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skarpsinne och finess tillämpa på en rad verk av Sten
dahl (Le Rouge et le Noir), Villiers de L’Isle Adam 
(Eve Future), Huysmans och Wilde; dessutom stude
rar hon »die dandystische Inszenierung Don Juans» i 
anslutning till texter inom olika genrer av Byron, 
Hoffmann, Barbey d’Aurevilly och Baudelaire.

Från en boskillnad mellan dandy och snob med 
Prousts romanvärld som exempelsamling utgår Gnlig 
när hon prövar att läsa Le Rouge et le Noir som »ein 
dandystischer Entwicklungsroman». Som »dandys» 
betecknas explicit i romanen några ryska aristokrater 
som Julien Sorel gör bekantskap med i London. Om 
det också ironiskt heter att ryssarna imiterar de frans
ka sederna men alltid är femtio år efter sin tid får han 
här en lektion som blir av betydelse för honom: »Juli
en était un dandy maintenant et comprenait fart de 
vivre å Paris. Il fut d’une froideur parfaite envers 
Mlle de la Mole.» Den plebejiske timmermanssonen 
förstår att hävda sig i de aristokratiska salongerna 
genom sin intellektuella briljans och han gör ett djupt 
intryck på Mlle de la Mole. Hon skiljer sig radikalt 
från andra unga kvinnor inte minst i sitt förakt för 
konvenansäktenskapet och har överhuvud så föga 
med verkligheten att göra, heter det i romanen med 
låtsad kritik, att hon inte ens kan tänkas i samband 
med de sociala seder, som skall ge det nittonde seklet 
en så framträdande plats i civilisationens historia. 
Hiltrud Gnlig urskiljer emellertid hos henne -  liksom 
hos Paquita -  markanta drag av »femme dandy». 
»Mathildes erotisches Interesse -  und das kennzeich
net sie wiederum als ’femme dandy’ -  bedarf wieder 
neuer Reife, Überraschungen de 1’imprévue.»

»Tiefste Empfindungsfähigkeit und vollendete Af
fektkontrolle formen Julien Sorel zu dem dandys
tischen Charakter, der allein der femme dandy Wi
derpart bieten kann, ihre Passion durch Zweifel an 
der Beständigkeit seiner Liebe lebendig zu halten.»

I sin analys av Oscar Wildes The Picture of Dorian 
Gray tar Gnüg fasta på Dorain Grays diffusa position 
mellan »ny hedendom» och victoriansk moral. »Man
che Widersprüche und Schwächen der Erzählung ha
ben ihren Grund sicherlich darin, dass Wilde ange
sichts der viktorianischen Prüderie und Repression 
der gay love den für ihn wichtigen Aspekt der Ho
mosexualität nicht auszugestalten wagte, er es bei 
vagen Andeutungen beliess.» Gnüg knyter an tili 
Geffrey Meyers som i boken Homosexuality and Lite- 
rature 1890-1930 (London 1977) uttrycker sin för
undran över att inga kritiker har diskuterat Wildes 
verk som »a homosexual novel». Gnüg framhåller hur 
Wilde med Dorian utformar en litterär önskeprojek- 
tion av en sinnligt erotisk individ som sätter sig över 
de samhälleliga normerna och följer sina böjelser. På 
samma gång får emellertid i romanen Basil Hallward 
rikta beslöjade anklagelser gentemot Dorian -  »und 
Basil Hallward scheint -  nach Wildes Deutung -  die 
zu sein, die seinem Selbstverständnis am meisten zu
trifft.» Oscar Wilde har själv deklarerat:

»Basil Hallward is what I think I am: Lord Henry 
what the world thinks of me: Dorian what I would 
like to be in other ages, perhaps.»

Gnüg betecknar det följaktligen som en svaghet i be
rättelsen att sexualiteten där förblir tabu. »Die purita
nische Moral ist stärker als Wildes ästhetisches Cre
do: ’No artist is ever morbid. The artist can express 
everything’.» Och Gnüg ifrågasätter den gängse upp
fattningen att Dorian är att betrakta som en dandy, 
om också »a fallen dandy». »Der Mord an dem Maler 
disqualifiziert ihn als Dandy, er ist Ausdruck von 
Schwäche, Selbstentzweiung und ohne jede ’gran- 
deur’.» Yad lord Henry angår, som med sina amora
liska och paradoxala maximer gör sig till en centralfi
gur i det högre sällskapslivet, saknar han en förhisto
ria och överhuvud en djupdimension: »der Charakter 
würde an Komplexität gewinnen, wenn er auch jen
seits der gesellschaftlichen Bühne gezeigt würde.» 
Henry Watton triumferar som dialogpartner och där
med Wilde själv i dessa sina konversationspartier, 
men i likhet med Dorian och Basil Hallward ter lord 
Henry sig som relativt endimensionell, förklarar 
Gnüg.

Nils Dardels talva Den döende dandyn har av Erik 
Blomberg kallats »Dandyismens Pietà»; inte bara 
dandyismen utan den aristokratiska klassens och kul
turens eget bortdöende begråtes, menade han. I sitt 
slutkapitel anknyter Hiltrud Gnüg till Walter Benja
mins Prousttolkning och dennes sats: »die Probleme 
der Proustschen Menschen entstammen einer satu
rierten Gesellschaft.» Baron de Charlus framstår allt
mer som en intressant fossil från en förgången tid.

Den feministiska klarsyn som Hiltrud Gnügs analyser 
i Kult der Kälte präglas av har också väglett henne vid 
det utgivningsarbete som hon bedrivit tillsammans 
med sin Kölnkollega Renate Mohrmann och som re
sulterat i pionjärarbetet Frauen Literatur Geschichte. 
Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegen
wart. Ett stort antal mestadels kvinnliga medarbetare 
visar här i sina studier på kvinnliga insatser; »die 
Entscheidung, die brüchige Geschichte der Frauenli
teratur anhand von Essays zu analysieren, entsprach 
der Materiallage. Es kennzeichnet die Frauenlitera
tur, dass sie nicht in einer kontinuerlichen Abfolge 
von Schriftstellergenerationen verlaufen ist [...] Die 
vorliegende Frauenliteraturgeschichte orientiert sich 
zwar am Leitfaden chronologischer Abfolge, zeichnet 
jedoch in ihren nach thematischen und poetologi- 
schen Aspekten gegliederten Kapiteln Entwicklungsli
nien auf, welche die Epochengrenzen überschreiten.» 
Uppsatserna som således ur skilda perspektiv belyser 
ett brett spektrum av kvinnolitteratur -  också latin
amerikansk och afrikansk -  syftar enligt de båda ut
givarna ytterst till att göra »eine gesonderte Frauenli
teraturgeschichte» överflödig.

Ulf Wittrock

Terry Lovell: Consuming Fiction. (Questions For Fe
minism.) Verso. London & New York 1987.

Vilken plats intar romanen historiskt sett i Storbritan
niens kulturarv? I vilket förhållande har genren stått 
till kapitalism och borgerlig ideologi? Och vilken roll
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har kvinnor spelat i produktionen, förmedlingen och 
konsumtionen av denna kultur? Det är några av 
huvudfrågorna i Consuming Fiction, skriven av Terry 
Lovell, Lecturer in Sociology vid universitetet i War- 
wick. Som bekant har problemen behandlats i ett otal 
tidigare verk -  man behöver bara nämna lan Watts 
The Rise of the Novel (1957) och Elaine Showalters A 
Literature ofTheir Own (1977) som ett par undersök
ningar som bearbetat problemen betydligt grundligare 
än Lovell. Främst förtjänar hennes bok intresse som 
en sorts problemöversikt. Boken omspänner tiden 
från 1700-talets slut (romanens genombrott) till nutid 
(kvinnors villkor inom universitetsämnet »English 
Literature») och genom att kombinera empiri och 
teori från flera håll, främst från marxism och femi
nism, ger Lovell en mängd synpunkter på den intres
santa frågan om kvinnans villkor på bokmarknaden.

I inledningskapitlet skärskådar Lovell några huvud
teser hos Watt. I tur och ordning behandlas tanken att 
»formal realism» (vardaglighet, individualisering, lo
giska händelseförlopp m. m.) utmärkte den tidiga ro
manen, tanken att romanens framväxt samman
hänger med borgarklassens ökande inflytande i sam
hället, och slutligen skildringen av framväxten av en 
anonym litterär marknad där romanen blev en vara i 
ett kapitalistiskt samhälle. Watts smala romanbe
grepp och författarurval blir ett lätt byte för Lovell 
som påpekar att Watt blandar samman »litterära» 
och »sociologiska» kriterier då han väljer att behand
la endast Defoe, Richardson och Fielding -  betydan
de män i vår litterära kanon, men på den samtida 
bokmarknaden bara representanter för en sektor i 
utbudet. Watt bortser således helt från »the gothic 
novel»: ologisk, fantastisk och typiserad, men omått
ligt populär hos samma borgerliga publik som skulle 
varit en särskild stödgrupp för den realistiska roma
nen. Bilden förvrängs ytterligare av att Watt ute
stänger kvinnliga författare -  här kan Lovell (med 
vissa förbehåll) hänvisa till Dale Spender, som i Mot- 
hers o f the Novel: 100 good women writers before Jane 
Austen (1986) angriper Watt som urtypen för den 
manlige intellektuelle som genom ett fördomsfyllt lit
teraturhistoriskt urval gjort romanen till något av ett 
moderlöst barn.

Spender gör mycket av de estetiska resonemangen 
(de kvinnor som nekats plats i litteraturhistorien är 
minst lika bra som de män som inkluderats), men 
Lovell fortsätter istället med en intressant analys av 
de kvinnliga författarnas klasstillhörighet. Kvinnliga 
författare kom från ett mycket smalare socialt spekt
rum än de manliga, samtidigt som deras möjlighet att 
etablera sig som författare var betydligt längre ut
sträckta under livstiden. Hade en man med litterära 
ambitioner inte fått fotfäste i den litterära världen vid 
25-årsåldern satsade han ofta på ett annat försörj- 
ningsyrke, medan kvinnan genom olika slags familje- 
ombildningar också sent i livet kunde tvingas (eller få 
möjligheten) att försöka författaryrket. Många av 
kvinnorna var realativt välutbildade, samtidigt som 
romanförfattandet var ett av de få intellektuella yrken 
som stod öppna för dem. Också som läsare styrdes 
kvinnorna till romanen. Underhållning utanför hem
met var ofta mannens privilegium, men i hemmets

halvprivata sfär kunde kvinnor snuttläsa i romaner på 
lediga stunder i det odifferentierade mönstret av arbe
te, sällskapsförpliktelser och fritid.

Ett stimulerande avsnitt gäller spänningen mellan 
produktionsideologi och konsumtionsideologi inom 
kapitalismen. Alltför ofta tenderar man att se »den 
borgerliga människan» som disciplinerad, hårt arbe
tande, återhållsam, sparsam och rationellt kalkyleran
de. Det är dygder ur en arbetsgivares synvinkel. Men 
när samme entreprenör ska finna köpare till sina va
ror ser han sig gärna om efter människor med andra 
egenskaper: nöjeslystnad, köpglädje, impulsivitet, 
ägandebegär. Detta kapitalismens Janus-ansikte 
märks särskilt tydligt inom borgarklassen, som ju dels 
hade att upprätthålla produktionsideologin, dels hade 
sådana inkomster att de själva var viktiga konsumen
ter. Här väcks en viktig frågeställning för analysen av 
ideologiska komplikationer i 1800-talsromanen.

Frågan om hur konst fängslar människor ställdes i 
Terry Lovells förra bok, Pictures of Reality: Aesthe- 
tics, Politics, Pleasure (1980), men där kom hon inte 
längre än till att formulera problemet. I Consuming 
Fiction återkommer det som frågan om hur romanens 
ställning som vara påverkade dess konstnärliga ge
staltning. För att bli säljbara måste böckerna fängsla 
läsaren; realistiska romaner gör det på sitt sätt, fantas
tiska på ett annat. I praktiken exemplifieras resone
mangen genom en diskussion av »the Gothic Novel» 
som uttryck för olika bortträngningar i det borgerliga 
medvetandet. Problemen att knyta symboltolkningar 
till receptionsperspektivet blir dock uppenbara i en 
genomgång av olika tolkningar av Frankensteins 
monster. Lovell hänvisar till forskare som sett monst
ret som en symbol för konservativa krafter, patriarka
tet, respektive proletariatet; man får möta forskare 
som läst berättelsen som alienationsskildring, en fö
delsemyt eller metalitteratur. Intressantare är diskus
sionen av »the Gothic Novel» som på en gång 
subversiv och försonande genre, något som sätts i 
samband med den borgerliga kvinnans tvetydiga ställ
ning. Å ena sidan underordnad mannen i en patriar
kal struktur, å andra sidan överordnad proletariatet i 
en klasstruktur tvingas kvinnan in i ett reformistiskt 
snarare än ett revolutionärt förhållningssätt. Försö
ken att vinna självständighet utan att förlora det bor
gerliga livets sociala förmåner tvingar kvinnan till ett 
tvetydigt förhållande till omvärlden, i fantastiska och 
groteska former synligt i den skräcklitteratur som i så 
hög grad skrevs och lästes av kvinnor.

I ett kapitel om romanens storhetstid (från omkring 
1840 till 1900) behandlar Lovell bl. a. kvinnliga för
fattares försök att på en gång hävda romanen som 
litteratur och kvinnornas intressen. Ett exempel på 
denna författarstrategi ger Elizabeth Gaskell, som ge
nom sitt författartilltal främst vände sig till manliga 
läsare. De makthavande männen i sina romaner ut
rustade hon samtidigt med ovanlig känslighet för fa- 
miljeproblem, kärleksbekymmer, m.m. -  frågor som 
de manliga läsarna kanske hade viftat bort om huvud
personerna varit kvinnor, men som nu alltså fick 
»manlig» vikt. Gaskell personifierar också den fram
gångsrika kvinnliga yrkesförfattaren -  dock hade man 
här önskat något om de yrkesförfattare som närmast
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skrev för brödkanterna, senast skildrade i ett inne
hållsrikt kapitel i Nigel Cross The Common Writer: 
life in nineteenth-century Grub Street (1985).

Vid det här laget har Lovell också fallit i den 
historieskrivningens realismfälla vars konstruktion 
hon tidigare själv har blottlagt. Hon diskuterar såle
des inte genrer som barnlitteratur, den sentimentala 
romanen, sensationsromanen, den religiösa romanen 
eller eskapistiska kärleksberättelser -  alla populära 
och inkomstbringande genrer med många kvinnliga 
läsare och författare.

Den estetiska relativism som präglade Lovells in- 
ledningsavsnitt saknas nu alltmer. Ett avsnitt om någ
ra feministiska författare från omkring sekelskiftet 
koncentreras så främst på deras estetiska brister. Dis
kussionen gäller Olive Schreiner, George Egerton, 
Mary Cholmondely, men främst succéförfattaren Sa
rah Grand, som Lovell menar i alltför hög grad rikta
de sig till kvinnor och upphöjde sina hjältinnor till ett 
slags övermänniskor. Framgången för hennes didakti
ska och polemiska berättelser berodde därför mest på 
dålig tidssmak. Till dessa författarinnors ringa litterä
ra överlevnadsvärde har också, menar Lovell, bidra
git att deras författarskap var små. Vid det här laget 
saknar man dock fotfäste i uppgifter om vilka som 
köpte och läste böckerna (ett undantag utgör Gillian 
Kersleys intressanta uppgifter om Sarah Grands för- 
lagskontakter och marknadsframgångar).

Lovell gör heller knappast rättvisa åt den litterära 
marknadens komplexitet vid denna tid. När den lä
sande publiken växte ökade diversifieringen och i 
England förefaller vid sekelskiftet marknaden för 
kvinnolitteratur ha varit relativt god. Medan den 
sorts »goda» kvinnolitteratur som Lovell här efterly
ser ofta skrivs för framtiden, kunde många författare 
således med goda skäl välja att skriva för samtiden -  
hur dålig tidssmaken än kan tyckas oss. Tidigare har 
Lovell skildat hur männen både statusmässigt och 
numerärt erövrade romangenren från kvinnorna; här 
saknar man frågan om hur kvinnor som författare och 
läsare såg på romanens formproblem. En annan in
tressant fråga kunde gälla begrepp som »kvinnolitte
ratur» och »feministisk litteratur». När började de 
användas som grupptermer? Hur utbildades en kanon 
av klassiska verk? Hur såg förlagen på dess lönsam
het? Ett modernt åskådningsexempel är det kvinnolit- 
terära specialförlaget Virago Press som söker uppstäl
la en ny kanon av klassiker, både genom utgivning av 
skönlitteratur och fackböcker som Showalters A Lite- 
rature of Their Own.

Som har framgått blir Lovells perspektiv gradvis 
smalare. I hög grad är orsaken det ojämna forsknings
läget: hennes avsnitt om marknaden bygger på tidiga
re forskning och hon blir därför beroende av resulta
ten hos forskare som Dorothy Blakey (om skräckro- 
mansförlaget Minerva Press), Richard D. Altick (om 
den läsande publiken), Guinivere L. Griest (om Mu- 
dies lånebibliotek), John Sutherland (viktorianska 
författare och deras förläggare), Elaine Showalter 
(kvinnors författarvillkor), m. fl. En fördel med denna 
eklektiska hållning är dock att boken fäster uppmärk
samheten på ett i Sverige rätt försummat problemom
råde, kvinnans ställning på bokmarknaden. Jag me

nar då inte bara kvinnan som författare utan också 
som förmedlare och konsument.

Med sådana frågeställningar ställs man för svenskt 
vidkommande inför en sällsam väv av dels ekono
miskt och juridiskt förtryck, dels de intellektuella fri- 
hetsmöjligheter som läsning och skrivande erbjöd 
kvinnorna. Avslutningsvis ska jag kort peka på några 
delproblem i det sammanhanget. En grupp frågor är 
författarsociologiska. Hur stor andel av författarpo- 
pulationen utgjorde kvinnorna? Vilken klassmässig 
ställning intog de kvinnliga författarna jämfört med 
de manliga (jfr Victor Svanbergs Medelklassrealism)? 
Hurdan var deras familjesituation -  var de gifta; hur 
stora familjer hade de; var de familjeförsörjare? Där
med är man också inne på frågan om kvinnors förfat- 
tarinkomster i förhållande till övriga inkomstkällor. 
Ett annat problemfält är förlag, bokhandel och biblio
tek. Hurdana har yrkeskvinnornas roll och villkor 
varit inom bokhandel och bibliotek -  här finns exem
pelvis intressant material från Svenska Bokhandlarfö- 
reningen att ta vara på. Vad betydde de ekonomiska 
villkoren inom förlagsväsendet: myndighetslagstift- 
ningen utestängde ju i praktiken långt in på 1900-talet 
kvinnor från möjligheten att kapitalisera förlagsverk
samhet, varför förlagsbranschen på chefs- och styrel
sesidan var oerhört mansdominerad -  faktiskt också 
långt efter det att de reella ekonomiska hindren rivits. 
En infallsvinkel på frågan om kvinnor som läsare och 
boklånare är att upprätta olika läsarbiografier, exem
pelvis av det slag som Åke Åberg i sin avhandling om 
den litterära kulturen i Västerås skrivit om prostin
nan Ulla Borelius i Skinnskatteberg. Bättre kunskaper 
om kvinnors materiella villkor som författare, för
medlare och läsare på bokmarknaden öppnar sedan 
möjligheten att närma sig kvinnliga författarskap med 
nya frågor. Istället för att söka kvinnornas särskilda 
bidrag till den svenska traditionen av realism kunde 
man ur marknadsaspekten diskutera populariteten, 
sentimentaliteten, eskapismen, sensatioralismen, 
m. m. hos författare som Wilhelmina Stålberg, Ulrika 
von Strussenfelt eller Marie Sophie Schwartz.

Genom att styra en svensk läsares tankar i denna 
riktning erinrar Terry Lovells Consuming Fiction om 
de viktiga frågor som återstår att besvara inom vad 
man skulle kunna kalla kvinnohistorisk bokmark
nadsforskning.

Johan Svedjedal

Litteraturens historia. 5 1830-1914.
Redaktör: Hans Hertel. Norstedts 1988.

Den som ett gemensamt nordiskt projekt realiserade 
Litteraturens historia under redaktion av Hans Hertel 
har med den femte delen nått fram till epoken 
1830-1914. Huvudförfattare i den nya volymen är 
Arne Melberg som skrivit de fyra kapitlen om prosan 
i Västeuropa och dessutom delar av ytterligare fem 
kapitel; Hans Peter Lund svarar för lyriken, Kela 
Kvarn för teatern. På områden som barnlitteratur, 
orientalisk, afrikansk och asiatisk litteratur och litte
ratur på jiddisch har andra specialister medarbetat.




