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ria (316) borde rymma möjligheten att visa över-
ordnade tendenser (såsom t.ex. politiseringen av 
det litterära fältet under 1830-talet).

I motsats till Hermansson tror jag nog att Eng-
dahls ställningstagande för en större relevans av 
estetiska, retoriska och stilistiska kriterier i litte-
raturhistoriska sammanhang fortfarande är berät-
tigat. Jag betonar inte detta för att på något sätt 
kritisera Hermanssons tillvägagångssätt (hennes 
analyser uppvisar tvärtemot en mönstergiltig filo-
logisk medvetenhet) utan för att jag tror att vi har 
ett stort behov av grundläggande undersökningar 
kring den realistiska textens retorik, semiotik och 
stilistik i nordiska sammanhang för att än en gång 
kunna diskutera det komplexa förhållande mellan 
de olika epokbegrepp som Hermansson tar upp 
i sin studie. Det är nog ingen tillfällighet att just 
rea lismbegreppet har hamnat i fokus för en yngre 
tyskspråkig litteraturforskning som är uppvuxen 
med och präglad av den framstående estetiskt-filo-
sofiskt inspirerade tyska romantikforskningen (en 
bra presentation av denna nyare forskning lämnar 
Sabine Schneider i sin inledning till antologin Die 
Dinge und die Zeichen. Dimensionen des Realisti-
schen in der Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts; 
Würzburg 2008).

Men allt detta betyder naturligtvis inte att jag är 
oenig vad gäller den framlagda idén om en flerdi-
mensionell litteraturhistoria. Tvärtom tror jag att 
det är viktigt att relatera estetiska undersökningar 
till alla möjliga ämnen som behandlas i litterära tex-
ter. Möjligtvis kunde denna idé har preciserats me-
todologiskt (antingen med hjälp av diskursanaly-
tiska reflexioner eller Stephan Greenblatts new his-
toricism), men även detta skulle nog ha sprängt bo-
kens gränser. Hermansson hänvisar med rätta till de 
motsvarande funderingar som redan formulerades 
i samband med konceptionen av den nya engelsk-
språkiga nordiska litteraturhistorien. Men vi be-
höver inte vänta tills denna litteraturhistoria kom-
mer att publiceras – med sin spännande kartografi 
över svenska och danska lycksalighetens öar erbju-
der Hermansson själv ett bra exempel på en ny och 
överraskande litteraturhistorisk konfiguration!

Klaus Müller-Wille

Christina Sjöblad, Bläck, äntligen! kan jag skriva. 
En studie i kvinnors dagböcker från 1800-talet. Carls-
sons bokförlag. Stockholm 2009.

På 1980-talet påbörjade tre litteraturforskare, Eva 
Haettner Aurelius, Lisbeth Larsson och Christina 
Sjöblad, ett större projekt om kvinnors självbio-
grafier och dagböcker i Sverige. Ett viktigt resultat 
blev en bibliografi utgiven 1991, som inventerade 
förekomsten av dessa genrer 1650–1989. Christina 
Sjöblad har därefter fortsatt att fördjupa sig i spe-
cifikt kvinnors dagböcker från 1700-talet i boken 
Min vandring dag för dag (1997). Nu har Sjöblad 
sammanställt en minst lika omfattande studie över 
kvinnors dagböcker från 1800-talet med en något 
otymplig titel, som är ett citat hämtat från den fran-
ska dagboksförfattaren Eugénie de Guérin.

Det är på många sätt en spännande uppgift som 
Christina Sjöblad tagit sig före. Just 1800-talet är 
rikt på bevarade dagböcker. över 100 skrivande 
kvinnor från detta sekel förtecknades i den ovan-
nämnda bibliografin. För 1700-talets del var mot-
svarande siffra endast omkring 20. De frågor som 
studien vill besvara är hur dagboksgenren föränd-
rades under seklet, hur texten var gestaltad, vad 
man skrev om och i hur hög grad dagboken kan sä-
gas vara en själens text. Frågorna är som synes vid-
sträckta och innebär att författaren söker sätta in 
dagböckerna i sammanhang som både utgår från 
själva texten, men också behandlar dem som en källa 
till kunskap om glömda kvinnoliv. Därför kan man 
säga att Sjöblads studie av dagböcker utgör ett ut-
snitt ur kvinnohistorien. Att undersökningen har 
dubbla ambitioner är i grunden lovvärt, men som 
jag ska återkomma till ställer det till problem för dis-
positionen av och koncentration i framställningen.

Det kan vara av intresse att jämföra Sjöblads två 
dagboksstudier, eftersom de emanerar från ett och 
samma ursprungsprojekt. Man kan konstatera att 
det förra arbetet grundligt diskuterade dagboks-
genren i allmänhet och därefter koncentrerade sig 
på fyra stora svenska 1700-talsdagböcker – Metta 
Lillies, Christina Charlotta Hiärnes, Hedvig Elisa-
beth Charlottas och Märta Helena Reenstiernas. I 
studien över 1800-talets dagböcker snävar Sjöblad 
emellertid in det teoretiska anslaget och fokuserar 
särskilt på begreppet Journal intime, den intros-
pektiva dagboken. Dagboken som en möjlighet för 
kvinnor att i det fördolda ägna sig åt självrannsa-
kande skrivande, som närmar sig det moderna in-
dividuella livsmönstret, är ett stråk som Sjöblad 
tycker sig finna i 1800-talsmaterialet. Likaså kan 
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man notera att det sker en social förskjutning ge-
nom att inte bara högreståndskvinnor, utan också 
en bredare borgerlig krets ägnade sig åt dagsboks-
skrivande.

I dagboken skapas en frizon där det egna jaget 
kan formas och växa. Med ett kort tidsperspektiv 
och ett okänt slut dokumenterar dagboken en en-
skild människas försök att skapa ordning på intryck 
och levnadslopp. Dagboken förs kronologiskt och 
det är ett privat jag som talar, sökande självkänne-
dom. Vanligtvis har inte dagboksskrivaren för av-
sikt att trycka det skrivna. I tidigare sekler tilltala-
des högre makter, men under 1800-talet privati-
serades anteckningarna och vände sig inåt för att 
rannsaka de egna känslorna. I det inledande kapit-
let om dagboken under 1800-talet anförs också tre 
exempel på dagboken som krisbok. Det är Sören 
Kierkegaard, Henri Frédéric Amiel och Victoria 
Benedictsson som får utgöra dessa exempel.

Det andra kapitlet ger en historisk bakgrund till 
romantikens kvinnosyn i teori och praktik. Här är 
det särskilt Johan Olof Wallins predikan 1827 om 
kvinnans ädla och stilla kallelse som står i centrum 
och även hans lärodikt Första uppfostringen från 
1805. Dessa texter ger uttryck för tidens kvinnliga 
idealbilder; representerande oskuld, natur och en-
kelhet som en stillsam modersfigur i den lilla värl-
den. Wallins omtalade predikan hölls symptoma-
tiskt nog på Marie Bebådelsedagen. Salongsvärdin-
nan inom aristokratin hade dock större frihet att 
ägna sig åt konversation och brevskrivande, men 
borgarklassens och arbetarklassens kvinnor skulle 
vara självförglömmande husmödrar enligt ovan 
nämnda idealtyp.

Efter diskussionen om romantikens kvinnosyn 
redogör Sjöblad på fem sidor för historikern Eva 
Helen Ulvros avhandling om fruar och mamseller 
i sydsvensk borgerlighet med syftet att belysa kvin-
nosynen i praktiken. Ulvros genomgång av stora 
brevsamlingar och flera dagböcker visar att medel-
klassens kvinnor var hårt arbetande husmödrar i 
hem präglade av självhushållning, ofta i nära sam-
arbete med männen. Resultatet motsäger i viss mån 
uppfattningen att de borgerliga kvinnornas liv var 
strängt begränsade. Visserligen är Ulvros intres-
sant, men anknytningen till huvudspåret i under-
sökningen kan uppfattas som tämligen löslig.

I kapitel tre närmar sig Sjöblad syskonen Eugé-
nie och Maurice de Guérins dagböcker, som skär-
skådas i förhållande till det för hela boken centrala 
begreppet Journal intime. Varför har brodern bli-
vit en centralgestalt inom Journal intime-traditio-

nen medan systern inom forskningen räknas till 
”minores”? Med detta exempel vill Sjöblad visa hur 
kvinnor blivit osynliggjorda inom en genre där de 
egentligen tillhörde pionjärerna.

Från de franska diaristerna och deras skiftande 
öden inför eftervärlden förs läsaren i nästa kapi-
tel över till romaner präglade av dagbokens form. 
C.J.L. Almqvists Hinden och Fredrika Bremers En 
dagbok blir föremål för en kortare läsning. Att dag-
bokens berättarteknik kom att influera även fiktio-
nens värld är viktigt att uppmärksamma, men de 
två fallstudierna känns alltför disparata.

I kapitel fem diskuteras dagboken som privat 
och dold genre och särskilt fängslar den för övrigt 
okända Henrietta Liljedahls, gift Mellström, livs-
öde. Hon fruktar att fastna i ett odrägligt liv som 
guvernant och väljer mer eller mindre motvilligt 
att gifta sig med en kyrkoherde för att få sin för-
sörjning. I detta parti befinner sig undersökningen 
på säker mark och en av alla de många otryckta 
dagböckerna får härigenom liv. Särskilt intressant 
är dagboksskrivarens kritiska hållning gentemot 
Fredrika Bremers emancipationsidéer.

Efter Mellströms dagböcker i en undanskymd 
svensk prästgårdsmiljö följer den norska författa-
ren Camilla Colletts dagböcker från 1830-talets lit-
terära liv. Inledningsvis utlovar Sjöblad att hon ska 
jämföra Mellströms, Colletts och Eugénie de Gué-
rins dagböcker. Av jämförelsen med Mellström blir 
inte mycket av och anledningen torde vara att de 
sociala miljöerna och materialsituationerna är så 
skiftande. Dock genomförs en jämförelse mellan 
Eugénie de Guérins och Colletts dagböcker med 
hjälp av Norbert Elias figurantbegrepp, som är ett 
finare ord för sociala mönster.

Resedagböcker var en livaktig typ av dagböcker, 
mycket beroende på att resandet långsamt demo-
kratiserades under 1800-talet. Det blev även möjligt 
för kvinnor att utforska nya världar. Resedagböcker 
utgör en fjärdedel av det inventerade dagboksmate-
rialet av svenska kvinnor. En utblick över kända eu-
ropeiska resenärer och en vy över den svenska rese-
berättelsen från Linné och framåt inleder kapitlet. 
Närmare studeras Sophie von Knorrings, Marie-
Louise Forsells, Fredrika Bremers och Malin Lalin 
Danielssons reseskildringar i olika former. Den sist-
nämnda bygger på en otryckt resedagbok från 1837, 
som liksom Sophie von Knorrings 1832 är en resa 
runt Vättern. Helt okänd är Lalins dagbok emel-
lertid inte, eftersom Lotten Dahlgren år 1907 lät 
trycka delar av den i boken Ur Ransäters familje-
arkiv.
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Marie-Louise Forsells resa från Bergslagen till 
Köpenhamn 1842 är en högborgerlig flickas släkt-
krönika publicerad långt i efterhand medan Fred-
rika Bremers skildring av livet i den gamla världen, 
en resa som gjordes i mitten av 1850-talet, utkom i 
tre band 1860–1862. Bremers reseskildring skiljer 
sig från de övriga genom att vara sammanställd och 
utgiven som bok under författarens livstid. Några 
djupare diskussioner om dessa skiftande förutsätt-
ningar förs inte. Man kan dock stilla undra hur re-
presentativt urvalet är och skulle gärna ha velat få 
en överblick över resedagböckerna i bibliografin. 
Dock refereras flitigt till Bengt Lewans bok om 
svenska reseskildringar från Italien.

I kapitel sju analyseras ett par guvernanters dag-
böcker. Louise Forsell förde dagbok 1841–1858 och 
den finns utgiven av trycket. Elisabeth Schmidts 
dagböcker 1864–1868 finns bara som handskrift. 
För den ensamstående guvernanten hade dagbo-
ken en terapeutisk funktion. En osäker social ställ-
ning, brist på stimulans och utveckling kommer 
till uttryck i dagböckerna. Guvernantromanen som 
genre uppmärksammas i detta sammanhang.

Avslutningsvis uppmärksammar kapitel åtta 
konst närsdagböckerna och förflyttar oss fram mot 
det moderna genombrottet. Systrarna Lina och 
Eri ka Johnsson (senare Jonn) blev fotograf respek-
tive bildkonstnär. De reste ut i Europa. Erika stude-
rade konst vid Académie Colarossi i Paris. Systrarna 
Alice och Hjördis Nordin är kanske mer allmänt 
bekanta. Båda studerade konst i Paris. Hjördis gifte 
sig med arkitekten Ivar Tengbom. Den ryska konst-
närinnan Marie Bashkirtseff levde ett kringflack-
ande liv i Europa. Hennes dagboksverk ägnas ett 
grundligt studium. Den likaså tidigt bortgångna 
svenska konstnärinnan Elsa Kniberg får represen-
tera tuberkulosens härjningar och associationerna 
går till Harriet Löwenhjelm och Edith Södergran.

I sammanfattningen åberopar Sjöblad Paul Rico-
eurs tankar om livets korthet. Kalendertiden, gene-
rationernas växlingar, skriftliga dokument, monu-
ment och byggnader bildar spår som skriver in män-
niskans liv i historien. Radikalt uttryckt utspelas 
allt viktigt i våra liv i familjen, enligt Hélène Cix-
ous. Sjöblad har valt att diskutera ett tjugotal dag-
böcker från 1800-talet. De kvinnohistoriska moti-
ven har dominerat analyserna. Dagboken är en hjälp 
för minnet och berättar om vardagen. Samtidigt är 
skrivandet ett sätt att lära känna sig själv – ett ty-
piskt uttryck för vår västerländska självförståelse.

Vid en samlad bedömning av Christina Sjöblads 
bok bör man ställa frågan om det är meningen att 

de olika kapitlen ska hänga ihop eller om de kan lä-
sas fristående. Boken kan knappast ha varit tänkt 
att fungera som en essäsamling, där varje avsnitt 
är ett eget universum. Nu har olika temata varit le-
dande för kapitlen, som inbördes ändå ger intryck 
av att vara ihopsatta av disparata uppsatser.

Vilken helhetsbild får läsaren av 1800-talets 
svenska kvinnliga dagboksskrivande? Sjöblad for-
mulerar frågeställningar, gör oss bekanta med in-
ternationell terminologin vid forskningsfronten, 
ger en inblick i romantikens kvinnosyn, jämför två 
franska dagboksskrivande syskon, presenterar ett 
par dagboksromaner från 1830- och 1840-talen av 
två kända svenska författare, diskuterar dagboken 
som privat och dold genre samt ger exempel på fyra 
resedagböcker, två guvernanters dagböcker och sex 
konstnärsdagböcker. Dagböcker kunde med andra 
ord ta sig olika ut.

I analysen av 1800-talets kvinnliga dagböcker 
har Christina Sjöblad inte gjort det lätt för sig. Hon 
griper över dagboksgenren från flera olika utgångs-
punkter, och uppehåller sig vid både inhemskt och 
utländskt material. Dispositionen blir därigenom 
något splittrad och aspekterna på ämnet får svårt 
att hänga ihop. Dock är det ett sympatiskt grepp 
att placera in de undersökta dagböckerna i ett 
kvinnohistoriskt sammanhang och Sjöblad refere-
rar ofta och gärna till andra forskare. Studien blir 
därigenom i onödan osäker och rund i kanterna. 
Ibland undrar man om texten är skriven mest för 
seminarierummet. En förlagsredaktör hade kunnat 
städa bort onödiga metatexter och otympliga rub-
riker. De påkostade illustrationerna har i flera fall 
tyvärr blivit alltför mörka i trycket.

Trots dessa invändningar pekar Sjöblads an-
gelägna och ambitiösa arbete på behovet av för-
djupad forskning på området (filologiskt, biblio-
grafiskt, socialhistoriskt), och utgivning av ännu 
otryckta dagböcker som källmaterial för kvinno-
historiker i framtiden. Det har nog också varit för-
fattarens avsikt.

Gunnel Furuland

Pia Forssell, Författaren, förläggarna och forskarna. 
J. L. Runeberg och utgivningshistorien i Finland och 
Sverige (Skrifter utgivna av Svenska litteratursäll-
skapet i Finland, 726). Helsingfors 2009.

Johan Ludvig Runeberg blev snabbt en uppburen 
författare under sin livstid, omgiven av beundran 




