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Anti-Strindberg under Strindbergsåret 2012 – en historia om makt 

2012 var de vita, döda, manliga, heterosexuella kulturgiganternas år. Samtidigt som Pablo Picasso 

ställdes ut på moderna muséet så uppmärksammades jubilarerna Charles Dickens, Molière och 

August Strindberg som aldrig förr på de svenska scenerna och i svensk televison. Samt naturligtvis 

William Shakespeare, men han behöver inget jubileum för att få uppmärksamhet. Parallellt med 

denna västerländska och etablerade kulturkanon löper emellertid andra strömningar, i vilka 

berättelser och levnadsöden återges som inte alltid får ta plats i de stora sammanhangen. Nils 

Dardels subversiva könsgestaltningar ställdes ut i Halmstad under hösten 2012, och på Turteatern 

spelades alltjämt (under hot) Valerie Solanas SKUM-manifest. På Moderna muséet ställdes vad som 

skulle kunna ses som representanter för både den mer etablerade kulturkanon, och dess 

utmanare/avvikare, i bjärt relief, då den (könsmässigt) konventionelle Picasso fick sällskap av den 

betydligt mer subversive Marcel Duchamp. 

 Som litteraturforskare med ett normkritiskt perspektiv på kanon försökte jag utnyttja 

Strindbergsåret 2012 – 100 år sedan den store svenske dramatikern dog – till att belysa och diskutera 

frågor om kön, sexualitet, makt, litteratur och kvalitét. På Uppsala Pride 2012 ordnade jag ett ”Anti-

Strindbergsseminarium”, och på Stockholm Pride ”Inte en Strindbergshyllning”, och var dessutom 

gästredaktör för ett nummer av den nordiska hbtq-tidskriften lambda nordica med temat ”Inte ett 

Strindbergsnummer – tillägnat Siri von Essen (1850–1912)” (3:2012). Syftet med dessa insatser var 

att diskutera om och hur västerländska, normativa föreställningar om kön och sexualitet spelar in för 

begreppsliggöranden av litterär och dramatisk kvalitét. Varför firas Strindberg på bred front, medan 

hans första hustru Siri von Essen – som dog samma år och var en kvinno-älskande, yrkesarbetande 

skådespelerska – mestadels är ihågkommen som det lesbiska monstret i En dåres försvarstal (1887–

88)? Varför mordhotas uppsättningen av Skum-manifestet när Strindbergs kvinnohat anses vara 

dramatik av högsta rang? Varför har Anne Charlotte Leffler och Frida Stéenhoffs dramatik nästan helt 

fallit i glömska, medan Strindberg spelas mer än någonsin? 

Låt oss vända oss till litteraturvetenskapen för en kontextualisering. Det finns, grovt 

taget, minst tre olika sätt att betrakta den litterära kanon. Virginia Woolf konstaterar redan år 1928 i 

A Room of One’s Own att den västerländska kanon består av texter skrivna av män, om kvinnor, för 

andra män. De skrivande kvinnorna förefaller ha varit försvinnande få. För att belysa varför detta är 

fallet så gör Woolf en både gripande och komisk redogörelse för vad som skulle ha skett om William 

Shakespeare hade haft en syster. Utan utbildning, bortgift med en våldsam man, rymmer hon om 

natten till London för att verka vid teatern. Hon har ju samma lust för skapande, samma känsla för 

ord och dramatik, som sin bror! Men kvinnor får ingen utbildning och är inte tillåtna som aktörer, och 

gravid med en teaterdirektör begår Shakespeares okända syster slutligen självmord i en busskur.  

Poängen med Woolfs historia, och med hela boken vilken kan ses som en pamflett för 

kvinnlig utbildning, frihet och skapande, är att anledningen till att det finns så få kvinnliga författare i 

den västerländska kanon är att kvinnor har haft så marginella möjligheter att skriva. I de fall då 

möjligheten ändå har funnits, såsom hos vissa förmögna änkor, har ofta ändå en bredare utbildning 

saknats, vilket naturligtvis har begränsat det litterära stoffet. Woolfs argumentation är lika 

övertygande som problemet är enkelt åtgärdad: skapa samma villkor för kvinnor och för män, 

avseende utbildning, valfrihet och utrymme till självförverkligande, så kommer kanon att bli 

jämställd. Historien har emellertid bevisat att hon inte fick rätt. 
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I takt med samhällsomvälvningar och feministiska framgångar i västvärlden under 18–

1900-talens gång har kvinnliga författarskap ökat i omfång dramatiskt, men de senaste låt säga 50 

åren även feministiskt inriktade litteraturvetare. I Sverige vann detta forskningsfält mark från och 

med slutet av 1960-talet och framåt, med den numera legendariska litteraturforskaren Karin 

Westman Berg som centralgestalt. 1979 var hon redaktör för den uppmärksammade antologin Gråt 

inte – forska!, i vilken den humanistiska genusforskningen som fält formulerades. Snart blev det dock 

uppenbart att den manliga dominansen inom den västerländska kanon var en betydligt mer 

svårknäckt nöt än Woolf någonsin hade kunnat föreställa sig. Undan för undan påvisade nämligen de 

feministiskt inriktade litteraturforskarna, i Sverige såväl som i övriga västvärlden och inte minst USA, 

att kvinnliga författarskap systematiskt åsidosattes och nedvärderades till förmån för manliga. 

Högljudda krav på rättvisa och inkludering började formuleras. 

 Det var inom denna kontext som den amerikanske litteraturvetaren 

Harold Bloom fanns sig föranledd att agera. 1994 utkom han med den digra volymen The Western 

Canon, i vilken han argumenterar för den västerländska kanon som en statisk företeelse vilken ska 

baseras på begreppen kvalitét och särart. Shakespeare ska vara det rättesnöre gentemot vilken all 

annan litteratur mäts, och de som inte når upp till samma höga standard, faller ovillkorligen bort. 

Bloom utrycker vidare en stor oro för att den litterära kanons kvalitétskrav ska utsorteras till förmån 

för ett politiskt motiverat urval som bygger på representation och rättvisa. 

Blooms argumentation har naturligtvis inte fått stå oemotsagd, och har i Sverige bland 

annat bemötts av litteraturprofessor Anna Williams i boken Stjärnor utan stjärnbilder. Här studerar 

Williams svenska litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet med en fokusering av hur 

kvinnliga respektive manliga författarskap behandlas, varvid hon konstaterar att kvinnliga 

författarskap inte bara får mindre utrymme än de manliga, utan även förstås annorlunda. Där de 

manliga författarnas verk i stor utsträckning sätts in i en litterär tradition av kanoniserat 

västerländskt skapande, förklaras de kvinnliga författarskapen vara ensamma stjärnskott utan vare 

sig förankring bakåt eller förmåga att peka framåt. De är stjärnor utan stjärnbilder. 

I förlängningen av detta argumenterar Williams mot Blooms kanonsyn, och pekar på 

att begreppen kvalitét och särart är historiskt föränderliga. Den västerländska förståelsen av ”litterär 

kvalitét” är präglad av ett patriarkalt synsätt där den manligt dominerade kanon har upphöjts till den 

norm gentemot vilken allt skapande mäts, och således i sig själv inbegriper en förförståelse av det 

litterärt högstående som manligt, det lägre stående som kvinnligt. Detta innebär naturligtvis att 

kvinnliga författare per definition, just pga sitt kön, redan på förhand utsållas från denna kanon. Till 

följd av den allt starkare falangen genusforskning ser Williams emellertid en framtida möjlig 

revidering av kanonbegreppet, där detta blir betydligt mer pluralistiskt och elastiskt, och dessutom i 

sig själv ett ämne för kritiska litteraturstudier. 

Sedan dessa båda sinsemellan polariserade inlägg från 1990-talet, Bloom och Williams, 

har diskussionen förvisso avtagit, men inte avstannat helt. Såväl i litteraturundervisning som i 

forskningssammanhang framkommer regelbundet en viss frustration – ska nu Strindberg bytas ut 

mot Alfhild Agrell, Harry Martinsson mot Moa Martinsson, Tomas Tranströmer mot Ann Jäderlund? 

(Eller, om vi fokuserar etnicitet – Charlotte Brontë mot Jean Rhys, Joseph Conrad mot Chinua 

Achebe, Kerstin Ekman mot Marjaneh Bakhtiari, Tomas Tranströmer mot Johannes Anyuru?) Ska den 

litterära kanon vara representativt snarare än kvalitativt bestämd? Och ska ett verk därmed kunna 
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vinna sin väg in den svenska litteraturvetenskapen för att den skildrar en del av verkligheten som inte 

återfinns i den traditionella kanon, eller för att författaren har en viss bakgrund, erfarenhet eller 

identitet? Ska inkludering- respektive exkludering i den litterära kanon vara en rättvisefråga, där 

minoriteter av olika slag kan kräva att bli representerade? 

Det finns naturligtvis inget givet svar på dessa frågor, men omständigheten att de 

överhuvudtaget ställs visar att någonting har hänt i sättet att se på kanon, där denna har gått från att 

ha varit en given storhet till att bli ett ämne för debatt (den heta s k ”kanondebatten”, initierad av 

Folkpartiets riksdagsledamot Cecilia Wikström 2006, är ytterligare ett tecken). I förlängningen 

handlar dessa diskussioner om relationen mellan politik och litteratur och torde, oavsett om de förs i 

undervisning, forskning, dagspress, bokhandeln eller på bokförlaget, medföra en välbehövlig 

medvetenhet om den makt som vilar i att välja ut viss slags litteratur på bekostnad av andra. Det är 

nämligen i allt detta tal och alla dessa skrifter, alla dessa ord och alla dessa val av forsknings- och 

undervisningsmaterial, recensioner och nyutgåvor, utlån och försäljning, som den litterära kanon 

etableras, gång på gång på gång – för att sedan fixeras i exempelvis litteraturhistoriska översiktsverk. 

Även på ett mer konkret plan finns det företeelser som pekar på att någonting har 

förändrats i synen på den litterära kanon. När Björn Meidal, Strindbergsforskare och mottagare av 

Strindbergs-priset 2012, föreläste på den internationella konferensen The Strindberg Legacy på 

Stockholms universitet i maj i år, satte han in författarens brinnande engagemang och 

gränsöverskridande texter i en dramatisk och litterär tradition med Valerie Solanas och Sarah Kane – 

lika överraskande som relevant. Ett annat initiativ detta år är utställningen Var Strindberg rasist? på 

Mångkulturellt centrum i Fittja, där Strindbergs antisemitiska- och rasistiska utsagor påvisas och 

diskuteras. Med ett längre tidsperspektiv och på ett mer konkret plan arbetar man på Dramawebben, 

samt även på förlaget Rosenlarv, som sedan 2005 har ett uttalat syfte att ”upptäcka storheter du inte 

trodde fanns och återutge böcker som borde ha blivit klassiker”. Detta har inneburit välbehövliga 

utgivningar av såväl Emilie Flygare-Carlén som Stina Aronson, Amanda Kerfstedt och Hagar Olsson m. 

fl. Konkret förhindrar sådana utgivningar att dessa författarskap faller i glömska, och innebär även ett 

rent praktiskt möjliggörande av dem som forsknings- och undervisningsmaterial. I förlängningen 

bidrar samtliga dessa initiativ – oavsett om de är rena punktinsatser och tillfälligheter, eller mer 

långsiktiga satsningar – till att vitalisera och vidmakthålla diskussionen om relationen mellan politik, 

litteratur och makt. 


