på tapeten”. Något sådant innehåll finns 
dock inte och Warburg påpekar att  

Aug. Strindberg skall här icke finna skäl till att klaga öfver att ’våra skrivande damer’ 
sätta kvinnofrågan på debatt och påyrka ’kvinnans herravälde’ öfver mannen och våra 
strängt ideala kritici böra icke känna sig sårade genom rubbningar i de ärfda 
samhällsbegreppen. 

Warburg poängterar att det inte handlar om huruvida olika sedlighet gäller för 
män och kvinnor eller kvinnofrigörelse, ”[d]et är en helt fredlig och beskedlig 
bok”. Efter att ha konstaterat att detta är en helt ofarlig bok övergår han till 
innehållet där han helt kort redogör för stoffet i de olika berättelserna och ger 
sin åsikt om deras berättigande i boken, han tycker inte att alla är bra nog, men 
gör ingen analys av ämne eller karaktärer. 

Warburg är mer intresserad av berättarstilen mot vilken han har en del 
kritik. Han anser att författaren ibland använder ”opåkallade och en smula 
banala jämförelser” och att personerna i berättelserna inte alltid har en stil och 
ton som passar karaktären. Sammanfattningsvis tycker Warburg att boken är en 
trevlig förströelse ”utan att göra anspråk på djupare innebörd”. Liksom i 
recensionen av Ahlgrens Fru Marianne, där Warburg påtalade att det var 
positivt att det inte fanns något av ”psykologisk analys eller djupsinniga 
reflexioner”, framhåller han här det fördelaktiga i det ytliga. Det är bara när 
han recenserar kvinnliga författares böcker som Warburg uttalar att det är bra 
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med förströelse utan djupare innebörd. Tydligen är det positivt att det är en 
beskedlig och ytlig bok, särskilt att Agrell inte försöker rubba den rådande 
samhällsordningen.  

Om Key ser någon djupare innebörd i Från land och stad får vi inte veta. I 
recensionen refererar hon till olika berättelser i boken men berör aldrig 
handling eller ämne. Key uppehåller sig helt vid Agrells förmåga att teckna 
karaktärer, göra naturtrogna skildringar och med dramatisk styrka skapa en 
dialog som hör hemma i folklig berättarton. Det som är viktigt för Key är att 
göra folklivsskildringar, med ”etnografisk trohet”, sanningsenliga, realistiska, 
levande bilder och gestalter. Hon värdesätter förmåga att tränga in i det inre av 
människor och visa medlidande med karaktärerna. Språket i recensionen 
förstärks ofta av positiva uttryck för att framhålla främst författarinnans, men 
också bokens förtjänster. Den kvinnliga recensenten Key ser det alltså inte som 
något eftersträvansvärt för kvinnor att skriva ytligt utan psykologiska 
reflexioner. Tvärtom uppskattar hon, till skillnad från Warburg, en kvinnlig 
författares förmåga att analysera människans inre. 

Båda recensenterna är positivt inställda till boken och författaren, Key för 
att hon uppskattar Agrells författarskap, förmåga att berätta, göra trovärdiga 
skildringar, Warburg för att han kan konstatera att hon inte fört fram 
kvinnofrågan utan skrivit en helt ofarlig bok.  

Både Krook och Larsson gör kortfattade recensioner av Agrells På 
landsbygden. Larsson  gör en översiktlig genomgång av handlingen i 
berättelserna. Det enda han säger om dem är egentligen om de är allvarliga 
eller humoristiska vilket varierar. Han gör ingen djup analys och framför sina 
åsikter i neutral ton. Stilen och framställningssättet är det enda han berör, tema 
och karaktärsteckning går han inte in på. Larsson menar att skildringar, i 
sådana böcker som På landsbygden, för att kunna sägas vara 
folklivsskildringar, måste avspegla livet på landet och folkkaraktären på ett sätt 
som visar att författaren levat tillräckligt i dessa förhållanden för att rätt kunna 
beskriva dem. Det är alltså viktigt med realistiska, trovärdiga berättelser. 

Krook framhåller att berättelserna är ”sanna framställningar af folkets lif 
och åskådning”, och att de är bra, inte minst tack vare den humoristiska 
framställningen. Krook gör inte heller någon analys av tema eller karaktärer. 
Den här boken är Agrells andra samling med kortare skildringar. Kanske är 
recensionerna kortare då det är en bok av liknande snitt som den första, och 
debuten därför bedömdes som mer intressant? Recensenterna av Geijerstams 
Fattigt folk gör inte heller någon djupare analys av teman, vilket kan bero på 
att boken, i likhet med Agrells består av flera korta berättelser, vilka ofta 
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tenderar att blir ytligare och mer översiktliga än en roman. Av recensionerna 
framgår att också Geijerstam tidigare gett ut samlingar av liknande snitt,  med 
berättelser om fattiga och svaga människor, vilket även här kan vara en 
anledning till att recensionerna av Fattigt folk är relativt korta. 

Nyblom bedömer hur väl Geijerstam lyckats fånga tillvaron för de 
människor som skildras i Fattigt folk, god iakttagelseförmåga och realistisk 
beskrivning värdesätts. Hon har också en del synpunkter på framställningen, 
men i mycket allmänna ordalag. Nyblom nämner kortfattat berättelsernas 
innehåll och därmed indirekt deras teman. Hon har inga synpunkter på ämnena 
utom att ett av dem är ”tacksamt”. I en annan berättelse är slutet ”mindre 
angenämt”, men eftersom det ändå är realistiskt, ”grundadt på en riktig 
iakttagelse”, har hon inga invändningar mot det. Kortfattad är också Krook när 
han recenserar Fattigt folk. Han ger bara ett sammanfattande allmänt omdöme 
om berättelserna vilkas ämne är de svaga och fattigas förhållanden, som 
författaren skildrar i ”grått hållna färger”. Warburg påtalar att berättelserna har 
en allvarlig grundton och menar att det beror på ”ämnenas allvarliga art”, en 
konstnärs tankar, känslor och kamp för sin övertygelse under svåra ekonomiska 
förhållanden, situationen för backstugusittare, skärgårdsbor och fattiga bönder 
och torpare. Återigen är det tydligt att de ämnen en manlig författare behandlar 
ges en samhällelig innebörd. Krook har inga åsikter om ämnena i sig, men 
tycker att händelserna som skildras ofta är gripande. För Warburg är det viktigt 
om skildringarna är ärligt och noggrant utförda, och han redogör helt kort för 
innehållet i de olika berättelserna och sin åsikt om dem. Även när recensenten 
ger sin personliga syn på boken är tonen konstaterande och sansad. På det hela 
taget är det, enligt Warburg, ”en bok värd uppmärksamhet och erkännande”. 
Att recensionerna är kortfattade och relativt allmänt hållna beror naturligtvis 
inte enbart på att boken påminner om tidigare verk. Det betyder också att det, 
enligt kritikerna, inte finns något olämpligt eller upprörande i böckerna. Det 
finns en skillnad i hur Agrells och Geijerstams böcker bedöms, i båda fallen är 
det positivt med säker observationsförmåga och väl återgivna bilder ur 
verkligheten. När det gäller Geijerstam, och förresten de manliga författarna 
över huvud taget, tenderar de manliga kritikerna att värdesätta djupa 
skildringar av människans inre och yttre förehavanden. Det är enbart när män 
recenserar kvinnliga författare som de använder uttryck som målning, eller ”att 
fästa bilderna på duken”. I recensionen av Agrells Från land och stad, menar 
Warburg att skisserna liknar dem som en konstnär inledningsvis gör när han 
ska måla en tavla, innan det finns någon handling, innan ämnet är ordnat. 
”[U]tan att behandla ämnet novellistiskt”, fortsätter Warburg, gör Agrell 
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realistiska, väl utförda bilder. Återigen framhålls det ytliga när det gäller de 
kvinnliga författarnas verk, det är bra om de utan att försöka få till en djupare 
innebörd kalkerar av lämpliga delar av verkligheten. Realistiska och beskedliga 
berättelser är dock positivt oavsett om de är författade av män eller kvinnor. De 
kvinnliga recensenterna värdesätter också realistiska skildringar, men det finns 
inget som tyder på att de föredrar ytliga målningar, tvärtom berömmer Key 
Agrells förmåga att blotta det inre hos de människor som skildras i Från land 
och stad.  

Viktiga frågor och psykologiskt intressant  
Recensionerna av Geijerstams roman Pastor Hallin är långa och utförliga. 
Både Larsson och Krook redogör för innehållet och Larsson ägnar stort 
intresse åt ämnet. Larsson återger i neutral, informativ ton, relativt utförligt, 
hela berättelsen i Geijerstams Pastor Hallin. Han fäster störst vikt vid 
karaktärsteckningen eftersom berättelsens huvudtema, menar Larsson, är en 
”personlighets rätt att dana sitt eget innehåll”. Eftersom Larsson tolkar 
karaktärsdanandet som ”den sammanhållande grundtanken” i boken så lägger 
han stor vikt vid karaktärerna och deras utveckling. Huvudtanken är så viktig 
att Larsson menar att episoder i boken som inte kan inordnas under den över 
huvudtaget inte bör vara med. Det verkar som att Larsson rent generellt anser 
att en boks huvudlinje är så viktig att allt ska kunna inpassas, det finns inget 
som tyder på att det gäller specifikt för linjen i denna bok. Larsson ser alltså 
längre än själva berättelsen och tolkar in en grundtanke även om han sedan inte 
har några åsikter om ämnets lämplighet.  Krook redogör sakligt för innehållet i 
Pastor Hallin utan synpunkter eller analyserande. Även om Krook är rejält 
kritisk mot karaktärerna i boken anser han ändå att boken är av intresse, på 
grund av intressanta psykologiska skildringar, men främst för de mer 
realistiska skildringarna av småstadslivet. Till sist poängterar Krook att det inte 
är ”sedlighetsproblemet, äktenskapsfrågan” som är temat i boken. ”Det är mot 
de allmänna kyrkliga, ej mot de rådande sedlighetsbegreppen, som den från all 
löshet i den senare vägen fria boken är riktad.” Vad Krook egentligen anser om 
ämnet får vi inte veta, det verkar dock som att det är positivt att boken är 
befriad från osedlighet. Både Larsson och Krook intresserar sig mest för 
karaktärerna och uttrycker inte någon åsikt om ämnet, det betyder antagligen 
att de inte har några invändningar mot det.  

Larsson menar att det är flera viktiga frågor som berörs i Nordensvans 
Livsuppgifter. Den mest framträdande anser han vara frågan om vilken 
betydelse personlighet och karaktär har, och hur den formas, när man ska stå 
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upp för sin åsikt eller böja sig för andra, ”när man är duglig för lifvet eller när 
man är oduglig”. Krook däremot menar att berättelsen är en yttring av den 
moderna pessimismen. Människan är där svag och viljelös, ett offer för 
omständigheterna som förstår att det går mot katastrof men inte har förmåga att 
avstyra den, ”[i]del karaktärslöshet”. Berättelsen är det viktiga och Krook 
återger hela innehållet, rakt av, utan analys. Larsson redogör för innehållet med 
tyngdpunkt på huvudpersonernas utveckling och karaktärsdaning. Recensenten 
säger själv att han framhållit huvudtanken mer än vad författaren gjort, och 
menar att det är en brist i boken att grundtanken inte är helt tydlig. Larsson 
menar att det kan bero på att det finns många andra teman som kanske 
författaren avsett som grundtanken, ”ehuru det är osannolikt, ty då har han 
lyckats ännu mindre att få dem klart fram”. När de manliga recensenterna 
recenserar manliga författare har de ingen svårighet att gå utanför en rent 
bokstavlig tolkning  av ämnet. Larsson är till och med medveten om att han 
lägger in mer i berättelsen än vad författaren gjort, eller åtminstone framhåller 
grundtanken mer. Att grundtanken, som Larsson tolkar den, inte är helt tydlig, 
skulle kunna bero på att den inte heller varit helt tydlig för författaren 
Nordensvan.   

Karaktärsteckningen är ytterst viktig för Larsson, och han menar att det är 
den som avgör om grundtanken i boken framstår som tydlig. Recensenten anser 
att boken är läsvärd, inte minst på grund av huvudfrågan som han anser 
allvarlig och viktig. Boken ”är hållen i en angenäm ton”, objektivt skriven utan 
att vara ”skarp eller bitter hvarken mot någon åsigt eller samhällsklass”. 
Anmälan är övervägande positiv men det verkar som om Larsson skulle önskat 
att författaren tog ställning i vissa frågor. Larsson fäster stor vikt vid ämnet och 
karaktärer, att de ska vara trovärdiga och konsekventa. Han är saklig, 
analyserande och tar mycket seriöst på boken och författaren. 

När Larsson kortfattat recenserar Nordensvans I harnesk finns inget 
utförlig analyserande som i recensionen av Livsuppgifter. Han bedömer 
framställning och innehåll, inte så mycket berättelsen i sig utan att den saknar 
djup. Enligt recensenten verkar grundtanken ”vara att anlag och begåfning leda 
till ingenting, om ej kraft och karakter finnes, om ej verkligt arbete utvecklar 
dem”. Han har inga synpunkter på ämnet. Recensionen är objektivt skriven och 
anmälaren förefaller relativt likgiltig inför boken. Som vi tidigare sett lägger 
Larsson stor vikt vid djup, en tydlig grundtanke, i berättelsen och tydliga 
karaktärer. Att han anser att det saknas i I harnesk, är sannolikt anledningen till 
att han inte gör någon djupare analys. 
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Warburgs recension av Nordensvans I harnesk är desto längre. Han 
redogör relativt utförligt för berättelsen varvat med egna synpunkter men utan 
analys. Han bedömer också framställning, typografi och hur pass relevanta 
skildringarna är, och återger ett längre textavsnitt som ”prof på författarens 
förmåga att skildra”. Vidare har Warburg synpunkter på författarens 
berättarteknik och påtalar att det ”är på ett par ställen begånget ett fel mot 
romantekniken”. Warburg bedömer både bok och författare och verkar lägga 
större vikt vid formen än ämne och karaktärer, vilka han inte har några åsikter 
om. Det intresse och utrymme Larsson och Warburg ägnar I harnesk skiljer sig 
markant åt. Anledningen till detta är att de båda recensenterna är helt inriktade 
på olika aspekter. För Warburg är formen viktig, att författaren håller sig till 
”romantekniken”, och han har inte heller i övriga recensioner i denna 
undersökning utmärkt sig som någon djupare uttolkare av teman i 
berättelserna. däremot uppskattar Warburg Nordensvans djupare reflexioner 
som han, enligt vad Warburg antar, kan göra efter att ha studerat sitt eget inre 
och där ”iakttaget själsrörelserna noga”. Hos en manlig författare ses det alltså 
positivt med ett djup i berättelsen, och det finns inget som antyder att Warburg 
här efterlyser lättare förströelse. Warburg menar att det ger en allvarlig 
stämning i romanen. Larsson tycks däremot genomgående nästan uteslutande 
intressera sig för ämnet och en sammanhållande grundtanke, och naturligtvis 
trovärdiga karaktärer som för historien framåt. 

Karaktärsteckning  
De flesta recensenterna anser att det är viktigt att karaktärer framställs som 
realistiska, trovärdiga och konsekventa. Ofta beskrivs karaktärerna utan att 
recensenten uttrycker någon åsikt om dem eller om hur kvinnor och män bör 
framställas. I de fall kritikerna har åsikter, finns både de som anser att 
karaktärerna kan framställas hur som helst, bara de och deras handlande 
förklaras och görs trovärdiga, och de som anser att enbart lämpliga modeller 
ska befolka litteraturen. Särskilt de som förespråkar lämpliga förebilder, anser 
att karaktärer ska vara representativa typer snarare än individer. Medan det 
således i så gott som samtliga recensioner påtalas hur viktig 
karaktärsteckningen är, berörs i det följande bara de recensioner i vilka 
recensenten uttryckt någon åsikt om hur karaktärerna framställs.  
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Typ och individ  
För  Warburg är huvudpersonernas  karaktär och utveckling och om de är 
naturtrogna och realistiska det viktigaste när han bedömer Ahlgrens Fru 
Marianne. Titelpersonen, Marianne, är en kvinna som vid sitt giftermål inte 
älskar sin make, Börje, men som Warburg tolkar det, känner ”ett ljuft behag i 
att ’betvinga vidundret’, att känna sig älskad just som hon ville, uteslutande 
som kvinna, som viljelöst, motståndslöst ting”. Bipersonen Pål, ”ormen i 
paradiset”, menar Warburg är alltför skapad, för mycket romanfigur. Han ska, 
enligt Warburg, vara ”en representant för den sammansättning af nervositet, 
spiritualitet, kulturleda och tillgjordhet som kännetecknar en icke ringa del af 
det yngre släktet”. Pål har alltså naturtrogna drag och flera motsvarigheter i 
verkligheten, åtminstone bland de yngre. Pål representerar ingen önskvärd 
karaktär, framställs inte som män bör vara. Han är ändå inte olämplig att ha 
med i romanen eftersom han ställs mot sin motsats, Börje, och Marianne gör 
rätt val. Vi får inte veta vad han anser om Börjes karaktär, men eftersom han är 
Påls motsats, en praktiskt arbetande, jordnära man, torde han vara en bättre 
representant för männen. 

Larsson anser att Börje är huvudperson i Fru Marianne, och han 
uppehåller sig länge vid hans karaktärsdrag. Han beskriver en man som hela 
livet ägnat sig åt praktiskt arbete, 

[s]und och kraftfull som hans kropp är hans ande. Hans vetgirighet är lifligt vaken och har 
icke genom öfvermättnad blifvit förslappad; han saknar hvarje spår av den moderna 
andliga magkatarren. 

Larsson menar att Börje är något idealiserad. Han sammanfattar beskrivningen 
med att författarinnan har försökt skapa en ”sund, helgjuten, i denna verlden 
fullt och fullständigt lefvande person för hvilken lif och outtröttlig verksamhet 
är njutning”. 

Larsson ser romanen främst som en berättelse om barndomsvännerna Börje 
och Pål. Marianne betraktas inte som huvudperson utan kvinnan som ställs 
mellan de båda männen. Karaktärerna ses som typer, inte som individer. Pål 
representerar, enligt Larsson, den andra ytterligheten, ”en typ för den 
andelifvets förfining, som lemnat det praktiska lifvet ur sigte, blifvit sitt eget 
ändamål och slutat med att förtära all handlingslust och handlingskraft”. 
Marianne ses som ”en typ för folket, som det är mest”. Larsson anser henne 
ytlig och utan ansvarskänsla eller intresse för livets allvarliga sidor. Hon har 
blivit bortskämd i ett hem där man främst värdesatt nöjen. Mariannes val, 
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maken Börje före Pål, som enligt Larsson skulle ha utfallit annorlunda om 
romanen skrivits några år tidigare, ser han som det  

praktiska arbetets man som segrar öfver estetikern och njutningsfilosofen, de stålfasta 
nerverna som vinna priset före de ömtåligt känsliga, verklighetens verld och pligten som 
draga starkare än drömmarne och godtycket. 

Om Marianne är representativ för vanligt folk, tycks Larsson mena att det är 
alltför vanligt med ytliga människor inriktade på nöjen. Kanske anser han det 
också vanligt bland männen, eftersom Larsson ser Börje som något idealiserad 
och därmed inte helt realistisk om än önskvärd som modell. Eftersom Larsson 
på flera håll framhåller den praktiskt arbetande människan, borde han vara nöjd 
med den kvinnotyp Marianne utvecklas till. Han berör dock inte alls Mariannes 
utveckling och mognad till mor och maka eller det eventuellt fördelaktiga i 
detta. Det kan bero på att han inte finner den delen av romanen som trovärdig 
eftersom han anser att Marianne tecknats motsägelsefullt. Dessutom är 
Marianne, enligt Larsson, enbart en bifigur.  

Huvudpersonen i Kleves Alice Brandt, är däremot, enligt Larsson, bara en 
individ, hon tillhör dock inte den lägre klassen utan tillhör ”den bästa 
samhällsklass”, och därmed utgör hon en abnormitet. Tydligen anser Larsson 
att det är olämpligt att framställa en kvinna från ”finare” familj som sinnlig 
medan det hade gått bra om hon varit en representant för en ”sämre” klass. Att 
Larsson anser att huvudpersonen är en abnormitet, indikerar att han inte bara 
motsätter sig att sinnliga fina flickor skildras, det tyder dessutom på att han inte 
ens tror att kvinnor från överklassen normalt är sinnliga. Han menar att 
huvudpersonen är en ”missbildning” eftersom hon är en inkarnering av en enda 
egenskap, sinnligheten, och att hon därför inte har något konstvärde. Enligt 
Larsson passar Alice Brandt bäst på ett psykiskt vaxkabinett.  

När Nyblom recenserar Roos Familjen Verle, uppehåller hon sig främst vid 
de kvinnliga karaktärerna. En kvinna, vars karaktärsteckning Nyblom finner 
”rörande ofta gripande”, beskrivs som sensitiv, oskuldsfull, blyg och 
okonstlad, men något blek och sorgsen. Det är tydligen hur kvinnor bör 
framställas. I en av kvinnorna har författarinnan däremot, enligt Nyblom,  

tecknat den i våra dagar allt mer och mer öfverhandtagande dilettantismen, i synnerhet 
bland det qvinliga könet. det är skarpa sanningar förf. härvid får tillfälle att uttala. En 
verklig vän till den unga dilettantmålarinnan gifver henne följande lexa som det icke kan 
vara onyttigt att upprepa: 
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Läxan är en rejäl utläggning om vådan av att inte ha något vettigt att göra, en 
”lifsgerning”, utan hänge sig åt konsten som tidsfördriv och nöje, drivna av 
fåfänga eftersom man blir mer ansedd om man målar tavlor än stoppar 
strumpor. Det är inte svårt att förstå vilken kvinnotyp och vilket levnadssätt 
Nyblom föredrar. Det är återigen den praktiskt arbetande, dugliga kvinnan som 
är det önskvärda. Hon uttrycker inte någon åsikt om att det skulle vara 
olämpligt att ha med ”dilettantmålarinnan”, och eftersom en ”verklig vän” 
varnar henne, blir den läxan också en läxa för läsarna. Dessutom anser Nyblom 
tydligen att typen är realistisk, eftersom dilettantismen breder ut sig. Nyblom 
avslutar med att dessa ord, denna läxa, hos någon av de många läsare hon är 
säker på att boken ska få 

kanske någonstädes finna en resonnans, som låter dem icke klinga förgäfves. De äro 
behövliga i en tid, då dilettantismen vinner allt större utbredning och skördar ett 
erkännande, som man förgäfves söker tillvinna det praktiska arbetet, de husliga dygderna. 

 

Intet mänskligt är mig främmande? 
Larsson anser att karaktärer och förhållanden ska skildras ”med den sympati, 
som den äkta humaniteten gifver allt mänskligt” eller också fullständigt 
objektivt. Recensenten anser att Roos, i Vårstormar, är partisk och istället 
borde följa det han menar vara ”den sanna humanitetens” motto; ”intet 
menskligt är mig främmande”. Han önskar alltså inte att karaktärer framställs 
på visst sätt, men det måste göras objektivt. Kanske hade Larsson haft en annan 
åsikt i den frågan om han uppfattat någon som osedlig, eller klandervärd på 
annat sätt. Mannen som ”otygladt öfverlemnat sig åt alla njutningar”, har han 
dock inte några sådana invändningar mot. När det gäller Kleves karaktär Alice 
Brandt, en abnormitet som hör hemma på ett psykiskt vaxkabinett, syns i 
Larssons recension inget av humanistisk sympati. Är personen alltför onaturlig 
för att omfattas av ”den sanna humanitetens” motto, eller är det helt enkelt så 
att det är lättare för Larsson att acceptera en man som hänger sig åt njutningar? 
I båda Larssons recensioner av Roos böcker framhåller han att hon inte är bra 
på att teckna manliga karaktärer, och i recensionen av Vårstormar, menar han 
att kvinnliga författare i allmänhet har svårt med det. Kanske menar Larsson 
också att de inte ens borde försöka, han, liksom de andra manliga 
recensenterna, uppehåller sig mest vid de kvinnliga författarnas kvinnliga 
karaktärer i recensionerna. Ingen nämner de manliga författarnas förmåga att 
teckna kvinnor, och de manliga författarna skriver också i stor utsträckning om 
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män, åtminstone är huvudkaraktärerna i romanerna undantagslöst manliga. Av 
anmälan kan man förstå att Larsson inte tilltalas av karaktärer tecknade efter 
den traditionella romanstilen. Han beskriver en kvinna i sådana ordalag att det 
tydligt framgår att han anser henne vara för idealiserad och därmed inte 
trovärdig, hon 

mjölkar korna, gör ost och stoppar korf dagarna i ända och långt in på natten läser latin 
och filosofi […] undervisar i folkskolan, ser om sjuka, läser Ibsen och den moderna 
literaturen, plockar blommor…  

Brag beskriver samma kvinna i Roos Vårstormar 

som en af de idealiserande romanernas prestdöttrar, som med alla husliga dygder förenar 
mångsidig bildning, präktig sångröst och musikalisk begåfning samt oemotståndigt behag. 

Brag anser inte heller att en sådan ”högsinnad, oskuldsfull, pligttrogen och 
menniskovänlig flicka” är särskilt realistisk men att hon ändå samtidigt 
utrustats med en del drag gemensamt med realismens hjältinnor. Bland annat 
tar kvinnan en del initiativ i förhållandet till sin tillkommande och hon tvekar 
inte att gifta sig med honom trots att han framställs som en ”utsväfvande, 
moraliskt dålig ung man”. Brag menar att huvudpersonen härigenom skiljer sig 
också från flertalet nyare hjältinnor. Brag har invändningar mot det hon inte 
uppfattar som modernt hos huvudpersonen, så också i Roos Hårdt mot hårdt, 
där hon menar att huvudpersonen inte är någon ”’nutidskvinna’, som finner 
glädje i arbete och själfständighet, utan en kvinna med ’svaghet för det 
erotiska’ och ’makans och moderns instinkter’”. Brag anser, till skillnad mot 
Larsson, att Roos lyckats också med att teckna den manliga karaktären. Även 
om hon anser att Roos behandlar sina personer inkonsekvent, menar hon att 
Roos begåvning ligger i att återge inre strider och det virrvarr av tankar som 
kan finnas i ”oroliga och oberäkneliga människohjärtan”. Brag tycker alltså att 
Roos lyckats med detta även när det gäller den manliga karaktärens förtvivlan 
och kval innan han begår självmord.  

Recensenten uppskattar däremot inte ”hjeltinnans erotiska tendenser, som 
förf. låter framträda både löjligt och vidrigt och snart sagdt öfverallt där man 
minst väntat dem” i Hårdt mot hårdt. Hon tycker dessutom att det förefaller 
orimligt med tanke på en förödmjukande kärlekshistoria som borde ha verkat 
avskräckande, dessutom har hon också tidigare i boken framställts som 
tämligen ointresserad av män. Brag säger att en författare visserligen har rätt 
att låta sina karaktärer genomgå vilka förändringar som helst men att  han då 

 
 

42 



står ”på den romantiska godtycklighetens ståndpunkt och kan ej längre 
tillerkännas äran att teckna natursannt”. Brag menar att förändringar måste 
motiveras och förklaras så att de blir trovärdiga. Brag är den enda recensenten 
som uppskattar moderna nutidskvinnor, i betydelsen självständig, arbetande. 
Däremot uppskattar hon inte de erotiska tendenser som framträder ”snart sagdt 
öfverallt”, och därmed blir Brags moderna nutidskvinna förvillande lik den 
praktiskt arbetande kvinnan som övriga recensenter föredrar. Kanske ligger det 
en skillnad i självständigheten, och att Brag därmed inte tycks ta för givet att 
”makans och moderns instinkter” finns medfött i varje kvinna. Även Krook 
anser att kvinnor ska vara praktiska , men självständighet tycks inte vara något 
eftersträvansvärt, han beskriver en kvinnlig karaktär i Roos Familjen Verle 
som  

i synnerhet tecknad med stor menniskokännedom. Hon är en af dessa praktiska, men 
äfven hängifvet älskande qvinnonaturer, som nog se afgrunderna och äfven vilja rycka 
sina män ifrån dem, men i sin kärlek äro svaga på samma gång och böja sig för mannen. 
Der äro så många rörande, fina karaktärsdrag hos denna qvinna, hvilken tydligen mejslats 
ut ur verkligheten, som också erbjuder mångfaldiga modeller för sådan utarbetning. 

Tydligen är kvinnan, enligt Krook, en  realistisk karaktär om än inte den enda 
möjliga. Även om en kvinna har bättre ekonomiskt sinne, eller förstånd, än sin 
man bör hon alltså inte inkräkta på mannens område. Mannen är familjens 
försörjare och representant i offentliga sammanhang, och kvinnan ska 
stillatigande ägna sig åt de husliga bestyren. Krook ägnar sig också nästan 
uteslutande åt de kvinnliga karaktärerna i Roos Hårdt mot hårdt.  En av 
kvinnorna beskriver han som i grunden god men egoistisk, ”[s]qvalleraktig 
såsom ej få af sina medsystrar”, obekymrad av att hon går över gränsen mot 
förtal och sårar sina medmänniskor. Vidare är hon lat och bekväm och enbart 
intresserad av nöjen. Dottern beskrivs på liknande sätt; ”sofver eller gäspar om 
förmiddagarne, gör visiter vid middagstiden, och så kalaser med ’flirtation’”. 
En annan dotter är, enligt Krook, ”lika tom och innehållslös”. 

Krook tycker inte att det är olämpligt att sådana karaktärer befolkar 
berättelsen, han menar att teckningen är kvickt och säkert gjord. Han ser 
personerna som ”i synnerhet kalkerade med den största naturtrogenhet, varande 
tydligen porträtter ur verkligheten, så allmänt igenkänliga äro de”. Krook 
värdesätter det han uppfattar som realism, att hjältinnan inte är ”teoretiskt 
uppkonstruerad” eller idealiserad utan tvärtom  
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rent menskligt tecknad med fel och förtjenster, med qvinlig svaghet, ombytlighet, lätt 
sjelviskhet och lättantändlig entusiasm, men äfven qvinlig förtjenst, renhet i tankar och 
åskådningar, känslighet för lidandet. 

Angående de manliga karaktärerna säger Krook endast att en ”är en 
representant för det arbetsamma, sträfsamma, outtröttliga unga Sverige”, och 
en annan är flitig och karaktärsfast.  

Krook uppskattar inte alls hur Nordensvan tecknar sina karaktärer i 
Lifsuppgifter. Människan är där svag och viljelös, ett offer för 
omständigheterna som förstår att det går mot katastrof men inte har förmåga att 
avstyra den, ”[i]del karaktärslöshet”. Krook vänder sig mot att sådana 
karaktärer står som modeller för läsarna.  

Det är väl, att dessa typer, som nog hafva sin motstycken, tyvärr alltför många, i lifvet, 
likväl ej längre äro fullt moderna i diktningarna, så att nationen kan få hoppas insupa 
friskare luft, skåda ädlare och kraftigare mönster, erfara mera lifgifvande strömningar än 
de som råda i alster af den art som denna berättelse och andra liknande. Det är andra 
karakterer, som böra framställas för vårt folk till efterföljelse. Moralisk renhet och styrka, 
arbetsamhet och förnöjsamhet, sanning och oförställsamhet, se der, hvad som nationen 
älskar, önskar och kräfver. 

Krook reagerar starkt mot valet av förebilder men anser ändå att karaktärerna 
är bra och trovärdigt tecknade. Han förnekar inte att sådana typer finns i 
verkligheten, och att de dessutom är många, men det önskvärda i realistiska 
skildringar omfattar tydligen bara det som dessutom kan anses lämpligt. Krook 
tror sig också veta vad läsarna behöver och vill ha. Krook har uppenbart inget 
emot att kvinnor framställs med både brister och förtjänster. Det blir mer 
verkliga, mänskliga, porträtt när kvinnorna tillskrivs också sådant som 
själviskhet och svaghet. Däremot ser Krook inget positivt i att manliga 
karaktärer tillskrivs mindre smickrande drag, ehuru rikligt förekommande i 
verkligheten. Mindre smickrande drag verkar betraktas som naturligt 
förekommande hos kvinnor, en del av kvinnligheten, medan det hos männen, 
trots att de ofta förekommer, anses strida mot den naturliga manligheten. 
Därför blir det realistiskt och mänskligt när kvinnor porträtteras med alla olika 
karaktärsdrag, men olämpligt när de manliga karaktärerna behandlas på samma 
sätt. 

I ett fall har Krook synpunkter på karaktärsteckningen i Geijerstams 
Fattigt folk. Även om man känner sympati för personen i fråga överskuggas 
den av det, som Krook menar, är en ”förvridning i moralen, för hvilken förf. 
här nästan gör sig till sakförare”. Recensenten menar att även om personen, 
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som i det här fallet, är en ful och åsidosatt individ så borde han inte kunna 
”hysa kärlek till ett så vidrigt stycke som den qvinna, hvilken vigts till hans 
hustru, men fortfar att vara en lättsinnig slinka”. En man bör alltså framställas 
som rationell och förståndig, och definitivt inte styrd av känslor. Krook anser 
det alltså viktigt att karaktärerna är trovärdiga och sanna och även om vi inte 
får veta hur Krook anser att kvinnor och män ska vara, får vi åtminstone en 
liten fingervisning hur de inte bör vara. Warburg anser också att det är viktigt 
att karaktärerna är trovärdiga. Han har gjort en djupare analys av karaktärerna i 
Fattigt folk och bedömer hur väl genomförda de är ur psykologiskt hänseende, 
och om karaktärsteckningen är sådan att den kan förklara en persons motiv och 
agerande: ”[h]är, som ofta i den moderna psykologiska framställningen, gäller 
Georg Sands ord: ’Att förstå allt är att förlåta allt’”. Personerna behöver alltså 
inte vara genomgående ”perfekta”, han har inga synpunkter på egenskaper, 
med en bra karaktärsteckning kan deras handlingar förstås och förlåtas genom 
att man inser hur de är funtade och därmed förstår deras handlingar.  

Krook har åsikter också om karaktärer i Geijerstams Pastor Hallin. Han 
anser att författaren gör huvudpersonen ”ej blott svag till karaktären, gör 
honom ynklig och osann”, han menar att författaren gör sig skyldig till en 
tendenslögn och Krook undrar var han ”gjort bekantskap med slika gestalter”.  

Det är således här återigen den vanliga jargonen i den moderna svenska romanen, att 
männen äro ena riktiga ynkryggar. Antingen äro de karakterssvaga eller karakterslösa, 
såsom pastor Hallin, eller bli de endast manhaftiga och ungdomsmodiga vid toddyglaset 
som hans far, eller ock göra de lifvet blott till en njutningsdag som hans farbror. 
Qvinnorna deremot äro kraftiga och viljefasta naturer, såväl modren som fast tror på Guds 
fingers vägledning i allt och beherskar till det mesta sin omgifning, som systern och den 
älskade. Är ett folks litteratur en afspegling af dess hela åskådning och karakter, så skulle 
det vara fast illa bevändt med denna karakter, om dessa så ofta återkommande teckningar 
af nutidens män voro sanna. Men vi äro vissa om, att spegeln är grumlad och mest 
återgifver vrångbilder. 

Man kan här skönja en viss upprördhet över hur män och kvinnor framställs 
och som Krook anser vara en osann bild. Kritiken riktas inte enbart mot 
Geijerstams bok utan mot tendensen till dessa vrångbilder i den moderna 
litteraturen över huvud taget. Krook verkar mer upprörd över att män 
framställs som svaga, än att kvinnor är starka och viljefasta. Han  anser ändå 
att boken är av intresse, på grund av intressanta psykologiska skildringar.  
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Benämning av författaren 
I de allra flesta recensionerna benämns författaren med ett neutralt 
författaren/författarinnan eller namnet, med eller utan herr/fru/fröken. Att 
också Warburg i sin recension av Ahlgrens Från Skåne, genomgående 
benämner författaren med herr Ahlgren eller författaren, visar att Ahlgrens 
riktiga identitet, Victoria Benedictsson, är okänd för recensenten. I recensionen 
av Ahlgrens Fru Marianne börjar Warburg med att berätta vem som döljer sig 
bakom pseudonymen, så författarens identitet är då känd. Krook upplyser 
också om att Ahlgren är en pseudonym ”bakom hvilken ej mera döljer sig en 
genialisk författarinna” i recensionen av Fru Marianne. Krook tycks känna 
viss aktning inför författaren, han avslöjar dock inte hennes riktiga namn. 
Ahlgren/Benedictsson är den enda författaren i undersökningen som skriver 
under ”felkönad” pseudonym. Det finns inget i dessa recensenters sätt att 
omtala författaren som tyder på att det spelar någon roll om det är en kvinna 
eller man.  

I Larssons recension av Berta Funcke benämns Kleve författarinnan, men 
de tillägg han ibland använder, ”den unga…” eller ”den tjugoåriga…”, bidrar 
till en något nedlåtande ton gentemot Kleve. Det kan i förstone verka som om 
Larsson inte tar boken och dess författarinna på allvar med tanke på den 
nedlåtande tonen, men han förnekar inte att Kleve har talang och fallenhet för 
skrivande. Larsson tycker däremot inte om ämnet och bokens innehåll och 
menar också att hon behöver komma bort från den danske författaren Herman 
Bangs inflytande, ”ty nervositeten är som bekant för svaga personer och i 
synnerhet fruntimmer smittosam”. Om Kleve får upp ögonen ”för hvad som är 
sundt och godt”, tror Larsson att hon mycket väl skulle kunna åstadkomma 
värdefull litteratur. Om man ser till att Kleve är ett ”fruntimmer” som löper 
större risk att smittas av nervositet, blir omdömet riktat till författaren i 
egenskap av lättpåverkad kvinna,  även om Larssons invändning också gäller 
brist på rutin och erfarenhet av författande, därav hänvisningar till ålder. Nu 
vet vi inte om det hade gjort någon skillnad om Kleve varit man, men 
författaren som person har dock större betydelse här, än när de manliga 
recensenterna upprörs över Hanssons bok. Det är möjligt att författaren varit 
mindre viktig om hon varit man, även om boken, Berta Funcke, fortfarande 
skulle tillhöra det mest pinsamma Larsson läst.  

Warburg, som också recenserat Berta Funcke, påtalar också Kleves ringa 
ålder. Han inleder med att deklarera att förväntningar och anspråk inte bör 
sättas för högt med tanke på att den debuterande författarinnan är endast 20 år. 
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Ett förord av Herman Bang har dock gjort att förväntningarna ändå är relativt 
stora, men, enligt Warburg infrias de inte. Trots detta finns inget av den 
nedlåtande ton i benämningen liknande den i Larssons recension. 

Krook kallar vid ett tillfälle Roos för den ”aktade författarinnan” när han 
recenserar Hårdt mot hårdt och menar att hon med den skrivit ”en af de bästa 
romaner,  den modernaste tiden haft att i vårt land uppvisa”. Warburg påtalar i 
recensionen av Nordensvans I harnesk att det vid debuten sex år tidigare var 
ovanligt med ett ”manligt författarenamn på en roman” och att det en tid hade 
”varit precis, som om skönlitterärt författarskap på prosa endast tillåtes damer, 
alldeles som annat ’handarbete’”. Att romanskrivande tidigare främst varit 
förknippat med kvinnor, och tydligen ansetts som ”handarbete” skulle i sig 
kunna innebära att genren och dess författare inte betraktats seriöst. Omdömen 
som ”aktad” och ”genialisk” motsäger dock detta. Ifall kursiveringen i citatet 
ovan betyder att det enbart var ovanligt med ett manligt författarnamn, men 
kanske inte lika ovanligt med en manlig författare, kanske det faktiskt var 
relativt vanligt med män som skrev under kvinnlig pseudonym. Det kan 
naturligtvis, som antytts tidigare i detta arbete, bero på att det var lättare att nå 
läsare i den med kvinnor förknippade genren. Det kan å andra sidan också bero 
på att traditionella romaner med fantasier och hjältar inte ansetts tillräckligt 
”manligt”. Att det inte finns någon man som skrivit under kvinnlig pseudonym 
bland åttitalslitteraturen kan då antingen bero på att det vid det laget blivit mer 
accepterat att skriva romaner över huvudet taget, och att även manliga 
författare blev lästa, eller också är åttitalslitteraturen med sina realistiska 
skildringar och därmed frånvaro av äldre tiders ”romanhjältar” mer i linje med 
vad som anses ”passande” för manliga författare. Oavsett vilken anledningen är 
till att de flesta skriver under eget namn, visar undersökningen, i den del som 
gäller benämning av författaren, att det är lika accepterat för både män och 
kvinnor att skriva skönlitteratur och att recensenterna, med mycket få 
undantag, betraktar såväl författarna som deras verk, seriöst, oavsett kön. 

Jämförelser med andra författare 
Recensenterna gör inte speciellt många jämförelser med andra författare och 
deras verk. I de fall andra författare namnges gäller det oftast att något i den 
recenserade författarens bok påminner om, eller tycks inspirerat av, denne. Det 
görs inte i någon av recensionerna någon stor sak av jämförelsen, utan den sker 
oftast mer som i förbigående. I de flesta fall är det enbart något i berättarstilen 
eller någon karaktär som påminner om personer i andra författares böcker. 
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Krook gör i sin recension av Ahlgrens roman Fru Marianne en jämförelse 
med Spielhagen, och menar att en del av skildringen påminner om hans ”bästa 
produktioner”. Krook specificerar helt kort vilken sekvens i boken han avser 
och därutöver görs inga jämförelser. När Krook recenserar Fru Marianne, vet 
han att Ahlgren är kvinna. Larsson jämför karaktären Börje i Fru Marianne 
med Ibsens Peder Mortensgård som han menar är en vrångbild av mannen 
inriktad på verkligheten medan Börje är den något idealiserade. Han 
sammanfattar beskrivningen med att författarinnan har försökt skapa en ”sund, 
helgjuten, i denna verlden fullt och fullständigt lefvande person för hvilken lif 
och outtröttlig verksamhet är njutning”. Även om personen är något idealiserad 
anser Larsson således att Ahlgren lyckats bättre med karaktärsteckningen. 
Detta är ett, av få, exempel där en recenserad kvinnlig författare vid en 
jämförelse, av recensenten bedöms ha lyckats bättre än den manliga författare 
mot vilken hon jämförs.  

Även när Warburg, i recensionen av Berta Funcke, i förbigående jämför 
Kleve med författarinnan Emilie Lundberg gäller det enbart en liten detalj, den 
här gången handlar det om berättarstilen. Lundberg har, enligt Warburg, vid ett 
tillfälle gjort sig skyldig till samma oskick som Kleve, nämligen att dra in 
verkliga personer, ehuru med fingerade namn, i berättelsen. Det är ovanligt att 
en kvinnlig författare omnämns i recensionerna. När Warburg jämför Kleve 
med Lundberg är det inte, som vid de flesta jämförelser med manliga författare, 
för att exemplifiera med någon som lyckats bättre i något avseende. Tvärtom 
nämner Warburg en kvinnlig författare som anses ha gjort sig skyldig till 
samma misstag som Kleve. En annan författare som Warburg nämner är 
Molière, men egentligen jämför han varken Kleve eller hennes bok med honom 
utan menar att karaktären Celimène i Molières Misantropen är urtypen för den 
sorts kvinnor som Kleves Berta Funcke representerar.  

Larsson tycker att den danske författaren Bangs påverkan är tydlig i Kleves 
Berta Funcke och har alla drag som hans egna böcker uppvisar: ”[a]tt boken är 
ett foster af författarinnans andliga umgängelse med Herman Bang, behöfdes 
det icke förordet att visa”. Larsson har en hel del anmärkningar mot 
språkbruket vilket också är besläktat med språkbruket hos Bang, ”men genom 
öfverdrift äro såsom hos alla immitatörer hans egendomligheter drifna till 
parodi”. Recensenten vet att Kleve har haft kontakt med Bang, så en jämförelse 
förefaller oundviklig, påverkan från en etablerad författare på en ung debutant i 
den situationen är kanske också oundviklig. Att Kleve inspirerats av Bang, 
tycks i sig vara en nackdel, men att det som hos Bang uppfattas som 
egendomligheter, hos Kleve, enligt recensenten, urartat till parodi gör 

 
 

48 



naturligtvis inte saken bättre. I fråga om framställningssättet och det 
oanständiga innehållet gör Larsson en jämförelse med Zola. Visserligen är 
skildringarna elegant gjorda, inga grovheter förekommer, men innehållet är 
likväl osedligt. Larsson menar att Kleves skildringar ”i sin osundhet [är] mera 
vämjeliga” än Zolas öppna cynism. 

När Larsson recenserar Kleves bok Alice Brandt, jämför han åter med 
Zola, men denna gång är det huvudpersonen som liknar den kvinna Zola 
skildrat i Nana. Larsson anser dock att det finns en väsentlig skillnad i Kleves 
och Zolas skildringar där kvinnan i Kleves bok enbart är en individ medan 
Zolas huvudperson är en typ, representerar en hel samhällsklass. Larsson är 
mer positiv till Zolas sätt att handskas med karaktärerna: 

[m]en om också detta arbete har sinligheten till sitt hufvudmotiv är det åtminstone ej 
arbetets enda uppgift att framställa denna, Zolas bok vill först skildra en hel samhällsklass 
av qvinnor, vidare gifva en tids- och sedemätning af ett visst samhälle från en sida sedt. 

 
I Warburgs recension av Agrells Från land och stad bedömer han Agrells 

skildring av ett bröllop i en av berättelserna och menar att den är gjord ”med en 
noggrannhet, som erinrar om gamle Stjernhjelms”. Det är enligt Warburg en av 
de bättre skildringarna, eftersom noggrannheten ger en naturtrogen bild. När 
Larsson recenserar Agrell, jämför han hennes berättarstil i På landsbygden 
med Ahlgren men konstaterar bara att Agrell skriver mer på dialekt än Ahlgren 
som enbart skriver på högsvenska. Båda skriver också, enligt Larsson, utan 
”pjosk och falsk sentimentalitet” och håller sig till verkliga drag, även om båda 
författarinnorna, och mest Agrell, har en fallenhet för att skarva i de 
humoristiska berättelserna. Eftersom Larsson recenserade På landsbygden efter 
Från Skåne, visste han att Ahlgren var kvinna när han gjorde jämförelsen. 
Framställningen är också huvudintresset när Larsson i sin recension av Roos 
Vårstormar bland annat bedömer berättartekniken och jämför med J. P. 
Jakobsen angående de ”stundom odrägligt tröttande beskrifningarne öfver de 
uppträdande personerna”. Jakobsen ägnar sig också åt långa beskrivningar, 
”men hvilken skillnad! Hos honom är det arkitektonik, här ett belamrande”.  

Brag ger i sin anmälan av Roos Vårstormar en beskrivning av  
huvudpersonen som hon på grund av vissa drag och agerande menar skiljer sig 
från flertalet nyare hjältinnor och exemplifierar med en av Björnstjerne 
Björnsons karaktärer. När det gäller de kvinnliga karaktärerna i Roos roman 
Familjen Verle, menar Larsson att författaren tagit intryck av Anne Charlotte 
Edgren och Tolstoy. Han ser det inte på något vis negativt utan menar tvärtom 
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att det är glädjande att sådana författare som Tolstoy har inflytande på svensk 
litteratur. I fråga om de manliga karaktärerna, jämför Larsson en av dem med 
en av de ”hopkonstruerade moderna hjeltenaturer” som Werner har i sina 
romaner. Även här är det karaktärerna som jämförs, att likheter med andra 
författares personer ses som positivt torde bero på att det som värderas är 
karaktärer som är representativa typer snarare än individer.  

Brag gör i fråga om karaktärsteckningen i Roos Hårdt mot hårdt en 
jämförelse med författaren Thackersy, som ”förföljer personerna i sina romaner 
med obarmhertig hätskhet”, medan det om Roos ”åtminstone kunna sägas att 
hon behandlar dem nyckfullt och inkonsekvent”. Hon menar att även om 
verklighetens människor är både nyckfulla och inkonsekventa, duger det inte 
som förklaring till motsägelsefulla karaktärer i en roman. Brag tycker också att 
huvudpersonen utan motivering tillåts ”sjunka till en ståndpunkt föga öfver 
den, på hvilken Kleves hjeltinnor befinna sig”. Hon betonar dock att Roos 
”endast roar sig med att utmåla de erotiska tendenserna – ej med att tillerkänna 
dem något slags berättigande att göra sig gällande”. Brag är den enda av 
kritikerna som namnger andra författare i recensioner som gäller författare av 
det egna könet. Den enda gång hon omnämner en kvinnlig författare, är den 
omnämnda ett exempel på någon som lyckats ännu sämre. Alla manliga 
kritiker som gjort jämförelser har gjort det i recensioner över kvinnliga 
författare, och de andra två kvinnliga kritikerna som gjort jämförelser har gjort 
det i recensioner av manliga författare. Kleve har dock bara en recension med i 
undersökningen och den gäller en manlig författare, så det är fullt möjligt att 
hon skulle göra jämförelser även om hon recenserade kvinnliga författare. Key 
är den enda i urvalet som inte namngett någon annan författare än den 
recenserade, hon har å andra sidan, i likhet med Kleve, endast en recension 
med. Gemensamt för både kvinnliga och manliga recensenter är tendensen att 
omnämnanden av manliga författare görs för att visa exempel på någon som 
lyckats bättre, medan kvinnliga omnämnanden görs för att ge ytterligare ett 
exempel på något som inte är bra. 

Vanligast är att jämförelser utfaller till den recenserades nackdel, och det 
är väl helt naturligt att recensenterna hänvisar till någon som lyckats bättre där 
de anser att den recenserade författaren brustit. I en del fall har dock, som vi 
sett, anmälaren tyckt att inspiration eller påverkan varit positiv. Nyblom gör i 
anmälan av Fattigt folk vissa jämförelser angående Geijerstams berättarstil i en 
av berättelserna med Murger och Valles, det är dock en neutral jämförelse som 
endast påtalar likheten, och i viss mån skillnaden, mellan de olika författarna.   
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Den enda som direkt jämför författare utan att beröra detaljer i boken är 
Kleve när hon recenserar Hanssons Sensitiva Amorosa. Kleve tycker att 
Hansson är ”den bredvid Strindberg originellaste och djerfvaste av våra 
svenska författare”. Därmed inte sagt att Kleve ser några likheter mellan de 
båda författarna förutom originalitet och djärvhet. Kleve drar också vissa 
paralleller till den döende J. V. Jacobsen och de landskap han tecknat i sina 
dikter. Kleve tycker att det i hela boken är ”liksom en döende genklang af […] 
naturens hjelplösa klagomummel” , som ofta tycks höras i nattens enslighet, 
men som tillfälligtvis avbryts av en känsloyttring, ett rop, en suck, en 
snyftning. 

Recensenterna verkar mer benägna att jämföra recenserade författare av 
motsatt kön med andra författare. De manliga kritikerna namnger andra 
författare i åtta av de tio recensioner de gjort av kvinnliga författare (Ahlgrens 
första bok ej medräknad), men inte i någon av de 14 recensioner som gäller 
manliga författare. Warburg gjorde ingen jämförelse i den recension han gjorde 
innan Ahlgrens identitet var känd, och inte heller i den senare recensionen. 
Alla kvinnliga författare som finns med i den här undersökningen har jämförts 
med någon annan minst en gång. Även om två av recensionerna gjorda av män 
inte innehåller någon jämförelse finns en tydlig tendens. Även om 
recensenterna således tenderar att jämföra författare av motsatt kön finns 
däremot inget som tyder på att de är fastlåsta vid tanken att manligt och 
kvinnligt skrivande är ”ojämförbara storheter” och att kvinnliga författare 
därför bör jämföras med kvinnliga författare och manliga med manliga. 
Tvärtom anser de manliga recensenterna att kvinnliga författare ska jämföras 
med manliga. Omnämnanden är ett mått på det litterära klimatet, vilket utgör 
kritikens referensramar, för en viss period. Det finns inte någon speciell 
författare som dominerar bland de som omnämnts, men nästan samtliga är män. 
Det finns alltså en tydlig tendens hos manliga recensenter att jämföra kvinnligt 
författande mot en manlig norm.  

Behandling av författare och deras verk 
Recensenterna håller sig, med få undantag till att bedöma böckerna. I två fall 
gör Warburg längre utläggningar om författaren. Han spekulerar i anmälan av 
Från Skåne om huruvida Ahlgren kan sägas vara realist eller idealist, för att 
slutligen komma fram till att han varken kan, eller verkar vilja, inpassas i något 
fack. Intresset för författaren kan, i detta fall, bero på att detta är Ahlgrens 
debutbok. När Warburg recenserar I harnesk, gör han en utläggning om 
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författaren, Nordensvan, och hur han möjligen kunnat uppfattas efter debuten, 
att han ”blott var en af dessa icke sällsynta dilettanter”. Vid det här laget 
tycktes dock Warburg se författarskapet seriöst, ”en mognad och fullvuxen 
författare, visserligen icke af någon bländande genialitet, men en man för sig, 
som framförallt kräfver respekt”. Warburg ägnar relativt stort utrymme åt att 
bedöma författaren. För att beskriva Hansson i recensionen av Sensitiva 
Amorosa, använder Warburg författarens egna ord, han är ”sensibel som hvitt 
siden”, själen ”känslig som en blottad nerv” och ”gripen af ’lifsångesten’”, det 
är inte menat som något positivt omdöme av författaren. Warburg har också 
synpunkter på Kleve när han recenserar Alice Brandt, han menar att ”det är 
alldeles afgjordt en sjuklighet, någon sorts monomani hos författarinnan, då 
hon drifver sin fördomsfrihet till en oblyghet som trotsar alla gränser”. 

Kleve är också föremål för Larssons kritik, även om den är mer indirekt i 
och med att hon inte blir helt frikopplad från berättelsen. I ett fall redogör 
Larsson för en sekvens i Berta Funcke som han finner komisk men tillägger att 
”både författarinnan och hennes hjeltinna finna det ingalunda sådant utan taga 
det mycket allvarligt”. Sammankopplingen (vilken naturligtvis, i viss 
utsträckning, är självklar, Kleve har bevisligen skrivit boken, men går för långt 
när hon nästan blir indragen i berättelsen) visar sig också i en kommentar om 
hur Kleve med kärlek behandlar sitt ämne. En klar skillnad syns i 
recensionerna av Kleves och Hanssons böcker. I Hanssons fall är det sorgligt 
att en ung man skrivit en sådan bok, och recensenterna fokuserar inte alls på 
författaren, medan Kleve som person kritiseras. Kanske vill recensenterna 
betrakta Hanssons bok som ett olycksfall i arbetet, eftersom han tidigare hade 
gjort sig känd som lyriker, i vilket fall är det boken, snarare än författaren som 
kritiseras.  

Två av recensenterna kritiserar således författarinnan Kleve, även om båda 
medger att hon har viss talang. Både Larsson och Warburg tycker dock illa om 
själva boken. De ägnar inget större utrymme åt kritiken av författarinnan, och 
hos Warburg verkar uttalandet om hennes påstådda sjuklighet mer vara ett sätt 
att förstå hur Kleve kan skriva en sådan bok. Warburgs bedömning av Ahlgren 
och Nordensvan innehåller ingen negativ kritik av författarna. Warburg visste 
inte vid recensionen av Från Skåne, att Ahlgren var kvinna, men det har 
antagligen ingen betydelse för bedömningen. Warburg är positivt inställd till 
såväl Ahlgrens som Nordensvans böcker. 

De flesta recensionerna är relativt långa, en del innehåller mest redogörelse 
för innehållet, medan andra består av ingående analyser av ämnen eller 
karaktärer. Det alla recensenter, utom möjligtvis Kleve, i varierande grad 
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betonar, är realism, trovärdighet och konsekvens. Skildringarna ska vara 
realistiska, även om realismen ibland tycks inskränka sig till det som 
recensenten också anser lämpligt. Karaktärerna ska vara trovärdiga och 
konsekventa, det sätt på vilket de beskrivs ska motsvara deras agerande. En del 
recensenter kan dock acceptera motsägelsefulla, och mindre lämpliga, 
karaktärer, bara deras beteende förklaras, så att läsaren förstår varför de är som 
de är.  

Samtliga recensioner av Ahlgrens, Roos och Kleves böcker är långa. 
Gällande Ahlgren och Roos, har recensenterna gjort en grundlig genomgång, 
oftast redogör de för innehållet och beskriver karaktärerna och hur de anser att 
författaren lyckats med dessa. Såväl författarna som deras böcker tas mycket 
seriöst. I Kleves fall är recensionerna långa främst för att recensenterna ägnar 
stort utrymme åt att kritisera stilen, språket, ämnet och inflytandet från Bang. I 
de flesta fall redogörs inte för innehållet.  

De något kortare recensionerna gäller främst böcker som liknar de 
författarna skrivit förut, särskilt när de består av kortare berättelser. Det gäller 
Agrells och en av Geijerstams böcker. Trots att dessa recensioner är korta är 
det tydligt att författarna och deras böcker tas på allvar. Den roman som 
Geijerstam skrivit, Pastor Hallin, får längre recensioner med noggrann 
genomgång och analys.  Ett undantag när det gäller Agrells Från land och stad, 
är Warburgs recension, eftersom han ägnar stort utrymme åt att bland annat 
tala om vad boken inte är; äktenskapshistorier behandlande kvinnofrågan. En 
kort recension gör också Larsson när han anmäler Nordensvans I harnesk. Att 
den recensionen är kort torde bero på att Larsson saknar djup i boken, vilket 
gör att han förefaller likgiltig för den. Warburgs recension av I harnesk är 
däremot en av de längsta i undersökningen. I några fall är recensionerna korta 
på grund av platsbrist, vilket också i något fall beklagas av recensenten, det är 
många böcker som ska anmälas samtidigt. De allra kortaste recensionerna är de 
som Krook och Warburg gjort av Hanssons bok. Båda recensenterna är mycket 
negativa till Sensitiva Amorosa, och anser den egentligen inte värd någon 
uppmärksamhet. Kleve som är positiv till boken ägnar den större intresse, att 
recensionen är lång beror dock delvis på att hon också ägnar en del utrymme 
till försvar av Hansson och till de missförstådda moderna författarna. 

Det är uppenbart att det inte spelar någon roll om författaren är man eller 
kvinna för att en bok ska få en seriös bedömning. Det som verkar ha störst 
betydelse är att boken inte är alltför oanständig, som Hansons Sensitiva 
Amorosa. Kleves bok ansågs visserligen också osedlig, men inte tillräckligt för 
att inte kunna kritisera åtminstone osedligheten och stilen. Warburg går 
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förvisso mycket kort in på det han uppfattar som tendensen i Hanssons bok. 
Recensionerna tenderar också att bli kortare när boken består av flera korta 
berättelser, eller när boken i hög grad liknar tidigare verk av författaren.  

Det går inte att se någon skillnad mellan kvinnliga och manliga författare, 
eller mellan kvinnliga och manliga recensenter, när det gäller vad i boken som 
ägnas störst intresse. Det finns inte heller någon sådan skillnad när det gäller 
hur grundligt genomgången eller analysen görs. Om tyngdpunkten i 
recensionen läggs på tema, karaktärer eller själva berättelsen, beror på 
recensentens personliga preferenser. Alla författare tas på allvar och deras 
böcker behandlas seriöst, med undantag av Krooks och Warburgs recension av 
Hansson. Larsson har visserligen en något nedlåtande ton när han recenserar 
Kleve, men han gör ändå en seriös anmälan i vilken han behandlar ämnet, även 
om han vill undvika innehållet.   

 
 

54 



Föreställningar om kvinnligt och manligt   

Det är tydligt att romanskrivande åtminstone före 1880 betraktats som kvinnlig 
sysselsättning, precis som annat handarbete. Det var främst de kvinnliga 
författarna som skrev och utvecklade romanen, så på sätt och vis är genren i sig 
kvinnlig.  Det finns inget i recensionerna som tyder på att kritikerna ser ner på 
skönlitteratur, både kvinnor och män respekteras också som just författare och 
benämns inte som skrivande män respektive skrivande kvinnor.  

Även om kvinnliga författare redan tidigare försökt skildra sin situation, 
var det först under senare delen av 1800-talet som intresset ökade för 
samhällskritisk och realistisk litteratur. Sociala förändringar och ifrågasättande 
av de traditionella könsrollerna gav nya frågor att behandla i litteraturen. När 
kvinnornas intressen äntligen sammanföll med den litterära riktningen i stort, 
borde det finnas goda möjligheter för de kvinnliga författarna att nå ut till 
läsarna. Kravet på realistiska skildringar verkar dock, åtminstone i kvinnornas 
fall, innebära att de enbart ska kalkera av oförargliga vardagliga händelser 
inom den privata sfären. Kvinnorna förväntas, av de flesta manliga 
recensenterna, skriva ytligt, enbart till förströelse. Warburg påtalar också, som 
vi sett, hur positivt det är att Agrell inte tar upp kvinnofrågan till behandling, 
och inte heller gör anspråk på något djup i berättelsen. Det är å andra sidan inte 
otroligt att en avsikt om djupare mening förbigås av de manliga recensenterna 
som, med eventuellt undantag av Larsson, tenderar att tolka ämnena i de 
kvinnliga författarnas böcker som familjerelaterade. De gör en rent bokstavlig 
tolkning av ämnet och förbiser eventuella samhälleliga implikationer. De 
kvinnliga recensenterna tenderar att tolka ett tema mer ur ett samhälleligt 
perspektiv, än de manliga. Den önskvärda realismen omfattar dessutom enbart 
skildringar som befolkas av lämpliga karaktärer, eller där det klart framgår att 
ett osedligt leverne inte leder till något gott. Denna form av realism som 
anbefalls de kvinnliga författarna befäster de rådande, traditionella 
könsrollerna. Kvinnan, i hemmet, som duglig och praktisk maka och mor 
hyllas, medan de som ägnar sig åt nöjen och ”flirtationer” förkastas. De 
rådande föreställningarna om kön och könsrelationer produceras och 
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reproduceras på detta sätt. Som Warburg påpekar; ingen behöver känna sig 
sårad över att de ärvda samhällsbegreppen rubbas.  

Recensenterna har naturligtvis inte någon medvetenhet om sina 
föreställningar om kön. Genus ”uppfanns” inte förrän nästan 100 år senare. 
Könets betydelse ligger på en omedveten nivå för recensenterna, ett aktivt 
genusperspektiv ligger däremot på en medveten, intellektuell, nivå, en 
medvetenhet om hur tankar kring kön, kring manligt och kvinnligt påverkar 
föreställningarna.  Denna oreflekterade, omedvetna syn på könets betydelse ger 
inte recensenterna någon anledning, eller ens möjlighet, att ifrågasätta 
kvinnlighet och manlighet. Ifrågasättandet av könsrollerna gällde kvinnors 
inträde i den offentliga sfären, behovet av kvinnor i arbete utanför hemmet etc. 
Det gav i sig ingen anledning att revidera synen på manliga respektive 
kvinnliga egenskaper.  

Denna slags realism som eftersträvas, som är en slags kvinnlig norm, kan 
antagligen härledas från de områden som åtminstone tidigare ansågs lämpligt 
för kvinnor att befatta sig med. Att kvinnor skriver är helt accepterat, 
åtminstone så länge de håller sig inom den privata sfären, och därmed, trots att 
de publicerats, inte tagit steget fullt ut i den offentliga sfären och 
samhällsdebatten. Även kvinnofrågan skulle helst behandlas av män. Även då 
Roos skriver om bankskandaler och de företeelser i samhället som föranleder 
bedrägerier, tillerkänns inte hennes bok något värde som samhällskritiskt 
inlägg. De manliga kritikerna tolkar berättelsen som en familjesaga. Nyblom 
anger att ämnet är bankskandaler, men fortsättningen visar att också hon i 
första hand tolkar boken som berättelsen om en familj. Nyblom ser det i alla 
fall som en möjlighet att en kvinnlig författare behandlar ett ämne med 
anknytning till samhället i stort, och anser att författare till och med ska 
avhandla aktuella ämnen.   

Realismen ger egentligen inte större utrymme åt de manliga författarna, 
skildringarna ska fortfarande vara natursanna. Däremot kan deras ämnen tolkas 
som tillhörande en utökad sfär, inte i något fall benämns deras böcker som 
familjeberättelser. Dessutom får manliga författare göra anspråk på djupare 
innebörd. Ämnen tolkas bland annat som den litterära situationen, eller en 
konstnärs kamp. Det framhävs inte som positivt med ytliga, beskedliga 
berättelser. En likartad tolkning ser man också i Warburgs recension av 
Ahlgrens Från Skåne, när han fortfarande trodde att författaren var man.  

Det är tydligt att såväl recensentens, men särskilt författarens, kön har 
betydelse för hur ämnet tolkas, och om man lägger in någon djupare mening i 
berättelsen. Det är dock viktigt att även männen framställer kvinnor och män i 
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överensstämmelse med rådande föreställningar. Det finns en viss skillnad i 
tolerans gällande karaktärsteckning, beroende på om personerna ska vara 
representativa typer eller enbart individer. Typer är enligt de flesta 
recensenterna att föredra, de utgör representanter för folket och kan tjäna som 
modeller. Karaktärer som inte är lämpliga som modeller till efterföljelse tolkas 
som individer, i förekommande fall som abnormiteter. Önskan om realism är, 
gällande karaktärer, i de flesta fall, förbehållet de som svarar mot 
föreställningar om hur kvinnor och män bör vara. Några recensenter, såväl 
kvinnor som män, accepterar dock andra karaktärer, men de måste förklaras, 
vara konsekventa, och göras trovärdiga. Det är ingen som förnekar att de 
tecknade, mindre lämpliga, karaktärerna förekommer i verkligheten, även i 
större antal, men de bör ändå inte befolka realistiska berättelser.  

Logiken bakom denna, något speciella form av, realism framstår tydligare 
om man begrundar det uttryck som ibland används av recensenterna, 
”natursant”, som kriterium för en lyckad skildring. Föreställningarna om 
kvinnor och män, och relationerna dem emellan, är grundmurade. Det finns 
inte ens någon medvetenhet om att det är föreställningar, kvinnligt respektive 
manligt betraktas som naturgivet. Det finns således ingen anledning att 
ifrågasätta vad som är kvinnligt eller manligt, och ingen möjlighet att betrakta 
de som avviker som annat än onormala, som abnormiteter. Att de inte är 
lämpliga att framställa beror på att de, som onaturliga avvikelser, inte är 
lämpliga att stå som modeller att efterfölja. I en del fall är det dock motiverat 
och accepterat att teckna annars olämpliga karaktärer. När Marianne i Fru 
Marianne, väljer den praktiske Börje framför Pål, är ett exempel, och det går 
också bra om personen får tjäna som varnande exempel och visa att osedligt 
leverne leder till fördärv.  

Till en del verkar kvinnliga och manliga recensenter överens om 
genuskontraktet och den könens inordning som gäller. De har liknande 
föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt, men de kvinnliga 
recensenterna ser en möjlighet i självständiga och ekonomiskt oberoende 
kvinnor. Det är också tydligt att det är svårt för en kvinnlig författare att bryta 
kontraktet och ändå bli accepterad. Kleve har inte agerat enligt 
”överenskommelsen” om vad som är passande för den kvinnliga genusfiguren. 
Hon blir inte direkt avfärdad som författare, men recensenterna har stora 
problem att acceptera hennes författarskap. Det blir alltså en social 
nödvändighet att inordna sig och detta bidrar till att upprätthålla ordningen och 
reproducera rådande föreställningar.  
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Recensenterna är mer benägna att jämföra författare av motsatt kön med 
andra författare. Det finns inget som tyder på att kvinnlig och manlig litteratur 
betraktas som ojämförbara storheter, tvärtom jämförs de kvinnliga författarna 
nästan uteslutande med manliga författare. Det är oftast bara små detaljer 
rörande stil, framställning eller karaktärer som är av intresse för jämförelser, 
enbart Kleve jämför ett helt författarskap, och då inte resultatet av författandet, 
eventuella likheter i böckerna, utan enbart författarnas originalitet och djärvhet.  
Därmed finns inte, som, i viss utsträckning, i fråga om ämne, en kvinnlig 
respektive manlig värderingsgrund. Snarare tycks det finnas en manlig norm, 
framför allt gällande stil och form. Endast i något fall utfaller jämförelsen till 
den recenserades fördel, det är i och för sig inte så konstigt, ofta vill 
recensenten med jämförelsen visa ett exempel på någon som lyckats bättre där 
den recenserade författaren anses brista. Däremot kan det förefalla märkligt att 
det nästan aldrig görs någon jämförelse med en kvinnlig författare. Warburg 
gör visserligen ett omnämnande av den kvinnliga författaren Lundberg, i 
recensionen av Kleves Berta Funcke. Lundberg blir däremot inte en norm mot 
vilken Kleves författarskap mäts, utan får tjäna som ytterligare exempel på en 
kvinna som gjort sig skyldig till samma fel som Kleve. Tydligen tycker inte 
heller de manliga recensenterna att det finns anledning att göra jämförelser när 
de recenserar manliga författare, även om de också då har en hel del 
invändningar och påtalar det de anser vara mindre lyckat. Har de manliga 
författarna större konstnärlig frihet än de kvinnliga? Det verkar inte så, även de 
manliga författarnas böcker kritiseras för bristande realism och olämpliga 
karaktärer. Kanske är det inte lika självklart och oproblematiskt att kvinnor 
skriver, trots att skönlitteratur i mycket är en kvinnlig genre, kanske blir det då 
mer hanterbart att mäta det kvinnliga skrivandet med en oproblematisk manlig 
måttstock. Här tydliggörs de två logiker som Hirdman menar är grundläggande 
för genussystemet, isärhållande och den manliga normens primat. Isärhållandet 
av det manliga och kvinnliga skrivandet yttrar sig inte så att kvinnliga 
författare jämförs med kvinnliga, och manliga med män, utan företrädesvis 
kvinnliga författare mot manliga. Det manliga författarskapet är norm, och i de 
flesta fall är det kvinnorna som befinns väga för lätt. De kvinnliga 
recensenterna ser ingen nödvändighet i att jämföra kvinnliga författare, de har 
antagligen lättare att se en självständig kvinnlig författaridentitet som inte 
behöver bedömas mot den manliga normen.  
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Sammanfattning och slutord  

Syftet med detta arbete har varit att se vad föreställningar om manligt och 
kvinnligt har för betydelse för mottagandet av det moderna genombrottets 
litteratur, den så kallade åttitalslitteraturen. 

Studien görs ur ett genusperspektiv och är en analys av recensioner av 
kvinnliga och manliga författares böcker. 

Undersökningen visar att såväl författarens som recensentens kön har 
betydelse för hur en bok bedöms. Skillnaden syns främst i hur ämnet för 
berättelserna bedöms. De manliga recensenterna tenderar att tolka de kvinnliga 
författarnas ämnen som hemmahörande i den privata sfären, gärna som 
oförargliga familjesagor, medan de manliga författarnas ämnen tolkas som 
gällande en vidare sfär med samhälleliga implikationer. De kvinnliga 
recensenterna ser det som en möjlighet att även de kvinnliga författarna 
behandlar ämnen inom den offentliga sfären.  

Det hade varit önskvärt att fler författare som skrivit under pseudonym, 
särskilt felkönad, hade ingått i urvalet. Ernst Ahlgrens debutbok är den enda 
boken i undersökningen som skrivits av en oidentifierad författare. Gällande 
det enda exemplet är det dock tydligt att den manliga recensenten tolkar 
berättelsernas teman enligt den ”manliga modellen”. Stella Kleves rätta 
identitet var känd redan vid debuten.  

Det är också tydligt att författarskap bedöms efter en manlig norm. Alla 
manliga recensenter jämför någon gång en kvinnlig författare med annan 
författare, oftast en manlig, och alla kvinnliga författare jämförs med någon 
annan åtminstone en gång. De manliga recensenterna anser däremot inte att det 
finns anledning att jämför manliga författare med andra. 

I fråga om osedlighet, som inte accepteras oavsett författarens kön, finns 
också en skillnad i recensionerna. När kritikerna anmäler böcker som de inte 
tycker om, blir författaren viktigare om det är en kvinna, medan det nästan 
uteslutande är boken som bedöms om författaren är man. Stella Kleve 
sjukförklaras av en recensent, men när Ola Hansson skriver en minst lika 
oanständig bok är det sorgligt att han skrivit något sådant. Det verkar också 
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som om huvudpersonens kön har betydelse, osedliga berättelser blir än värre 
om huvudkaraktären är kvinna. 

Något som helt förbisetts i den här undersökningen är kritikernas 
bakgrund. De är sannolikt inte någon homogen grupp utan representerar olika 
generationer, politiska riktningar osv. Dessutom är det självklart så att de 
lägger olika vikt vid olika aspekter beroende på personliga preferenser. Även 
om en hel del i bedömningarna mer beror på recensentens person än kön, är 
dock tendenserna tydliga när det gäller skillnader i hur kvinnliga och manliga 
författare och deras verk bedöms.  

Charlotte Brontë krävde, som vi såg inledningsvis, att bli bedömd som 
författare, inte som man eller kvinna. Fyrtio år senare blir författarna 
fortfarande bedömda beroende på kön, och antagligen är det så också idag. 
Idag kan en recensent emellertid ha ett aktivt genusperspektiv, en medvetenhet 
om att föreställningar om manligt och kvinnligt faktiskt påverkar hur man ser 
på författarskapet. Det torde dock vara svårt att helt frigöra sig från sådana 
föreställningar. Hur lätt det är att låta föreställningar om kön påverka hur vi ser 
på saker och ting visar sig även i detta arbete, när jag t ex genomgående känner 
mig föranledd att tala om kvinnliga författare men inte anser mig behöva 
förtydliga ordet författare när jag menar en man. 
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