
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång 127 2006

I distribution:
Swedish Science Press

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius, Per Rydén
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Uppsala: Bengt Landgren, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal

Redaktörer: Anna Williams (uppsatser) och Petra Söderlund (recensioner)

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av
Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes till Litteraturvetenskapliga institutionen, Box 632, 751 26 Upp-
sala. Uppsatserna granskas av externa referenter. Ej beställda bidrag skall inlämnas i form av 
utskrift och efter antagning även digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word. Sista inläm-
ningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 1 juni 2007 och för recensioner 1 
september 2007.
 Uppsatsförfattarna erhåller särtryck i pappersform samt ett digitalt underlag för särtryck. 
Det består av uppsatsen i form av en pdf-fil.
 I Samlaren 127/2006 publiceras de bidrag av Hanif Sabzevari (Uppsala universitet) och 
Lisa Schmidt (Södertörns högskola) som belönats med Svenska Litteratursällskapets pris för 
bästa magisteruppsats i litteraturvetenskap läsåret 2004–05.

Abstracts har språkgranskats av Sharon Rider.

Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till förfo-
gande som bedömare av inkomna manuskript.

Svenska Litteratursällskapet Pg: 5367–8.

Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.littvet.uu.se.

isbn 91–87666–24–3
issn 0348–6133

Printed in Sweden by
Elanders Gotab, Stockholm 2006



�24 · Övriga recensioner

diktarnas. Ekelunds förhållande till Herakleitos 
och Nietzsche avhandlas upplysande, kapitlet om 
Johnson är en utmärkt och sensibel vandring ge-
nom författarskapet, och Frostensons renande, 
rensande, flådda, asketiskt utbankade språk be-
handlas känsligt. Även Jäderlunds egenartade po-
esimosaiker förlänas skarpare konturer, låt vara att 
Olsson inför flera av dessa diktares ”genomkom-
ponerade dikter” finner fragmentetikett ”inex-
akt” (s. 12) och därför brukar sina begrepp spar-
sammare här.

Slutligen kan det kanske vara värt att begrunda 
en av bokens centrala utsagor, och kanske är ex-
emplet symptomatiskt (för Olsson eller recensio-
nen…). Det gäller Novalis vackra ”Bara det ofull-
komliga kan begripas – kan föra oss vidare. Det 
fullständiga avnjuts bara”. Olsson kallar detta för 
ett fragment (s. 100). Novalis tanke, det han talar 
om, kan säkert tala för Olssons. Men den korta 
texten vill förmedla en sanning, den är ’operson-
ligt’ generell, står i presensform och i tredje per-
son, är syntaktiskt klar och med sin antitetiska 
form retoriskt ostyckad. Jag skulle kalla det en 
aforism.

Niklas Schiöler

Limitation and Liberation: Women Writers and the 
Politics of Genre. Red. Åsa Johansson & Petra Rag-
nerstam (Skrifter från Centrum för genusveten-
skap 1). Uppsala Universitet. Uppsala 2005.

Denna antologi rör sig i det fruktbara forsknings-
fältet kring genus och genre och är den första 
publikationen i en ny skriftserie, lovvärt initie-
rad av Centrum för genusvetenskap vid Uppsala 
universitet. Därför är det synd att denna första 
skrift vacklar i tilltalet. Antologins elva artiklar 
är hämtade från en konferens som samarrang-
erats av engelska och litteraturvetenskapliga in-
stitutionen vid Uppsala universitet. Det framgår 
dock inte vilket år detta var, men det torde vara 
ett tag sedan eftersom alla texterna (med några 
undantag) är utdrag ur svenska avhandlingsarbe-
ten som idag, till skillnad från när konferensen 
gick av stapeln, numera föreligger i tryckt form 
och med fördel kan läsas som sådana. Dessutom 
förbryllar det faktum att redaktörerna inte valt 
en enhetlig språkdräkt – artiklarna är skrivna på 
antingen svenska eller engelska, men de svenska 
texterna har ingen engelsk summary. Om anto-

login riktar sig till en inhemsk publik kan man 
fråga sig varför inte svenskan är genomgående. 
Om den riktar sig till en internationell publik, 
som inte har tillgång till svenska avhandlingar, så 
borde den ha avfattats på engelska.

Nåväl. Genus och genre. Kombinationen är som 
sagt fruktbar eftersom den undviker att fastna i de 
formalistiska definitionsförsökens återvändsgränd. 
Genom genusanalysens historiserande och kontex-
tualiserande prisma utgör genre istället en social 
och kulturell praktik, och som sådan är den fylld av 
spännande tolkningsmöjligheter. Vilka intressanta 
tolkningar erbjuder då antologins bidrag?

Jo, i den första avdelningen, ”Genre Interven-
tion”, bygger artiklarna metodiskt på den femi-
nistiska strategi som adderar kvinnliga författare 
och verk till redan etablerade, manligt definie-
rade genrer. Denna addition leder till gränsför-
skjutningar, brott och transformationer, vilket är 
inspirerande. Susan Donaldson placerar i sin arti-
kel in den nordamerikanska författaren Elizabeth 
Stuart Phelps i 1880-talets realistiska skola, vilken i 
nationell litteraturhistorieskrivning getts manliga 
förtecken utifrån frontfigurer som James, Twain 
och Howell. Phelps har tidigare, i likhet med an-
dra samtida författarinnor, definierats som före-
trädare för den sentimentala stil som realismens 
män vände sig mot, men Donaldson väljer att is-
tället komplicera taxonomin sentimentalism – re-
alism med hjälp av ett par av Phelps verk där sam-
tidens Nya kvinna porträtteras.

Jenny Björklund ställer i sin artikel den tidi-
gare marginaliserade poeten Rut Hillarp i den 
svenska fyrtiotalismen mittfåra genom att i ett 
elegant lappkast se hennes kärlekstema som cen-
trum snarare än periferi, medan Jenny Bonnevier 
diskuterar Ursula Le Guins plats i sf-litteraturens 
gränsland utifrån en analys av romanen Always 
Coming Home (1985). Marta Ronne läser för sin 
del Gail Godwins The Odd Woman (1974) och Re-
becca Goldsteins The Mind-Body Problem (1983) 
som ”avhandlingsromaner”, det vill säga som ett 
slags modern kvinnlig subgenre till den äldre och 
manligt konnoterade universitetsromanen.

Den andra avdelningen, ”Genre Invention”, 
behandlar den feministiska så kallade omskriv-
ningens nyskapande aspekter, vilket ger läsvärda 
resultat. Den modernistiska pionjären Gertrude 
Stein behandlas i de två första artiklarna där Anna 
Linzie tar itu med The Autobiography of Alice B. 
Toklas och Petra Ragnerstam ägnar sig åt Lucy 
Church Amiably. Linzies artikel utgör antologins 
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enda queerteoretiska bidrag, och hon problema-
tiserar här den självbiografiska genrens hetero-
sexism. Ragnerstams språkliga analys av Steins 
nonsenstext lyfter fram hur den dekonstruerar 
den borgerliga romanens konventioner på flera 
nivåer. Anna Nordlund väljer att läsa Selma La-
gerlöfs Bannlyst som en poetik snarare än som en 
roman medan Helena Wahlström väljer att an-
lägga pikareskens mörkare mönster, istället för 
bildningsromanens ljusa, på 1970-talets norda-
merikanska bekännelseromaner.

I antologins tredje och sista avdelning, ”The 
Production of Literary History”, problematiseras 
litteraturhistorieskrivning som genre i feministisk 
anda. Ann Öhrberg reflekterar tacknämligt teo-
retiskt kring kvinnolitteraturhistoriens vadan och 
varthän utifrån empiriska exempel på kvinnliga 
författares diktning från svenskt 1700-tal. Anna-
Carin Billing gör för sin del en receptionsstudie 
av novellgenrens könskodning i allmänhet och av 
Cora Sandels novellkonst i synnerhet. Antologin 
avslutas med Chatarina Edfeldts upplysande dis-
kussion kring portugisisk litteraturhistorieskriv-
nings utskrivning av kvinnliga författare.

Sammanfattningsvis ger bidragen för handen 
att den traditionellt inomlitterära genreanalysen 
är förhärskande även inom litteraturvetenskap-
lig genusforskning, det vill säga baseras på tema-
tiska och/eller formalistiska kriterier. Detta trots 
att Petra Ragnerstam skriver i inledningen att an-
tologins huvudpoäng går ut på att historisera gen-
rebegreppet, vilket hon menar sker genom att alla 
skribenterna ”demonstrate that genre and gen-
der are cultural processes – defined and possible 
to redefine by praxis” (s. 14). Här öppnas en dörr 
mot feministisk kulturanalys, vilken i så fall borde 
innebära ett avståndstagande från inomlitterärt 
fokus. Men detta antytt kulturanalytiska tillvä-
gagångssätt konkretiseras egentligen aldrig i an-
tologin eftersom artiklarna sällan kontextualise-
rar det analyserade undersökningsmaterialet i vi-
dare mening.

Det saknas också en stringent presentation av 
genreproblematiken i form av forskningsöversikt, 
vilken skulle skänkt antologin ett större pedago-
giskt värde. Artiklarnas empiriska studier erbju-
der ingen sådan, vilket är förståeligt, men inte hel-
ler inledningen gör detta. Ragnerstam nöjer sig 
med ett väl allmänt konstaterande om att ”[g]enre 
theorists today all seem to argue that genre, as a 
categorizing concept, is inescapable to construc-
tions of meaning”, med endast en hänvisning till 

Bachtin (s. 12). Inledningen, och därmed hela 
antologin, öppnar dessutom lite olyckligt med 
ett citat ur Alastair Fowlers standardverk Kinds 
of Literature (1982). Fowler både saknar genus-
perspektiv och intar en idag besynnerlig stånd-
punkt i ontologisk mening – genre ”objectively 
exist”, menar han (Kinds of Literature, s. 73). Men 
Fowler betraktas här uppenbarligen som opro-
blematisk, och även i övrigt lyser viktiga diskus-
sioner kring genrebegreppets vara och funktion 
med sin frånvaro.

Jag skulle avslutningsvis vilja hävda att genre-
begreppet helt enkelt utgör ett ramverk för inter-
relationen mellan text och kontext och att den 
som sådan är en viktig analytisk variabel i genus-
vetenskapliga undersökningar av de ideologiska 
processer som skapar gränser och möjligheter för 
litteraturproduktionen vid en viss tid och plats. I 
denna mening har antologin Limitation and Li-
beration långt ifrån uttömt genrestudiets genus-
potential. Jag välkomnar därför vidare försök på 
detta fruktbara fält.

Kristina Fjelkestam

Edward W. Said, Från exilen. Essäer 1976–2000 
(Reflections on Exile and Other Essays). Red. Björn 
Linnell. Övers. Hans O Sjöström. Ordfront. 
Stockholm 2006 (2000).

Att läsa Edward W. Said är för mig alltid inspire-
rande och tankeväckande. Men att läsa en samling 
texter av Said en sommar när det är fullskaligt krig 
i Mellanöstern samtidigt som en debatt om en 
svensk litterär kanon breder ut sig på de svenska 
dagstidningarnas kultursidor uppenbarar vilket 
behov vi har av människor som Said, och tankar 
som hans. En röst som utifrån den egna erfaren-
heten talar om behovet av och friheten (i) att vara 
kritisk och ta politisk ställning samtidigt; en röst 
som diskuterar skönlitterära texter, klassisk musik 
och krig, svält och förtryck med samma allvar där-
för att allt hänger ihop; en röst som bjuder in till 
samtal och som framför allt är engagerad.

Exakt vad Said skulle ha sagt om de nu på-
gående mänskliga tragedierna i Palestina, Israel 
och Libanon är omöjligt att spekulera i, men att 
han skulle ha höjt sin röst och talat för den ”lilla” 
människan och hennes rättigheter är ställt utom 
allt tvivel. Som engagerad intellektuell levde han 
som han lärde:


