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att Voltaire intresserade sig i målet ”[e]fter några dagars 
tvekan”, men i själva verket var hans omedelbara reak
tion att domen mot protestanterna var riktig – ”Vi är 
inte värda mycket, men hugenotterna är värre än vi”.
 Ekerwald kryddar sin anrättning med livfulla anek
doter och elakheter, vilket inte känns malplacerat när det 
gäller att mejsla fram profil och temperament hos denne 
vid sidan av Swift kanske störste satirikern och avslöja
ren av mänsklig falskhet och feghet under 1700talet. 
Man anar också att författaren hyser en djup sympati 
för och känner valfrändskap med fransmannens sane
ringsverksamhet i sanningens och upplysningens tjänst.
 Kanske går han dock någon gång för långt i sina 
försök att intellektualisera Voltaires aktiviteter. När 
denne skulle förevigas i en staty av skulptören Jean Bap
tiste Pigalle visade det färdiga verket en över åttioårig 
naken Voltaire. Ekerwald gör tappra försök att finna för
klaringar till upptåget och hänvisar till framställningar 
av den kyniske filosofen Diogenes som ofta avbildades 
just naken. Så vidtar en rad komparationer där målet är 
att finna beröringspunkter mellan atenaren som bosatte 
sig i en tunna och det sentida pudrade salongslejonet, 
men de är tveksamma och sökta (s. 278f ). Varför inte i 
stället se det som en sista grimas och upprorsgest från 
den i själen evige skolpojken som här ser ett sista till
fälle att chockera och utmana auktoriteterna? Än idag är 
statyn placerad i Louvrens källare.
 Detta är förmodligen en av de bästa Voltairebio
grafier av större format som givits ut på svenska, ett 
omdöme det känns speciellt glädjande att fälla efter att 
ha förskräckts av och förvånats över Shakespeareboken.

Pär Hellström

Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Del IV: På jorden 
1960–1990. Red. Elisabeth Møller Jensen, Lisbeth Lars
son m.fl. Höganäs 1997. Del V: Liv och verk. Red. Eli
sabeth Møller Jensen, Love Finnich, AnneMarie Mai. 
Höganäs 2000.

Mastodontprojektet Nordisk kvinnolitteraturhistoria är 
nu fullföljt. Det som 1981 inleddes med ambitionen att 
råda bot på frånvaron av och ointresset för kvinnliga för
fattare i litteraturhistorieskrivningen resulterade i fyra 
litteraturhistoriska band och en biobibliografi fyllda av 
både författande kvinnor, deras liv och verk. (Biobiblio
grafin tar upp drygt 800 namn.) Det är med andra ord 
en imponerande prestation, som inte minst är använd
bar som det gynæceum banden bildar. Här finns svart 
på vitt de namn, de verk och de berättelser som många 
gånger saknas i tidigare litteraturhistoriska utgåvor. Mot 
bakgrund av projektets inledande målsättning måste 
man konstatera att det lyckats. Norden har nu en kvinn
lig litteraturhistoria det inte går att förneka.

 Det fjärde bandet På jorden behandlar perioden 
1960–1990 och är uppdelat i fem större avsnitt: ”För
nyelser”, ”Förändra språket”, ”Världen i rörelse”, ”Bliva 
sig själv” samt ”Ursprungsfolken”. Enligt Unni Langås, 
en av redaktörerna, uttrycker dispositionen en vilja att 
sätta 70talets ”nya” kvinnomedvetande i centrum för 
förståelsen av både olika litterära rörelser och enskilda 
texter, och då inte minst den fokusering på och diskus
sion av språket, eller snarare texten, som lyfts fram i detta 
band. Detta framhålls också i förordet: ”Det kultur
historiska och litteratursociologiska stoff som utgjorde 
en stor del av de inledande banden har ersatts av en 
mer textorienterad framställning av samtidens litterära 
berättelser”, skriver huvudredaktören Elisabeth Møller 
Jensen. Att detta val har sin bakgrund i projektgrup
pens egna erfarenheter av perioden låter Møller Jensen 
ana, och det har också sina fördelar. Genom detta grepp 
hamnar texterna och inte de författande kvinnorna i 
fokus. Läsaren får därigenom en litteraturhistoria som 
inte bara tar kvinnors texter på allvar, utan som också 
vinnlägger sig om att lyfta fram nyskapande och djärva 
litterära grepp hos enskilda verk samtidigt som den också 
finner gemensamma beröringspunkter mellan texter och 
författare. Med andra ord är det en litteraturhistoria 
som trots att utgångspunkten är kön, inte läser texterna 
i första hand som kvinnliga texter utan som litterära 
verk.
 Betraktas På jorden ur ett kritiskt perspektiv som 
sätter användbarheten i första rummet framstår dock 
valet som något problematiskt. Bandet är en del av en 
litteraturhistoria som bör användas och också används 
i undervisning på olika nivåer. Den genomsnittlige läsa
ren närmar sig med all sannolikhet På jorden med 
en önskan om att få en komprimerad och översiktlig 
genomgång av skeenden, författarskap och verk under 
perioden. Man vill ha fakta och kanske också försök 
eller ansatser till orsaksförklaringar. Vilka var förfat
tarna? Vad gav de ut? Vad skrev de? Vilka böcker sålde? 
Vad skapade debatt? Och i vilka länder? Frågorna är 
många och väcks inte minst av de rubriker och den text 
som återges i bandet, men många av dem förblir också 
obesvarade. Dels på grund av att man valt bort kon
texten till förmån för texten – ett val som med facit i 
hand ter sig som mindre lyckat. Varför inte både text 
och kontext? Dels därför att en del av de rubriker som 
används och de översikter som ges inte uppfyller de 
löften de implicerar.
 Låt mig ta ett par exempel. Rubriken ”Ett ljust 
mörker. Lyriker från 1960talet” innehåller visserligen 
en bredare översikt av ett antal svenska kvinnliga lyri
ker verksamma under peroden, men nämner exempelvis 
inte Sonja Åkesson. Att orsaken till detta står att finna 
i att Åkesson tillhör de kanoniserade författarskap som 
tillägnats ett eget avsnitt är självklart. Frågan är dock 
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vad ett sådant val leder till i de fall verket används som 
ett översikts eller uppslagsverk av en läsare som saknar 
kunskaper om ämnet eller perioden. Medför det inte en 
risk att författarskap faller utanför ramarna när de inte 
återfinns under de rubriker som till synes tar ett mer 
samlat grepp över ett enskilt ämne? På samma sätt frågar 
man sig varför exempelvis rubriken ”Dialog i köns
demokratins tecken. Ungdomsromanen i förvandling” 
enbart tar upp författare och verk från Sverige, Norge 
och Danmark. Beror det på att de övriga nordiska län
derna saknar en ungdomslitteratur överhuvudtaget, eller 
på att den ungdomslitteratur som där skrevs och kom 
ut fokuserade andra ämnen? Eftersom korshänvisningar 
eller information om urvalskriterier – detta avsnitt 
behandlar de mest omdebatterade, de mest omskrivna, 
de bäst säljande o.s.v. – i stort sett saknas är det svårt att 
avgöra hur informationen skall hanteras och värderas.
 Ett närliggande problem berör bandets bildanvänd
ning, som inte skiljer sig från de övriga delarna i verket. 
De många gånger både väl valda och intressanta bilderna 
har visserligen bildtexter, men i dessa återfinns oftast 
inte information om konstnär/fotograf, titel, när bilden 
är gjord/tagen eller vilka/vad den föreställer. Dessa upp
lysningar återfinns i stället i bildregistret längst bak i 
boken. Bilderna berövas kan man säga genom detta sin 
kontext och fungerar i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 
dels som illustrationer öppna för betraktarens egna fun
deringar, dels som illustrationer till texten. Detta för
minskar rent allmänt bildernas egenvärde, men skapar 
också ibland problem av litteraturhistorisk art. I avsnit
tet om Sara Lidman återfinns exempelvis två av de bilder 
av Odd Uhrbom som både ingick i och var ursprunget 
till Gruva, men om detta finns ingen information i den 
omkringliggande texten. Det är med andra ord inte 
bara Uhrboms bilder som förlorar på upplägget, utan 
också berättelsen om Gruva – en del av den nordiska 
litteraturhistorien.
 Så var det då detta med det avslutande avsnittet: 
”Ursprungsfolken”. I en avdelning som både är liten och 
placerad allra sist i boken och i verket i helhet återfinns 
grönländska och samiska författare och verk. Det känns 
onekligen som både en bekräftelse och illustration av de 
problem historieskrivning brottas med i allmänhet. Den 
möjlighet som detta avslutande avsnitt ger som ingång 
till en diskussion om de problem som rör makten att 
definiera vad som är litteratur och vad som faller utan
för, om marginaler och centrum, måttstockar och vär
deringsmallar utnyttjas inte.
 Biobibliografin Liv och verk är, som jag påpekat tidi
gare, en guldgruva. Här återfinns samlat på ett lättill
gängligt ställe författande kvinnor, deras liv och deras 
verk i högst komprimerad version. Även om en del 
röster påpekat nackdelarna med att samla denna bety
delsefulla information i ett eget band, eftersom läsaren 

därigenom måste konsultera minst två band, menar jag 
att det är ett bra val. Den stora fördelen är just tillgäng
ligheten för den som söker snabb information gällande 
vissa basfakta kring en författare, eller vill orientera sig 
i den forskning som finns kring en författare, ett verk 
eller ”Central litterär kvinnoforskning ca 1970–98 med 
fokus på Norden”. Något frågande ställer jag mig dock 
till den sekundärlitteratur som förtecknas. I läsarvägled
ningen heter det: ”Härutöver avslutas de flesta artiklar 
med en kort lista över tillgänglig forskning över förfat
tarens liv och verk.” Hur skall detta tolkas? Innebär det 
att de författarskap som saknar sekundärlitteratur inte 
studerats, eller att de studier som gjorts är undermåliga 
och därför inte nämns? Eller finns det helt enkelt någon 
annan, tredje förklaring? Att upplysningen ”tillgänglig 
forskning” är felvisande framkommer dessutom genom 
frånvaron av vissa artiklar eller större studier bland 
vissa av författarskapen. Åter handlar det alltså om att 
bristande eller i detta fall felaktig information rörande 
urvalskriterier skapar problem för användaren, samt 
också i viss mån minskar tilltron till de uppgifter som 
trots allt tas upp.
 Som inte minst feministisk forskning visat påverkar 
upplägget av historiska handböcker i hög grad både den 
bild som framställs av perioden, författarskapet eller 
ämnet i fråga och verkens användbarhet. Att enskilda 
avsnitt i På jorden är fyllda av matnyttig information 
och också erbjuder spännande och relevanta ingångar 
till olika författarskap och texter kompenserar inte fullt 
ut de svårigheter oklara rubriker, avsaknad av urvalskri
terier och korshänvisningar samt val av fokus skapar för 
den läsare som vill använda boken som ett litteraturhis
toriskt översikts eller uppslagsverk. På samma vis blir 
den olyckliga och felaktiga formuleringen ”tillgänglig 
forskning” ett problem för biobibliografin Liv och Verk. 
I sammanhanget ter det sig måhända som petitesser. 
Det är ju inte var dag ett projekt av denna storlek och 
av denna betydelse sjösätts och sedan också ros i hamn. 
Men mot bakgrund av den diskussion av och kritik mot 
litteraturhistorieskrivning Nordisk kvinnolitteraturhisto-
ria både är en del och produkt av är det relevant och 
betydelsfullt att resonera kring problem som så tydligt 
har att göra med genren (litteratur)historieskrivning i 
allmänhet.

Annika Olsson

Göran Hägg, Världens litteraturhistoria. Wahlström & 
Widstrand. Stockholm 2000.

1996 gav Göran Hägg ut en 664 sidor bred översikt, 
betitlad Den svenska litteraturhistorien. Nu föreligger 
dess systervolym, som sig bör än mer omfångsrik med 
tanke på ämnet. Syftet uppges vara ”att teckna littera


