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När Kalle Anka i ett äventyr från 1949 befinner sig på en vetenskaplig 
expedition, som letar efter fyrkantiga ägg någonstans i Anderna, 
hamnar han och hans brorsöner i ett glömt rike.1 Landet, som bara 
haft en enda tidigare besökare, vilken kom dit på 1800-talet, är kultu
rellt centrerat kring denne främlings tid. Kalle har kommit till femti-
talsliberalismens eget Shangri-La - nationellt, moraliskt, rojalistiskt, 
manligt och mycket mer bevarande än förändrande.2 Varken natio
nalsång eller nationalrätt (fyrkantiga ägg ...) saknas. Sämre ställt 
synes det vara med kvinnor bland de lätt kubistiska medborgarna. 
Om de över huvud taget finns är de i alla fall inte särskilt synliga 
offentligt. Den glömda världen präglas av ett slags dubbelhet; sam
tidigt som platsen och dess invånare är trevliga och intressanta be
kantskaper, är landet ändå av den forne besökaren döpt till Avsky-

värld. Allt där är ju trots allt ganska fyrkantigt. 
Vår bild av 1800-talets historieskrivning utgör i åtminstone ett av

seende ett fyrkantigt ägg. Någonting ser inte ut riktigt som det borde. 

1 "Vilse i Anderna" kom till Sverige i Kalle Anka, nr 13-17, 1963; i USA trycktes 
berättelsen ursprungligen i DonaldDuck nr 223,1949. 

2 Om liberalismens förskjutning från transformativ till konfirmativ kraft i samhället 
vid mitten av 1800-talet, se till exempel Svanberg 1921. 
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Det finns inga kvinnor bland alla dem som via vetenskapen kunnat ge 
sin bild av nationens historia, och på just det sättet skapat en identitet 
också i samtiden. 1883 disputerade Ellen Fries i Uppsala som första 
svenska kvinna, med avhandlingen Bidrag till kännedomen om Sveriges 
och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustafs rege

ring. Att det innan dess inte fanns några kvinnor som sysslat med 

historia är en slutsats som är lika lätt att dra som den är felaktig. Jag 
vill här betona ett forum där kvinnor kunnat komma till tals om his
torien, och genom sina skildringar av denna också kunnat ge uttryck 
för hur den nation ser ut som önskas i sam- och framtiden. Det 
handlar om den historiska romanen. 

Eftersom så mycket har skrivits om olika manliga 1800-talshistori-
ker och dito författare, tyckte jag att det kunde vara intressant att be
trakta kvinnornas historie- och nationsbild via de historiska roma
nerna. I min egen forskning har jag hittills mest funderat kring hur 
liberala och konservativa krafter, under den omvandlingsperiod som 
1800-talet utgör, använder historien för att säga saker om sin samtid. 
Jag har således inte fördjupat mig så mycket i skillnaden mellan skri
vande män och kvinnor. Här ska jag råda bot på denna försummelse 
något genom att diskutera den situation kvinnor befann sig i när de 
skulle skriva skönlitterära böcker om historia under 1800-talet, och 
därefter göra en smärre komparativ undersökning mellan manliga 
och kvinnliga författare för att söka ringa in deras bild av nationen via 
dess historia. En studie som enbart begränsar sig till de kvinnliga 
författarna skulle kännas mindre intressant än en som söker finna lik
heter och skillnader könen emellan. 

Här finns inte utrymme att göra några bredare och avslutade 
undersökningar; vad det är frågan om är snarare att visa på några om
råden som kan vara intressanta att ägna mer ingående studier, samt 
att något litet skrapa på den empiriska ytan. Eftersom de män som 
skrev historiska romaner är så pass mycket mer bekanta än kvinnorna, 
åtminstone vad avser de stora namnen Carl Jonas Love Almqvist och 
Viktor Rydberg, har jag här låtit utrymmet väga över något till kvin
nornas fördel. Eftersom de kvinnliga författare det här är frågan om 
är så okända och svåra att leta fram några fakta om över huvud taget, 
har jag funnit det värt att samla några grundläggande biografiska de-
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täljer om dem i ett särskilt avsnitt. Ett av syftena med denna uppsats 
kan således sägas vara rent deskriptivt; att beskriva en del av 1800-
talet som hittills inte ägnats mycken uppmärksamhet. 

Historiska romaner 
Som den historiska romanens skapare brukar Walter Scott räknas, 
med Waverley; or 'Tis Sixty Years Since, som kom 1814. Detta ska inte 
på något sätt revideras här, men det kan ändå vara på sin plats att på
peka att föregångare finns i många olika former. Det som var nytt 
med Walter Scott och 1800-talet var dock sättet att behandla just 
historien. Aven om tendenser till autenticitet och historiskt intresse 
finns i tidigare genrer, så utgör den klassiska historiska romanen 
något nytt.3 Tidigare litterära former hade, mer eller mindre, en syn 
på alla människor och folk som i grunden likadana, och nyttjade inte 
historien till mer än en vag kuliss, i det fåtal fall där historien på 
något sätt behandlades. Med Scott slår en ny syn igenom, där skilda 
tider och platser ges en mer personlig identitet, och de historiska ske
endena sätts i centrum.4 Naturligtvis står detta i nära samband med 
den utveckling som sker inom historievetenskapen under det tidiga 
1800-talet. Somliga har försökt leta fram andra och tidigare skapare 
av den historiska romanen, i form av till exempel Maria Edgeworth, 
men i eftervärldens ögon står det utom allt tvivel att det viktiga bi
draget inom området lämnades av Scott, detta inte minst på grund av 
den ställning som litterärt ideal som han länge kom att inneha för 
alla de som senare under seklet slog in på samma väg.5 

Det dröjer inte särskilt många år efter Scotts genombrott innan det 
nya litterära modet når Sverige. Lundequistska bokhandelns grun
dare, Nils Wilhelm Lundequist, lämnade 1828 sin debutroman 
Familjen Ehrenjiykt — Berättelse från den så kallade parti-tiden i Sverige 
till trycket. Samma år fullbordade Gustaf Wilhelm Gumselius den 

3 Om den klassiska historiska romanen och andra underavdelningar inom genren, 
se Lunden 1981, s. 46-51. 

4 Se till exempel Mortensen 1905, s. 94. 
5 Cuddon 1993, s. 411. 
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första delen av två planerade av Thord Bonde, eller Slutet af konung 
Albrechts regering. Någon fullständig andra del blev aldrig färdig. 
Lundequists och Gumaelius verk innebar inledningen på en stor 
glansperiod för den historiska berättelsen i Sverige. Från 1830-talet 
och framåt trycktes mängder av historiska novellhäften och romaner; 
som mest kända verk i dag kan otvetydigt räknas Almqvists Drott

ningens juvelsmycke från 1834. Bland andra i vår tid mindre kända 
författare som ägnade sig åt genren kan nämnas Magnus Jakob 
Crusenstolpe, Wilhelmina Stålberg, Gustaf Henrik Mellin, Carl von 
Zeipel, Anna Berlin och så småningom också den mer bekante Vik
tor Rydberg. Något senare under seklet ansluter också namn som 
Georg Starbäck, August Strindberg, Verner von Heidenstam och 
Selma Lagerlöf. 

Det är alltså i Karl Johans-tidens kamp mellan konservativt och 
liberalt som den historiska romanen slår igenom.6 En del av tjus
ningen med genren var uppenbarligen att historien som alltid var an
vändbar för politiska syften. Historien blev, som så ofta i föränd
ringstider, ett slagträ i debatten; en debatt som i allt högre grad kom 
att bära nationella förtecken. Både grupper som önskade försvara den 
rådande ordningen, liksom de som ville stora förändringar, fick ännu 
en möjlighet att uttrycka sina övertygelser genom de historiska roma
nerna: 

Nu övertog nämligen tidningsmännen och romanförfattarna - eller 
"publicisterna" som man då sade - de episka diktarnas och de lärda 
historikernas och moralisternas forna roll. [ ] De valde ut olika ge
stalter ur samtiden eller det förgångna, för att med deras hjälp upplysa 
och fostra massorna.7 

I ett samhälle där gamla gemenskaper var på väg att vittra bort fanns 
ett behov av nya. Nationen blev under 1800-talet den viktigaste, och 
nationen i sig kom i mycket att utgöras av dess historia. Vad det 
handlade om var att skapa ett förgånget som passade med de politiska 

6 Se Jansson 1985, särskilt s. 28-100, för bakgrund till perioden. 
7 Eric Johannesson, Kurt Johannesson och Björn Meidal i förordet till Johannes

son, Johannesson, Meidal och Stenkvist, 1987, s. 6 ff. 
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ambitionerna i samtiden. Till skillnad från hos våra norska och finska 
grannar befann sig fienden hos oss "mer inom det egna landets grän
ser, i den egna historien".8 

De historiska romanernas popularitet under föregående sekel kan 
göras tydlig av ett danskt exempel; signaturen Carit Etlar (som i 
verkligheten hette Carl Brosb0ll) trycktes 147 gånger under århund
radet och innehar därmed förstaplaceringen i landet. Som god tvåa 
kan noteras Bernhard Severin Ingemann, också han författare av 
historiska romaner, med 143 tryckningar. En sådan för eftervärlden 
mer bekant figur som sagoberättaren H.C. Andersen nådde inte upp 
till hundrastrecket. Ett enda av Carit Etlars närmare 50 verk, Herre-
mcgnd. från 1855, visade sig vid en undersökning mer än 60 år efter dess 
tryckning, på ett bibliotek i Vejle, ha lånats ut 93 gånger under ett 
enda år. I en annan studie från samma tid, av ungdomars läsvanor, 
var Carit Etlar och hans romanfigur Svend Poulsen klara ettor på 
listorna över favoritförfattare och favorithjälte.9 Vad avser enstaka 
svenska verks popularitet finns inte så många undersökningar gjorda, 
men en sammanställning av beståndet av historiska romaner i svenska 
kommersiella lånebibliotek 1832-1872 visade att de vanligast före
kommande inhemska verken var Anna Berlins Jörgen Krabbe och 
Pehr Sparres romaner, tillsammans med bland annat Crusenstolpes 
och Stålbergs alster.10 

Kvinnliga författare i historisk bakgrund 
1800-talet är det århundrade när kvinnorna på allvar kan börja skriva 
böcker för en stor publik, och samtidigt också blir samhälleligt accep
terade som stora konsumenter av litteratur. Redan under 1700-talets 
sista år kan Ann Radcliffe leva gott på sin skräckromantiska produk
tion i England, medan det dröjer några decennier in på 1800-talet in
nan storsäljare som Sophie von Knorring och Emilie Flygare-Carlén 

8 Jansson 1995, s. 27. 
9 Nordisk Kvinnolitteraturhistoria. Del 2. Fadershuset, s. 220 och Galster 1922, 

s. 216. 
10 Johansson 1995, s. 19—21. 
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når en motsvarande position i Sverige.11 Att de kvinnliga författarnas 
stora inbrytning på bokmarknaden sker på 1830- och 1840-talen, det 
vill säga samtidigt med den historiska romanens genombrott i Sve
rige, har noterats av många, bland annat Eva Borgström.12 Denna 
feminisering av författarkåren går hand i hand med en liknande ut
veckling inom den läsande publiken.13 

Johan Svedjedal menar också han, i en vetenskaplig essä i Förfat

tare och förläggare, betitlad "Kvinnorna i den svenska bokbranschen", 
att romanen har varit kvinnornas genre från och med 1830-talet. Det 
är ävenledes tydligt att kvinnorna är i störst numerär inom genrer 
med dåligt anseende — eller kanske går det lika bra att säga att i de 
genrer där kvinnorna tar över sänks anseendet i samma utsträck
ning.14 Ett studium av den litterära kanon som etablerats för 1800-
talet påkallar emellertid en egen undersökning. Vid Litteraturveten
skapliga institutionen i Uppsala bedrivs sedan 1993 projektet 
"Kvinnorna på det litterära fältet. Kön, värderingar och makt: från 
det moderna genombrottet till postmodernismen (ca 1880-1990)". 
Som ett par av projektets resultat hittills kan noteras Anna Williams' 
Attitalister och kvinnliga åttitalister — Genus och kanon i litteraturhis
toriska översiktsverk och densammes Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor 
och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet. Detta 
projekt uppehåller sig alltså vid en något senare period än den jag här 
intresserar mig för. 

Möjligheten för kvinnor att skriva var mycket mer begränsad före 
1800-talet. Bland tidigare författare till betald tillfälles dikt kan näm
nas Sophia Elisabeth Brenner och Hedvig Charlotta Nordenflycht, 
men då handlar det inte om några romaner eller stora upplagor. Det 
är naturligtvis också viktigt att tänka på att det inte räcker med att 
notera att det finns många kvinnliga författare under 1800-talet, för 
att kunna dra slutsatsen att de därför också kan sägas arbeta på 
samma villkor som männen. Så länge den kritiska verksamheten och 
vetenskapen befinner sig i händerna på männen, vilket är fallet långt 

11 Om Radcliffe, se Björkman 1992, s. 361-366. 
12 Borgström 1991, s. 11. 
13 Se till exempel Ulvros 1996, s. 289-330 samt tabellbilagan s. 422-440. 
14 Svedjedal 1994, s. 82. 
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in på vårt eget århundrade, är det naturligt om många skrivande 
kvinnor blir tvungna att anpassa sig till de rådande idealen avseende 
vad som är "kvinnligt" skrivande, för att kunna försörja sig. Däremot 
är det en betydande utveckling, att kvinnorna accepteras som förfat
tare och läsare under 1800-talet - detta bereder vägen för att de så 
småningom kan sätta en allt mer självständig prägel på litteraturen. 

Ett vanligt tema i 1800-talets litteratur och litterära debatt är den 
läsande kvinnan, och den skada litteraturen har på kvinnans psyke. 
Av att läsa alltför mycket och sinnesrörande saker blir kvinnan nerv-
sjuk och passiv, heter det, och exemplifieras bland annat i Gustave 
Flauberts Madame Bovary.15 Detta skulle kunna sägas vara en reak
tion på att kvinnorna erövrat ett slags "eget rum". Det hade ändå 
blivit mer eller mindre accepterat under århundradet att kvinnor läste 
och skrev böcker. En annan sak är att anseendet för den litteratur 
som lästes av kvinnor var lågt, på samma sätt som de litterära genrer 
som läses av kvinnor än i dag är de som kritiseras mest. Virginia 
Woolfs ord i A Roorn of Ones Own är lika aktuella i vår tid som på 

1920-talet: 

This is an important book, the critic assumes, because it deals with war. 
This is an insignificant book because it deals with the feelings of 
women in a drawing-room. A scene in a battlefield is more important 
than a scene in a shop.16 

Under 1800-talet var det alltså så att en kvinna inte kunde skriva 
böcker med samma frihet som en man. Av kritik och förlag tvingades 
kvinnorna skriva på ett mycket mer "anständigt" sätt än männen, vil
ket inte sällan kunde ge komiska resultat när böcker kom ut på 
marknaden. När systrarna Bronté lät ge ut sina romaner under 
könsneutrala pseudonymer blev reaktionen talande. Författarnas kön 
visades sig vara en mycket viktig fråga när det gällde hur kritikerna 
skulle ställa sig till verken. Om Currer och Ellis Bell var män tilläm
pades en annan måttstock än om Jane Eyres och Wuthering Heights 
författare var Charlotte och Emily Bronte. En bok som skrivits av en 

15 Larsson 1989, s. 28 f och Ulvros 1996, s. 324. 
16 Woolf 1989 (1929), s. 70 £ 
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man kunde gärna vara "kraftfull", vilket närmast var beundransvärt -
om en kvinna däremot skrev en bok av samma slag blev den lätt 

stämplad som "brutal" och "vulgär".17 Detta gör det lättare att förstå 
varför kvinnorna hade begränsade möjligheter att vara litterärt nyska
pande och rebelliska i sina författarskap. 

Något annat som är väl värt att betänka är det resonemang som 
förs i Terry Lovelis Consuming Fiction. Loveli diskuterar i kapitlet 

"Capitalism and the Novel" Gramscis teorier, och hon kommer där
vid särskilt in på hans uppdelning av de intellektuella i traditionella 
och organiska sådana.18 Som traditionella intellektuella betecknas 
sådana som kan kopplas till de gamla landägande klasserna och där
till knutna grupper, vilka inte hör samman med den växande medel
klassen på samma sätt som de organiska intellektuella. Till den tradi
tionella gruppen hör bland annat präster, lärare och jurister. De 
organiska intellektuella, i form av till exempel pressmedarbetare, kan 
förväntas ha en mer positiv inställning till det kapitalistiska systemet 
än den traditionella avdelningens representanter. Det som här bör 

påpekas är det faktum att tidiga kvinnliga författare ofta kom från 
gruppen traditionella intellektuella - endast kvinnor från de mer 
framstående samhällsskikten hade möjlighet att erhålla utbildning i 
någon större utsträckning. Att Jane Austen och systrarna Bronté var 
prästdöttrar är således inget slumpartat sammanträffande.19 

Robert Escarpit talar om två olika kretslopp när det handlar om 
litteratur. A ena sidan finns det finkulturella kretsloppet som har en 
väl utvecklad feedback i form av recensionsverksamhet, kulturpro
gram i diverse media och vetenskaplig förankring sedan många år. A 
andra sidan finns det populära kretsloppet som saknar egentlig feed
back i annan form än försäljningssiffror (även om någon större skill
nad mellan finlitterär och mer "populär" romankonst knappast låter 

17 Se till exempel Frank 1990, s. 237 och Bentley 1948, s. 37. Ämnet behandlas också 
i exempelvis Thompson 1996, som visar på hur de kvinnliga 1800-talsförfattarna av 
samhället avkrävdes högre grad av konformism. 

18 Kapitlet finns översatt till svenska i Litteratursociologi. Texter om litteratur och 
samhälle, 1997. 

19 Loveli 1987, s. 25-45. 
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sig skönjas förrän en bit in på andra hälften av 1800-talet).20 Vår litte
rära kanon utgörs av det finkulturella, medan det mer "folkliga" i 
stort sett ignorerats. Det synes föga spekulativt att anta att den av 
kritiken mer ansedda avdelningen varit mindre inriktad på att accep
tera kvinnliga författare som biyter mot den överenskomna goda 
smaken. Inom det populära kretsloppet blir det emellertid mindre 
viktigt ifall mer akademiska stilkriterier följs, än huruvida boken blir 
en kommersiell framgång. Åtminstone är det så att 1800-talets 
kvinnliga författare i stort avfärdats från den litterära scenen i efter
hand. Wilhelmina Stålberg, som ändå lästes i större utsträckning än 
exempelvis Almqvist under det gångna seklet, behandlas jämförelse
vis styvmoderligt av olika översiktsverk. I Henrik Schiicks och Karl 
Warburgs svenska litteraturhistoria från 1930 ägnas Almqvist ett 150-
tal sidor, medan Stålberg dyker upp i en uppräkning av namn, mellan 
två tankstreck.21 

I Sverige öppnades universiteten för kvinnor 1873, med undantag 
för den teologiska fakulteten, och första disputand var som nämnts 
historikern Ellen Fries 1883. Det är betydelsefullt att notera att Ellen 
Fries inte går att räkna som den första droppen i en snabb kvinnlig 
flodvåg - den andra kvinnliga doktorn, juristen Elsa Eschelsson, 
kommer först fjorton år senare, 1897. Båda disputerade i Uppsala. 
Som andra kvinnliga historiedoktor kan noteras Lydia Wahlström 
1898, med Sveriges förhållande till Danmark 1788—1789. Första littera
turhistoriska doktor dyker upp först 1909 i form av Hilma Borelius. 
Kvinnornas platser på de svenska universiteten står tomma ännu 
mycket långt efter Ellen Fries. Dessutom är Sverige näppeligen att 
betrakta som något bakåtsträvande undantag i denna fråga - första 
kvinnliga danska doktor disputerade 1893 (historikern Anna Hude), 
och den norska föregångskvinnan Clara Holst lagerkransas inte förr-

?? an 1903. 
Inom litteraturvetenskapen har det länge varit så att män skriver 

20 Escarpits modell och dess bristande användbarhet i dagens litterära samhälle 
diskuteras bland annat i Hertel 1996, s. 31 f. Se också Escarpit 1970, s. 26-41 och Holm 
1981, s. 28-37. 

21 Schiick och Warburg 1930, s. 345. 
22 Ohlander 1987, s. 2-22, särskilt s. 2 f och 7. Fakta även i Clayhills 1991, s. 282 f. 
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om män, medan kvinnor också skriver mest om män. En undersök
ning av den pågående forskningen vid Lunds universitet visade 1975 
att 1,4% av manliga forskarstuderande skrev om kvinnliga författare, 
medan 25% av kvinnorna sysslade med kvinnliga författare.23 Inom 
litteraturen är det lätt att konstatera på vilket sätt kvinnorna varit 
satta på undantag, och i viss utsträckning fortfarande är det - av 152 
bokkommissionärer 1896 var 141 män, bland de tolv mest stipendiebe-
lönade författarna fram till 1949 fanns inga kvinnor, de kvinnliga 
recensenterna mellan 1891 och 1894 utgjorde sex procent, av de 55 
mest omnämnda författarna i recensioner 1967-76, i en undersökning 
som bara tog hänsyn till andra författare än just den som för tillfället 
anmäldes, var 54 män (därtill Selma Lagerlöf).24 Området kan natur
ligtvis inte begränsas till att bara röra sig kring antalet verksamma 
författare av respektive kön, liksom könet i sig inte kan göras till den 
enda frågan. 

I praktiken är det alltså först under 1900-talet, och dessutom en 
bra bit in på det, som kvinnor får en reell möjlighet att skriva veten
skaplig historia. Vad gäller den historiska romanen förhåller det sig 
som sagt annorlunda. Under tidigt 1830-tal finns redan en del kvinn
liga litteratörer i Sverige som använder sig av historien för sina syften 
i romaner och noveller. Det är viktigt att betänka att detta sker i en 
tid när klara skiljelinjer mellan historieskrivning och romanförfat-
tande inte alltid drogs. I M de Vylders kommersiella lånebiblioteks 
katalog för 1853 förtecknas till exempel Crusenstolpes verk Morianen, 
Carl Johan och svenskarne och Huset Tessin under enväldet och frihets
tiden som historia, inte skönlitteratur.25 

Det är kanske på sin plats att understryka att det före 1800-talet 
var så att nästan alla författare var ämbetsförfattare, som meriterade 
sig för ett ämbete genom sitt skrivande, då av i första hand poesi. 

23 Vinge 1975, s. 25-28. 
24 Se Svedjedal, s. 96, 103, 107 f. Bland hans källor kan nämnas Bokutredningen 

(SOU 1952:23), s. 295-300, Rydén 1987, s. 128 ff. Svenskt pressregister. Förteckning över 
recensioner (konst, litteratur, musik, teaterj, skönlitterära bidrag, 1—5, s. 128 ff, och Rosen
gren 1983, s. 261—270. 

25 Katalog öfver M de Vylders Lån-bibliothek af Utländsk och Svensk Litteratur, 

1853. 
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Tjänster av detta slag, som exempelvis präst eller universitetslärare, 
var förbehållna män. Det viktigaste var inte att uttrycka ett budskap, 
utan huvudsaken var att uttrycka någonting på ett bra sätt. Det är 
först med 1800-talet som de som skriver börjar få som en av sina 
främsta uppgifter att avslöja eviga sanningar om varats essens.26 

Under seklet växer det långsamt fram en kår av rena yrkesförfattare, 
som inte är beroende av några andra mecenater än den anonyma 
marknaden, som blir allt mer betydande i och med den snabbt 
ökande presumtiva publiken.27 

Över huvud taget sker mycket nytt, som starkt påverkar det litte
rära livet i Sverige, under åren strax före mitten av århundradet. In
förandet av sockenbibliotek, grundandet av Svenska Bokförläggare
föreningen, samt en allt mer utökad tryckfrihet (indragningsmakten 
avskaffas helt 1845) samverkar alla till att ge en större marknad för 
litteratörerna. Av våra större förlag kan också nämnas Norstedts och 
Bonniers, som grundades 1823 respektive 1837. Den växande tidnings
sektorn bidrar också den till förbättrade möjligheter att försörja sig 
för presumtiva skribenter. 

Inom litteraturvetenskapen är det fortfarande så att många förfat
tare, och i vissa fall hela genrer, ignoreras av estetiska skäl.28 Detta har 
inte sällan varit en könsanknuten fråga, men det bör än en gång 
understrykas att det inte bara är en fråga om kön. Till exempel finns 
det oerhört mycket skrivet om Fredrika Bremer, medan Wilhelmina 
Stålberg är generande oomskriven, liksom andra författare av his
toriska romaner, som Anna Berlin och systrarna Strussenfelt. Detta 
är också fallet i mycket moderna och medvetna verk som den nyligen 
fullbordade Nordisk Kvinnolitteraturhistoria. Det som har rensats bort 
från den litterära kanon är således inte alltid kvinnorna, utan ofta de 
kvinnor, och män, som av eftervärlden inte räknats som nyskapande 
eller passande representanter för sin samhälleliga position.29 I detta 

26 Se Bennich-Björkman 1970, till exempel s. 88. 
27 Om övergången från aristokratiskt patronage till kapitalistiskt marknadsförfat-

tande, via omvandlingssamhällets mellanvariant subskriptionen, se Petterson 1992, s. 
151 och där anförd litteratur. 

28 Se t.ex. Furuland 1997, s. 19-24 och Hansson 1997, ssk. s. 380-383. 
29 Hansson 1997 behandlar detta passim. 
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avsnitt ska några av de här diskuterade, och under 1800-talet allmänt 
lästa, kvinnliga författarna presenteras kortfattat. 

Wilhelmina Stålberg levde mellan 1803 och 1872. Hon var ett barn
husbarn som upptogs som dotter av fältkamrerare Carl Fredrik Stål
berg och hans maka Maria Christina Molander. Sitt skrivande inled
de hon tidigt, och lät publicera dikter i tidningar före tjugo års åldern. 
Den första diktsamlingen kom ut 1826, men under årens lopp övergav 
hon, liksom många andra, alltmer poesin till förmån för prosan. 
Hennes produktion innefattade bland annat poesi, romaner, skol
böcker, vistexter, gåtsamlingar, mytologiska lexika och virknings
beskrivningar, förutom en del översättningar. Wilhelmina Stålberg 
dog 1872 i Mariefred, dit hon flyttat ett par år tidigare, efter att i 
övrigt ha levt hela sitt liv i Stockholm.30 

Inom den historiska romanens fält är Stålberg, som skrev under 
pseudonymen Wilhelmina, en av vårt lands mest produktiva författare. 
Hennes berättelser skildrar företrädesvis 1600- och 1700-talen, och 
bland dem kan nämnas Gustaf III och hans omgifning (1859), Hedvig 
Charlotta Nordenflycht (1847) och Familjen Skytte (1851). Major Mullers 

döttrar (1845) är en av hennes samtidsberättelser. Att författarinnan 
låg bakom ett flertal skolböcker som användes inom avdelningen 
historia är intressant inte minst emedan hon alltså var lagligen ute
stängd från all högre utbildning i ämnet. Hennes romaner läses inte 
längre av någon, och inte minst hennes historiska berättelser är alla, 
enligt Eva von Zweigbergk i Barnboken i Sverige 1750-1 950, "lyckligt 
glömda".31 

Som Stålbergs mest spridda verk kan otvivelaktigt räknas skilling-
trycket Hjalmar och Hulda, med den bekanta inledningsraden "På 
blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad". Verket trycktes 55 
gånger enbart under 1800-talet och dess upplaga beräknas inalles till 
kring en kvarts miljon.32 Dikten trycktes i samlingen Lyriska toner 

1843, tillsammans med bland annat "Lejonbruden", men fanns med
tagen redan 1839 i romanen Emmas hjerta. Det första bevarade 

30 Hagberth 1953, s. 141-148. 
31 Zweigbergk 1965, s. 168. 
32 Furuland 1962, s. 131. Mer fakta kring skillingtrycket i Rossel 1978, s. 187-203. 
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exemplaret av Hjalmar och Hulda i skillingtrycksform är från 1856, 
utgivet av Otto Westins förlag i Kalmar. Under 1860-talet trycktes 
Hjalmar och Hulda 16 gånger, för att under påföljande årtionde 
komma ut i hela 21 upplagor.33 Visan blev med tiden mycket spridd 
också i Danmark och Norge.34 En historieskrivning där inte Wil
helmina Stålberg finns medtagen bland 1800-talets företeelser är utan 

tvekan ett mycket fyrkantigt ägg. 
Ulrika Sophia von Strussenfelt, 1801-73, var kammarherredotter, 

och verkade som författare och skolföreståndare. Under pseudony
merna Philaletes, M.B. och den mest använda Pilgrimen skrev hon ett 
antal verk med motiv från svensk och utländsk historia. Den tysta 
eden (1858) behandlar livländsk reduktion under 1690-talet, medan 
Waera, eller trohetens prof (1851) skildrar det tyska dekabristupproret 
1825. Ulrika von Strussenfelt är en av de mycket få författare som ofta 
behandlar den modernaste historien, både i Sverige och utomlands. 
Utöver sitt mer historisk-skönlitterära författarskap skrev hon också 
några andaktsböcker för barn och ungdom, samt medarbetade med 
ett antal följetongsberättelser i pressen.35 Hennes liv och författarskap 
finns behandlat i Ett pennskaft från förra århundradet av Stina Rid-
derstad. 

Ulrika von Strussenfelts yngre syster Konstantia (eller Constance) 
Karolina Amalia levde mellan 1803 och 1847. I sitt historiskt inriktade 
författarskap använde hon sig av pseudonymen Fröken R***. Hon 
skrev även poesi och arbetade som lärarinna. Hennes framgångar på 
den litterära marknaden inspirerade också hennes ovan nämnda syster 
att börja skriva.36 Till skillnad från sitt äldre syskon skriver Constance 
dock helst om svensk historia, och gärna om perioder som ligger 
längre tillbaka i tiden än de allra närmaste århundradena. Bland hen
nes böcker kan nämnas Alarik, eller Vikingarne från 1830 och Sigfrid 
Thuresson Ryning från året därefter. 

Anna Berlin, född Nordström, 1801-82, var en handlardotter som 

33 Bennich-Björkman 1988, s. 292. 
34 Hagberth 1953, s. 148. 
35 Meijer 1886, s. 410. 
36 Meijer 1886, s. 410 f. 
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gifte sig med en präst och snart blev änka.37 Hon skrev ett fåtal korta
re historiska berättelser, som var mycket populära på sin tid - för
utom snapphaneskildringen Jörgen Krabbe från 1837 kan nämnas 
Rosensparreska ättens utgång från 1844. Anna Berlins böcker utspelas 
alla före 1700-talet. Om hennes eget liv är mycket lite känt. Hon ver
kar inte ha skrivit några romaner efter 1844. 

Det mycket vanligt förekommande draget att använda pseudonym 
kan antas vara ett tecken på att de kvinnliga författarna sökte den 
större frihet det innebar att vara könsneutral, eller helt och hållet 
manlig, vid skrivandet. Samtidigt var det så, att hemligheten sällan 
bevarades någon längre tid, vilket inte minst bevisades av de tidigare 
nämnda systrarna Bronte. Också de manliga författarna av historiska 
romaner skrev ofta under pseudonym, om än inte i samma utsträck
ning som kvinnorna, och sällan eller aldrig med syftet att framstå som 
något annat än män. 

I det följande ämnar jag titta lite närmare på några historiska berät
telser skrivna av män och kvinnor, och i och med detta gå in på en del 
av de metoder författarna använder sig av vid konstruerandet av den 
egna nationen genom dess historia. Vid urvalet av källor har den 
svåruppnåeliga vetenskapliga representativiteten offrats på pragmati-
kens altare, och ett drygt tiotal verk, skrivna under decennierna kring 
seklets mitt, har hamnat i centrum av diskussionen. Till dessa kan 
främst räknas böcker av Pehr Sparre, Wilhelmina Stålberg, Magnus 
Jakob Crusenstolpe, Gustaf Wilhelm Gumaslius och systrarna 
Constance samt Ulrika von Strussenfelt. De verk det är frågan om var 
hursomhelst alla vanligt förekommande i samtidens kommersiella 
lånebibliotek, och är långt ifrån några obskyra och olästa verk. 

37 Brithelli och Leijonhufvud 1978 (1893), s. 30 samt Meijer 1886, s. 41. 
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Nationsbyggande via historien i 
skönlitterär prosa kring mitten av 1800-talet 
Bilden av icke-svenskar i de historiska romanerna är ett av de om
råden där det synes finnas en skillnad mellan könen. I böcker av män 
är det i högre utsträckning så att skurkarna utgörs av sydlänningar av 
olika slag, eller tyskar. I Pehr Sparres Den siste friseglaren skildras 
lättjan och drickandet hos de utländske, i Gustaf Henrik Mellins 
Pavo Nissinen beskrivs ryssarna som avskyvärda barbarer och skäggiga 
vildar som talar en ohygglig rotvälska och dricker kopiöst. I Snapp-
hanarne av O.K. är don Zabarri och signor Kognola de enda riktigt 
motbjudande skurkarna.38 Gumaslius Thord Bonde är uttalat främ
lingsfientlig: 

De flestas växt var i anseende till längden icke öfver medelmåttan, men 
stark och undersätsig, ja till och med klumpig. Deras breda ansigten, 
med stora plumpa anletsdrag, voro väl naturligen mörkletta, men 
genom solens, på hafvet obehindradt verkande, brand hade de blifvit 
ändå mer förmörkade. På de flestas tjocka mörkröda läppar låg ett tyd
ligt drag af rå sinnlighet, som än tydligare uttalade sig i de små mörk
bruna ögonen, framtittande under tjocka ögonbryn, mellan ett yfvigt 
svartglänsande hår.39 

Mer eller mindre varje gång Gumadius skildrar folk från sydligare 
breddgrader återkommer beskrivningar som betonar grymhet, utsvä
vande liv, mordlust och girighet.40 

Denna främlingsfientliga inställning är ett drag som i mycket ringa 
utsträckning går att hitta hos de kvinnliga författarna. Hos dem är 
det istället ofta så att huvudpersonerna till och med kan komma från 
andra länder, eller handlingen kan utspelas någon annanstans än i 
Sverige. I Drottning Filippa (där huvudpersonen alltså är Erik av 
Pommerns engelska hustru) kontrasterar Wilhelmina Stålberg i ver
kets inledning ett par flickor på ett sätt som i förstone ger intryck av 

38 Sparre 1832, s. 194 f, Mellin 1838, s. 9 f, 60-65, och O.K. 1831, passim. För 
diskussion om O.K.s identitet, se Andersson 1972. 

39 Gumaelius 1828, s. 3 f. 
40 Gumaslius 1828, s. 22 och 92. 
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främlingsfientlighet; först beskrivs en viss Cecilia som "en lång, blå
ögd, hvithyldt flicka, med rika, ljusa hårflätor och ett lif så smärt att 
hon skulle kunnat tjena till modell för en staty af gudinnan Freja".411 
sistnämnda frökens sällskap återfinns hennes motsats Bolla: "Hon var 
liten och klumpig, med stora händer och fötter, kort svart hår, låg 
panna, små bruna ögon och oregelbundna, ehuru långt ifrån missbil
dade anletsdrag".42 Bollas yttre beskrivs som i allt underlägset Ceci
lias, och detta inte utan ett ganska nedlåtande tonfall. Poängen visar 
sig dock så småningom - det är Cecilia som är den dåliga människan 
av de två. Hennes kärlek till Börje skildras som ytlig, och hennes eget 
argument för sina känslor låter som följer: "Börje är påtagligen af 
samma stam som jag. Han är lång, ljushårig och fager, derför älskar 
jag honom".43 För Stålberg är inte ett osvenskt utseende något nega
tivt i sig, som det synes vara för till exempel Gumselius. Cecilia, som 
är blond och ljushyad, tycker bäst om blonda och ljushyade männi
skor, och detta visar Stålberg med eftertryck upp som en osund in
ställning i verkets fortsättning. 

Männen skriver sällan eller aldrig om någonting som befinner sig 
utanför de svenska gränserna, medan till exempel Ulrika von 
Strussenfelt kan behandla saker som det ryska dekabristupproret, och 
Octavia Carlén skildrar danskar som huvudpersoner i Kung Eriks 
gästabud från 1863. Hos den nyssnämnda storasyster Strussenfelt kan 
det till och med vara som i Den tysta eden, att också annan foster
landskänsla än den svenska ses som hedervärd.44 Anna Berlin kan i 
Rosensparreska ättens utgång lovtala den danske kungen och skildra 
krig ur dansk synvinkel, liksom hon i Jörgen Krabbe kan göra våld på 
den verkliga historien för att rädda en dansksinnad svensk från av
rättning.45 

Hos männen är det som noterats dock mycket vanligare med en 
utländsk huvudskurk; utöver de redan nämnda kan bland annat note-

41 Stålberg 1849, s. 15. 
42 Stålberg 1849, s- :5 f-
43 Stålberg 1849, s. 22. 
44 Strussenfelt 1858, s. 343. 
45 Lindström 1925, s. 243. 
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ras polacker och korsikaner.46 Zeipel kan slå fast att någon är "snål, 
som hade hon en jude till far", och fråga "Hvad angå oss de fördömda 
halfdanskarne?".47 Om en bok av Ridderstad slår Erik Lindström fast: 
"Som sig bör knytes intrigens farliga nät av en sydlänning".48 Hos 
Pehr Sparre blir det tydligt hur nationen är det viktiga i resonemang
en, och därför ges en anakronistiskt stor betydelse när hjälten funde
rar över situationen: 

Sigismund, såsom laglig regent, borde fordra lydnad af alla sina under-
såter, eller, i händelse af vägran, med vapnens makt straffa de uppro
riske, men att detta skulle ske genom legda utlänningar [ ] 
upprörde både hans begrepp om mensklighet och hans national
känsla.49 

Nationalkänslan kommer oftare i centrum i förhållande till andra folk 
och nationer i männens diskussioner, och den bild som ges av andra 
människor än de svenske anknyter ofta till skildringar av krig. 

Hos de manliga författarna händer det ibland att titeln hänvisar till 
ett slag, som i Lundequists Slaget vid Stångebro, men än vanligare är 
det med långdragna bataljmålningar som inte alls går att uppbåda hos 
kvinnorna. Snapphanarnes författare samt Pehr Sparre och Karl af 
Kullberg är alla förtjusta i att in i minsta detalj berätta om hur hä
rarna stått uppställda och manligen kämpat med varandra. Pehr 
Sparre beskriver ibland krig och slagsmål som något hedervärt; "här 
ska Ni ta mig tusan få se ett lustigt lefverne, och få slåss med, vill jag 
hoppas", som hjälten säger till en gammal ryttare.50 Erik Lindström 
skriver om hur "kraftiga stridsscener" ger liv och färg åt Mellins 
framställning, och ger beröm åt Kullbergs skildringar av "stormningar 
och fältslag".51 Om Snapphanarnes författare säger Lindström; "som 
vanligt är författaren mest till sin fördel när han får tillfälle att i kraf-

46 Lindström 1925, s. 293 och 296. 

47 Zeipel 1845, s- 33 oc^ 366. 
48 Lindström 1925, s. 293. 

49 Sparre 1832, s. 259 f. 

50 Sparre 1832, s. 117. 

51 Lindström 1925, s. 231 och 247. 
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tiga drag teckna våldsamma sammanstötningar och rörliga uppträ
den".52 

Detta skiljer sig mycket från till exempel Anna Berlins vämjelse 
över allt som har med krig att göra, i Rosensparreska ättens utgång'. 

under qvinnornas nödrop, männernas vilda förtviflan och barnens 
klagoskrik stod striden. Du, som skådat kriget med alla dess fasor, du 
vet hvilka stunder af förtviflan, sådana som dessa äro [ ] Menniska, 
broder, uppmana icke obetänksamt krigets makter: dess följeslagare 
heta fasa, förtviflan, död!53 

Hos Berlin beskrivs det svensk-danska kriget under åren 1611-12 ur 
dansk synvinkel, utan att någondera sidan förklaras som den klart 
mest hedervärda. 

De andra kvinnliga författarna behandlar sällan krig, och aldrig i 
samma utsträckning som männen. Kanske kan kvinnornas avsevärt 
mycket större beredvillighet att behandla danska ämnen, och rentav 
göra danskar till huvudpersoner för några berättelser (som hos till ex
empel Carlén och Berlin), ses som ett utslag av större skandinavism 
än det går att finna hos männen. I Constance von Strussenfelts Ala

rik, eller Vikingarne från 1830 benämns huvudpersonerna genom
gående som "skandinaver" eller "nordiska".54 Dock måste påpekas att 
också en författare som O.K. i sina batalj skildringar kan inflika ett 
slags vapenbrödraskap i striderna mellan svenskar och danskar. Alla 
strider är rätt så gentlemannamässiga, och något riktigt danskhat är 
svårt att uppbåda.551 stort är det hursomhelst bortom all betvivlan att 
männens berättelser är mer präglade av främlingsfientlighet än kvin
nornas. De manliga författarna synes mer definiera det svenska i mot
sats till någon annan nation eller något annat folk än vad kvinnorna 
gör, vilket torde kunna knytas dels till de förväntningar läsarna hade 
på de respektive könens berättelser, och dels till den samhälleliga och 
litterära bakgrund som författarna hade. Någonting som kan noteras 
vara lika framträdande för båda könen är en närmast total avsaknad 

,2 Lindström 1925, s. 204. 

53 Berlin 1844, s. 19. 

54 Strussenfelt 1830, s. 85, 93, no, 112 och 124. 

55 O.K. 1831, s. 155 f och 254. 
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av verk om vår i många århundraden östra rikshalva; anpassningen till 
Lill-Sveriges innehållsliga realiteter verkar inte ha resulterat i några 
mer märkbara trauman, åtminstone inte hos författarna av historiska 
romaner. 

Den bild författarna har av de båda könen genom historien synes 
delvis vara beroende av författarens eget kön. Tydligast blir detta i 
sådana fall som den rent misogyne Gumadius. I Thord Bonde vimlar 
det av uttalanden av typen: "Det är mig godt att åter komma i lag 
med männer, ty qvinnorna äro ett ganska underligt folkslag", "så visst 
som jag är en gammal qvinnohatare", med flera.56 Den gamle Götiske 
förbundaren beskriver därtill några (tyska?) kvinnors missnöje över att 
deras män blivit alltför fredliga, och bjuder på för få blodiga slagsmål: 
"Tänk bara hvad roligt det skulle ha varit att se på, huru Leuthard 
skurit af det der vackra hufvudet [ ] hvad det skulle ha blifvit för 
en vacker blodröd frans omkring den snöhvita halsen!".57 Lundequist 
liknar Sigismund vid en flicka i Slaget vid Stångebro; "en så klemig 
stackare, som er Sigismund, hvilken skulle passa långt bättre till att 
vara min fästmö", liksom han kan ge en person epitetet "kvinno
hycklare".58 Hos Zeipel kan en häxanklagad skildras som "denna 
qvinna, mensklighetens afskum, hvilken ej skydde någon elakhet, 
något brott och som hatade allt".59 

Erik Lindström synes ofta vara inriktad på att leta fram citat som 
syftar till att diskreditera de kvinnliga författarna av historiska roma
ner, medan han hos männen plockar fram de detaljer som är värda att 
prisa, vilket nästan undantagslöst blir krigsskildringarna. Detta kan 
vara värt att påpeka emedan hans avhandling mer eller mindre utgör 
det samlade svenska forskningsläget i ämnet tidig historisk 1800-tals-
roman. Kvinnorna ges inte sällan i hans bok sarkastiska värdeom
dömen av typen "prosadilettanter", "mindervärdiga", "tafatt", "löjlig", 
och så vidare.60 Även om dessa omdömen estetiskt sett av många 

56 Gumadius 1828, s. 113 och 315. 
57 Gumaelius 1828, s. 71 £ 
58 Lundequist 1834, s. 47 och 163. 
59 Zeipel 1845, s- 36-
60 Lindström 1925, s. 243-245. 
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skulle kunna anses ha viss täckning, är det ändå symptomatiskt att 
vetenskapen i så stor utsträckning har reserverat dem för kvinnorna. 

Hos de manliga författarna av historiska romaner blir ofta den 
kvinnliga huvudpersonen som redan noterats till en symbol för natio
nen. I Snapphanarne slits den skånska Tilda mellan sin första kärlek 
dansken Kevenberg och hans efterträdare svensken Stålbrand, för att 
efter några dramatiska år av krig och bekymmer fastna hos den se
nare. Annars är det sällan så att författarna anstränger sig över hövan 
för att i alltför hög utsträckning söka tvinna samman det storpolitiska 
med det familjebetonade i berättelserna. Det historiska och det pri
vata löper liksom i två parallella linjer som sällan möts, och det får 
ofta räcka med att den kvinnliga huvudpersonen som nämnts ges en 
symbolisk roll. 

Också i recensioner betonades inte sällan könsaspekter i böckerna. 
Aftonbladets anmälan av Snapphanarne tar fasta på just författarens 
skildringar av män och kvinnor: 

Hans qvinnor äro lugna, stilla husmödrar, eller lifliga, sedesamma 
flickor, i hvilkas bröst känslornas eld visserligen glöder, men glöder så
som elden i den Svenska kakelugnen, väl vårdad, klar och värmande, ej 
blott för ögonblicket, utan för hela dagen, och befordrande den hälso
samma väderväxlingen i det väl ombonade och försedda rummet. Hans 
män äro starka kraftiga figurer, med hälsa, både på kinderna och i 
hjertat.61 

Här görs det tydligt att de sedesamma flickornas plats är det trygga 
hemmet, medan männen får sina friska kinder ute i det fria. 

Hos de kvinnliga författarna kan ibland kritiska röster höjas mot 
de förhållanden som råder mellan könen, som i Wilhelmina Stålbergs 
Gustaf III och hans omgifning: 

Sophia Magdalena erinrade sig härvid med verklig bäfvan den besyn
nerliga motsatsen i mannens karakter, som blifvit der nedlagd, antingen 
af naturen, eller af egoismen, alltifrån verldens begynnelse. Hon erin
rade sig, att, änskönt en man icke hyser ringaste kärlek till en qvinna, 
fordrar han dock af henne, sedan hon inför altaret blifvit med honom 

61 Aftonbladet 23 dec 1831. 
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förenad, den obrottsligaste trohet; fordrar, att hon skall uteslutande vara 
hans tillhörighet, alldeles som den dyrbara guldnippen, hvilken han 
skrinlägger, utan att någonsin begagna den [ ] han slösar sina bästa, 
sina varmaste känslor på andra qvinnor, men hon - hon får icke hafva 
känsla för någon annan man än honom.62 

Inte minst hos Anna Berlin är det tydligt att alla illdåd som sker i 
krigstider begås av män, och hon beskriver manlig misogyni vid några 
tillfällen.63 I övrigt finns ingen uttalad tendens hos de kvinnliga för
fattarna vad gäller förhållandet mellan könen - män beskrivs sällan 
på ett så negativt sätt som kvinnor ofta betraktas i männens böcker. 
Kvinnorna skildrar inte sällan hemförhållanden, där kvinnor ges 
större utrymme än i de manliga författarnas stridsskildringar. Det bör 
dock betonas att de kvinnliga författarna gärna understryker ett slags 
"skomakare-bliv-vid-din-läst"-inställning avseende förhållandet mel
lan könen; Constance von Strussenfelts Alarik, eller Vikingarne inleds 
exempelvis med ett Tegnér-citat som förklarar "som sömmerska, som 
Amazon, / En qvinna blir ändå en qvinna".64 Det som bör betraktas 
som det betydande är hursomhelst att kvinnorna skriver böcker, där 
kvinnor deltar och ges en plats i de historiska skeendena. Sedan är det 
en bisak att de kommentarer som fälls i verken inte ger uttryck för 
någon radikal feminism. Det går inte att förvänta sig vad som helst av 
det tidiga 1800-talets litteratörer. 

För männen synes nationen och dess historia vara en fråga för män 
i större utsträckning än den är det för kvinnorna. I männens böcker 
är kvinnornas roll mer passiv, något som inte minst blir tydligt vid en 
genomgång av de historiska romanernas titlar. Hos Wilhelmina Stål
berg är det inte ovanligt med en kvinnlig protagonist i form av 
Drottning Filippa eller Hedvig Charlotta Nordenflycht, och Constance 
von Strussenfelt kan teckna en lärd Yolanda, som fått "en fullkomligt 
manlig uppfostran", i Alarik, eller Vikingarne!'5 Detta har inga egent
liga motsvarigheter i männens böcker; i det fåtal fall som existerar är 
kvinnan inte någon historisk individ, utan en helt fiktiv konstruktion. 

62 Stålberg 1859, s- 2°7-
63 Berlin, s. 6 och 27. 
64 Strussenfelt 1830, första sidan. 
65 Strussenfelt 1830, s. 24. 
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Ulrika von Strussenfelt noterade de svårigheter som fanns för skri
vande kvinnor under 1800-talet, i och med männens ofta negativa 
attityd till dem. Hon förklarade sig ha insett "att det manliga könet i 
allmänhet icke gerna ser pennan i kvinnans hand - och att de flesta af 
dem ega en stark fördom mot skrifvande fruntimmer". Strussenfelt 
kunde skriva artiklar under manlig pseudonym i Ostgöta Correspon-
denten, för att därmed ges möjligheten att uttrycka sig friare.66 Det är 
värt att notera att Sveriges andra kvinnliga historiedoktor kunde 
kritiseras så sent som 1910 med hänvisning till att skrivande kvinnor 

utgjorde någonting kuriöst: 

Såsom en af vår tids mera egendomliga företeelser kan väl anmärkas det 
skrifvaredöme, som uppstått och allt starkare tager fart inom fruntim
mersvärlden. Den må tills vidare betecknas såsom en kart fallen från 
kvinnosaksrörelsens risiga träd 

som August Lengqvist skriver i Några tröstande ord till den snyftande 
Doktor Lydia Wahlström.67 Den som betänker sådana arguments lång
livade existens behöver inte heller bli förvånad när det visar sig att till 
exempel Ulrika von Strussenfelt kan skildra kvinnor som ger upp sin 
yrkesverksamhet för en mans skull, och hävda att äktenskapet är 
kvinnans högsta bestämmelse.68 

Hos Wilhelmina Stålberg finns i Gustaf III och hans omgifning en 
god far som sköter om sina små barn, men samtidigt som faderns 
beteende ges beröm, så förklaras också att detta förhållande beror på 
att den adliga modern är "onaturlig" och befriad från alla "kvinnliga 
känslor".69 Något ideal skildras situationen näppeligen som; snarare 
understryks att det är kvinnans ansvar att ta hand om barnen. I 
mycket är Stålbergs åsikter stödjande det bestående - hon kan till 
exempel beklaga sig över att dalallmogen inte längre är det mönster 
av sedlighet, nykterhet och fosterlandskärlek som den varit i forna 

dagar.70 

66 Ridderstad 1944, s. 28 och 200. 
67 Lengqvist 1910, s. 1. 
68 Ridderstad 1944, s. 198. 
69 Stålberg 1859, s. 83-88. 
70 Stålberg, 1859, del 2, s. 214. 
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Hos både männen och kvinnorna är anknytningar till mer seriös his
torieskrivning vanligt förekommande, alltifrån hänvisningar till 
Fryxell och Hildebrand, eller till diverse historiska aktstycken. Ofta 
anknyts med noter till detaljer och repliker av mindre betydande slag. 
Den genom Crusenstolpe herostratiskt beryktade noten "Historiskt" 
är ingalunda någonting som den gamle fästningsfången är ensam om. 
Pehr Sparre använder noten i sina historiska romaner decenniet innan 
Crusenstolpe börjat skriva på sin första, liksom många använder den 
efter honom. Hos andra författare är det dock vanligare med större 
exakthet i användandet av noten; Crusenstolpe nyttjar den gärna på 
ett sätt som får den att ge sanningshalt åt inte helt sanna saker. Detta 
får Lindström att beskriva Crusenstolpes romaner som representanter 
för en "högst förkastlig genre" som består av "skamlösheter av olika 
slag". Litteraturhistorikern kommer därtill med en bredsida både 
könsmässigt och nationellt genom att hänföra dem till "den fransyska 
skolan".71 

Både män och kvinnor tar ibland en paus i själva berättandet för 
att komma med en historisk analys eller diskussion av det gångna 
skeendet. Den som i klart störst utsträckning önskar komma med 
historiska förklaringar på detta sätt är Crusenstolpe, som i mycket 
också är den mest radikale av romanförfattarna. Ingen kvinna skulle 
accepteras 1840 som författare till raderna i Morianen om hur 

statsförfattningens bokstaf talar om jemlikhet inför lagen, men i verk
ligheten ej finnes annat, än herrar och underhafvande, befallande och 
lydande, de förre öfverhöljde med utmärkelser, njutningar och fördelar, 
äfven om de brutit mot alla budorden, de sednare dömde till förakt och 
försakelser.72 

Crusenstolpe målar upp ett i grunden orättvist samhälle, där också 
kyrkan inte är något annat än en "bemantlad polisanstalt". Han be
skriver "de så kallade högre klasserna [ ] som tagit samhällets alla 
fördelar, dess rikedomar, upplysning, utmärkelser och nöjen i besitt
ning, som ej begripa hungerns frestelser och trasornas". Detta kon-

71 Lindström 1925, s. 297, 299 och 301. 
72 Crusenstolpe 1840, s. 89. 
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trasteras upprepade gånger mot "de lägre klasserna", som mot all 
rättvisa blir förtryckta.73 Denna Crusenstolpes då och då radikala in
ställning, kombinerad med hans halvhistoriska skrivsätt, har gett 
honom ett mycket negativt eftermäle hos de flesta av 1900-talets litte
raturhistoriker. Henrik Schiick skriver till exempel följande om för
fattarens Morianen 1930: 

Det är i själva verket blott en voluminös smädeskrift [ ] Hans ideal 
är det sämsta möjliga [ ] hans historietter verka dess försåtligare, 
som de ofta innehålla ett korn av sanning, som Crusenstolpe med sin 
talang för dylika metamorfoser förvandlat till en fet lögn. Det var denna 
blandning av historia och skandal som slog an. För den mindre bildade 
är historien ju hovskvaller.74 

Någonting som är genomgående hos de kvinnliga författarna är i 
stället en grundtanke om ett rättvist samhälle, där envar belönas eller 
bestraffas efter förtjänst, om inte här så i det efterjordiska. Hos Wil
helmina Stålberg kan en fåfäng kvinna få sitt rättmätiga straff" genom 
att i stället för skönhetsmedel råka bestryka sitt ansikte med frätande 
syra, hos Anna Berlin möter den utsvävande skurken Holk sin för 
tidiga död hos en prostituerad, med mera.75 A andra sidan kan det 
sägas att Crusenstolpe här är ett undantag också vad gäller männen -
en syn på moral och flit som garanti för ett gott resultat är genom
gående. Det finns en framtidstro som genomsyrar de historiska dis
kussionerna, och även om det skulle ha funnits orättvisor förr, så är 
de nu på väg att försvinna helt och hållet. Kvinnorna har inte samma 
möjlighet att komma med kritiska synpunkter på samhällsförhållan
dena, och saknar ännu männens mer storpolitiska erfarenheter, men 
deras sätt att välja att skriva om andra saker än männen säger ändå en 
del om vad de anser vara viktigt. Det ena könets företräde till det 
offentliga livet, nationen och historien har så smått börjat ifrågasättas, 
med de historiska romanerna som ett av argumentationsmedlen. 

Ett av uttrycken för författarnas kommenterande roll är deras vana 

73 Crusenstolpe 1840, s. 87 ff. 
74 Schiick och Warburg 1930, s. 149. 
75 Stålberg 1859, del 11, s. 321 och Berlin 1844, s. 83. 
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att komma med metalitterära och illusionsbrytande inlägg i berättel
serna.76 Wilhelmina Stålberg använder sig frekvent av formeln "efter 
den tidens sätt" när hon skildrar någon vana från det förgångna, lik
som Zeipel ofta kontrasterar sina romaners tid med sin egen samtid. I 
undantagsfall ger författaren också utrymme åt långa historiska be
skrivningar och diskussioner, som inte alls har något egentligt sam
band med själva berättelsen.77 Författarnas inbrytningar i historierna 
kan ses som ett led i den önskan att rationellt förklara världen som 
blir så framträdande i litteraturen under 1800-talet; det har noterats 
att deckarberättelsen är ett typiskt barn av seklet. Innan sekularise
ringen tog fart på allvar behövdes inga problemlösare utöver Gud 
Fader. På samma sätt svarar historien mot det behov av förklaringar 
som väckts av den förlorade tron, de nya vetenskapliga landvinning
arna och det kapitalistiska samhällets inneboende problematik.78 

En viktig sak att betänka är författarnas anpassning efter sin publik. 
Wilhelmina Stålberg skriver inte med samma tendens när hon skriver 
för ungdomar eller mindre utbildat folk som när hon skriver för 
medelklassens vuxna.791 sina historiska läroböcker om svenska kung
ar kritiserar hon ofta vissa drag hos olika regenter på ett ganska skarpt 
sätt. Avseende Gustav Vasa kan hon skriva om 

det kolossala fel, han på sina gamla dagar begick och som kastar en 
mörk slagskugga, omöjlig att borttaga, på hans eljest så strålande bild. 
Den är bedröflig, denna skugga, emedan den gör Gustaf under den pe
rioden på en gång både löjlig och grym.80 

Vad som kritiseras i detta fall är alltså inte nedslåendet av uppror eller 
något dylikt, utan kungens tredje äktenskap. Det finns ingen kritik av 
kungens handlande under exempelvis Dackefejden. Stålbergs bild av 

76 Detta drag hos Topelius diskuteras i Lehtonen 1997, s. 92-95. 
77 Stålberg 1859, del 1, s. 20 och 86, Zeipel 1845, s- I2> I3I och H2; samt Carlén 1863, 

s. 23-40. 
78 Ermarth 1997, s. 1 f och 84. 
79 Samma tendens kan spåras också hos exempelvis Almqvist; se Svedjedal 1987, 

s. 207. 
80 Stålberg 1866, s. 156. 
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Nils Dacke är i allt negativ, och understryks ibland med tillrop av 
typen "Den uslingen!".81 Om Karl XII kan Stålberg vara uttalat 
negativ, men på samma sätt som med Gustav Vasa handlar det om 
detaljer, och perioder av kungens levnad: 

Naturligtvis kunde det ej heller hos den tidens svenskar väcka annat än 
sorg, grämelse, förtrytelse och fruktan, att se den, som de hade beklädt 
med krona och purpur, uppföra sig mera som ett dårhushjon, än som 
en sansad man.8 

Gustav II Adolf skildras dock i allt som en hjälte. Till och med hos 
honom går det att hitta någon enstaka brist, men barn som till
kommit utanför den äktenskapliga sängen förklaras bero mer på 
kvinnors fel: 

Att den listiga och behagsjuka Margreta Cabelieau i hans första ung
dom lyckades förleda honom var den enda afvikelse från dygdens och 
sedlighetens väg, som man har att förebrå den store konungen.83 

Wilhelmina Stålberg målar i sina ungdomsböcker som synes mer i 
den svartvita skalan, som sällan eller aldrig nyttjas lika övertydligt i 
hennes romaner. De upprepade markeringar som görs mot exempel
vis Nils Dacke skulle inte kunna förekomma på samma sätt i roma
nerna. Därtill är hennes ungdomsböcker mer inriktade på att betona 
de moraliska aspekterna av historiska personers handlande. Kanske är 
det också en eftergift åt tidens krav att hon i ungdomsböckerna är 
något mer kritisk mot kvinnor än i romanerna, som när hon i citatet 
ovan beskriver Margreta Cabelieau? Också Ulrika von Strussenfelt 
gav ut historiskt-skönlitterära verk för ungdomar. En återkommande 
tanke hos henne är att det är viktigt att undvika anakronistiska be
traktelser; hon slår fast att människan "må bedömas i förhållande till 
tiden och fördomarne". Det moraliska draget understryks hursom
helst också hos Strussenfelt något tydligare i ungdomsböckerna än i 

81 Stålberg 1866, s. 148. 
82 Stålberg 1872a, s. 29. 
83 Stålberg 1872b, s. 53. 
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romanerna.84 Det bör hållas i minnet att Stålberg och Strussenfelt, 
när de skrev sina historiska böcker för ungdomar, alltså inte hade lag
lig rätt att erhålla någon högre utbildning i historia. 

Samma anpassning efter publiken som hos det nyssnämnda paret 
kan noteras också hos Gustaf Henrik Mellin, som i sin Fädernes
landets historia för fruntimmer i förordet förklarar hur historien lämp
ligast kan läggas ut för kvinnor. Enligt Mellin handlar det i första 
hand om att undvika fältslag, och i stället betona drottningar "och 
andra utmärkta fruntimmer" under skrivandet. Därtill menar Mellin 
att större vikt bör läggas vid sagor och legender, som i hans historia 
för kvinnor ofta ges karaktär av verklighet: "Författaren har helt 
enkelt berättat sagorna, utan afseende på inkast och tvifvelsmål om 
deras sannfärdighet och äkthet".8S För Mellin är sanningskriterierna 
viktigare när han skriver för män. 

Carl von Zeipel är den enda av de manliga författarna till histo
riska romaner som ett flertal gånger apostroferar sina läsarinnor, och 
det är tydligt att han i sitt skrivande är inriktad på dem. Vid en del 
tillfällen kommer han därtill in på diskussioner av kvinnornas svåra 
lott, och hans hjälte, betonas det särskilt, är mycket hjälpsam i hus
hållsarbetet.86 Kvinnliga läsare apostroferas annars oftare hos de 
kvinnliga författarna, till exempel i verk av Ulrika von Strussenfelt.87 

Det didaktiska draget hos all den litteratur som behandlats här är värt 
att understryka; ett betraktande av böcker ur ett estetiskt perspektiv 
förlorar lätt en viktig aspekt - nämligen vad texterna kunde användas 
till. Det finns ett pedagogiskt och fostrande drag i dessa skrifter som 
ibland glöms bort vid diskussioner av deras vikt. Eftervärldens dom 
över de historiska romanerna från 1800-talet beror delvis på att de 
inte nått upp till de klassiska litterära verkens status av tidlöshet, men 
historiskt sett är det närmast en fördel att böckerna är så präglade av 
sin tid. En annan vanlig invändning är att denna litteraturtyp är oint
ressant eftersom den inte är tillräckligt "historisk". Därom kan endast 
sägas, som Niels Kofoed formulerar det i sin bok om Ingemann, att 

84 Strussenfelt 1869, s. 8 och 15. 
83 Mellin 1836, förordet. 
86 Zeipel 1845, s- 97 och I3^-
87 Strussenfelt 1854, s. 28. 
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de historiska romanerna inte är historiskt sanna, men sanna mot "den 
nationalfolelse, hvoraf de er gennemtraengt".88 

Ett av syftena med denna uppsats har varit att dra fram i ljuset ett 
ägg som kanske inte visat sig vara så fyrkantigt som det i förstone 
verkat. Kvinnorna skriver om historien under det tidiga 1800-talet i 
de historiska romanerna, vilket kan ses som en förövning inför det er
övrande av det vetenskapliga fältet, som inleds på allvar under 1900-
talet. 

Avslutning 
När Kalle Anka och hans ostyriga brorsöner trillat ner i den glömda 
dalen någonstans i Anderna, och uppnått den första fysiska kontak
ten med landet Avskyvärld, dröjer det inte länge innan de ser den 
förste invånaren. Den fyrkantige figuren, i detta femtitalsliberala rike, 
lika intressant som svårförståeligt, sjunger någonting när han kom
mer traskande på vägen. Han sjunger på den enda visa som folket lärt 
sig av sin ende besökare. Han sjunger Wilhelmina Stålbergs Hjalmar 
och Hulda. "På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad" är de 
första ord ankorna får sig till livs i den underliga 18 00-talsvärlden, 
och det är vid närmare eftertanke inte så underligt. 

88 Kofoed 1996, s. 252. 
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