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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.
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Sammanstöpningen har varit huvudredaktörens upp
gift; den har skett smidigt och utan att man i skär
ningspunkter eller detaljer kan urskilja enskilda insat
ser.

Syftet som avgavs redan i ett förord i första bandet, 
att se litteraturen mot bakgrund av de samhällen för
fattarna ingåttt i och varit en del av och mot en 
allmän kulturhistorisk fond har vidmakthållits också i 
denna del. Det sker först och främst genom ett 40- 
sidigt inledningskapitel med rubriker av typen: in
dustriell, nationell och social revolution, storstadens 
scen, pressen, kulturdemokratisering kontra avant- 
gardism, litteratur och marknad, läsningens civilisa
tion genom »läsekabinett» och bibliotek, läsaktens 
privatisering i romanens århundrade. Nya genrer som 
inte alltid fått plats i tidigare översiktsverk prickas in: 
detektivromanen med Conan Doyle, Dracula med 
Bram Stoker.

I kvantitet har antalet utgivna skönlitterära böcker 
under epoken vuxit, förmodligen vida mer än befolk
ningstalet; siffror saknas. Nya nationallitteraturer på 
sent etablerade nationalspråk har kommit till, också i 
Europa. Författarskråets växt har föranlett en kon
centration kring de enskilda författarinsatserna i kan
ske högre grad än i tidigare delar. Med stor fyndighet 
har författarskapen placerats in under välvalda rubri
ker. Så har exempelvis realismens roman i England 
efter en upptakt om Kontraster på drottning Victorias 
tid fogats in under rubriker som Victorianska ideolo
gier (Carlyle, Ruskin, Darwin, Spencer) och efter se
parata avsnitt om Dickens och Thackeray, Senvictori- 
aner, Victorianismens undre värld, Fantasiens andra 
världar (Lewis Carrol, Stevenson, Kipling, James 
Frazer). Ensam för sig står till sist Främlingen Con
rad.

Kunde man i de tidigare delarna av verket med 
visst skäl klaga över att bildrikedomen höll på att ta 
loven av texten, så gäller anmärkningen inte längre. 
Bildflödet har reducerats, och antalet färgbilder har 
inskränkts. Men fortfarande är illustreringen under 
Hans Hertels överinseende pedagogiskt vald: här fat
tas varken Freuds berömda patientsoffa från Berggas- 
se eller Johannes IV Jensens motorcykel från 1915 
eller det sista fotografiet av Strindberg i snöskymning
en i Stockholm.

Med hatten i hand får man emellertid konstatera 
att denna litteraturhistoria, som helhet bedömd, trots 
enskilda innovationer, föga skiljer sig från de former 
vi varit vana vid i Sverige eller i Danmark. Det intres
se för texttolkning, som är ett påfallande inslag i sena
re vetenskapsmiljö, har inte satt djupa spår. De som 
planlagt och genomfört detta verk förefaller ha varit 
mera intresserade av »explanation» än av »under- 
standing» för att nu nämna två kategorier som visser
ligen enligt Paul Ricceur inte utesluter utan dialektiskt 
förutsätter varandra. Direkta texttolkningar eller 
tolkningsförslag är sällsynta -  man undrar om den 
hermeneutiska vågen redan dragit förbi i Norden.

Till och med notoriskt »svåra» författarskap som 
Rimbauds, Mallarmés eller Rainer Maria Rilkes över
lämnas okommenterade till läsaren. Den som intet på 
förhand vet om Duinoelegierna får knappast något 
besked om vad det rör sig om; Orfeussonetterna inte

ens omnämns. I flera sammanhang möter vi Lou 
Andreas-Salomé, vilken, som bekant, hade betydelse 
både för Nietzsche, Rilke och Freud. Här kopplas hon 
på s. 334 samman också med August Strindberg. En
ligt tillfrågad Strindbergsexpertis har denna koppling 
ingen grund. Men onekligen är perspektivet lockande; 
vilken ny Indras dotter skulle inte ha kunnat stiga 
fram ur ett nytt Drömspel efter ett författarmöte med 
en sådan sällsam kvinna.

För att återgå till fakta och summera. Det är en på 
information överrik bok. Den får sin karaktär av be
rättandets flöde och enskilda välturnerade karakteri
stiker. Hela den moderna världens litterära historia 
och förhistoria, fram till första världskriget, passerar i 
glimtar förbi. Och, det inte minst viktiga: därtill vid
gas horisonterna mot främmande världar och världs
delar, som med de krympande avstånden kommit oss 
allt närmare.

Carl Fehrman

Bernt Olsson och Ingemar Algulin: Litteraturens hi
storia i Sverige. Norstedts 1987.

»Var tid kräver sin litteraturhistoria», konstaterar 
Bernt Olsson och Ingemar Algulin i förordet till sin år 
1987 utgivna lärobok Litteraturens historia i Sverige. 
Arbetets närmaste syfte torde vara -  ehuru outsagt -  
att ersätta E. N. Tigerstedts för generationer av 
universitetsstuderande välbekanta Svensk litteratur
historia.

De två författarna har avstått från att behandla 
svensk och allmän litteraturhistoria i ett och samma 
band; enligt uppgift har Olsson och Algulin tillsam
mans avslutat också en kommande separat Allmän 
litteraturhistoria. De har alltså givit upp Breitholz 
och Hallbergs integrationsidé från Epoker och diktare 
vilket förhoppningsvis dock icke skall tolkas som ett 
inlägg i EG-debatten eller i diskussionen om det ge
mensamma europeiska huset.

Tigerstedt följde i sin framställning en kronologisk 
mall och lät de enskilda författarpersonligheterna och 
författarskapen framträda successivt. Enligt förordet i 
det nya verket har genrer, litterära och kulturella 
strömningar i högre grad fått bestämma dispositionen 
av stoffet. Detta stämmer också beträffande Bernt 
Olssons del av arbetet, där författarbiografierna hän
visats till innerspalterna. Medan Tigerstedt, med sin i 
detta avseende spartanska läggning, i fjärde upplagan 
från 1971 avstod från bildmaterial, är den nya littera
turhistorien sparsamt och varsamt illustrerad med 
bilder i svartvitt, där författarporträtt dominerar.

Bernt Olsson har haft uppgiften att behandla den 
äldre svenska litteraturen från runstenarnas epok till 
1809. Med den eventuella diktning som kan ha fun
nits i Sverige under forntiden gör han processen kort. 
Ännu Schiick vågade vidlyftiga hypoteser kring den, 
för Bernt Olsson är den definitivt förlorad. På tal om 
balladerna omnämner han med viss sympati teorin 
att flertalet skulle ha tillkommit först efter år 1500. 
Men han reserverar sig försiktigtvis; en valvmålning i 
Floda kyrka och insprängda balladcitat i Eufemiavi-




