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Abstract This essay is a study of explicit subjectivity and valuation in Swedish
literary historiography from a power perspective. The methodology
involves qualitative perusal of literary handbooks from 1915 to 1999.
The author Fredrika Runeberg is taken as a window, in that I have
examined if and how she is described in the selected handbooks. The
main purpose has been to see if subjectivity in disparaging terms and
condemnation of authorship have become more evident during the
years under consideration.

I have related the twelve selected handbooks to Hallberg´s five
methods for literary historiography. This has been done to see if the
degree of explicit subjectivity correlates to the method chosen.

Professor of Literature Gunnar Hansson states that explicit
subjectivity has become more extreme with increased space given
descriptions in Swedish literary handbooks during recent years. The
authors of the handbooks present their judgements as ”objective” and
generalized facts.

  Fredrika Runeberg is mentioned in eleven of the twelve selected
literary handbooks. She is mainly portrayed in relationship to her
husband, the national poet Johan Ludvig Runeberg. In handbooks from
the 1980s and onward the sociological method dominates. This means
that  interest in the social situation pertaining to Fredrika Runeberg´s
authorship is shown by the increased space given to her presentation.
In only one of these handbooks is her authorship described in
disparaging terms.

  In my study I cannot find that subjectivity has become more extreme
during the years considered. The method chosen for literary
historiography, in general, however, correlates well with the mode of
presentation used to depict Fredrika Runeberg and her authorship.

Nyckelord  litteraturhistorieskrivning, smakdomare, subjektivitet, värdering,
Fredrika Runeberg
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1 Introduktion

1.1 Inledning

Mitt intresse för ämnet till min magisteruppsats väcktes då jag för några år sedan läste
litteraturvetenskap. Av en ren tillfällighet ”upptäckte” jag att nationalskalden Johan
Ludvig Runeberg hade en hustru, Fredrika Runeberg, som också författade. Jag blev
intresserad av Fredrika Runeberg och framförallt väcktes mitt intresse för hennes
sociala situation för sitt författande. Ytterligare något år senare hade jag i min hand
Den svenska litteraturhistorien (1996) skriven av Göran Hägg och slog genast upp
Fredrika Runeberg som stod med i registret. De nedvärderande omdömen som här
mötte mig i framställningen av Fredrika Runebergs författarskap väckte hos mig ett
antal frågor. Får en litteraturhistoriker/kritiker behandla en författare så? Om
författaren inte uppfyller de av handboksförfattaren uppställda estetiska kraven, ska
han/hon då vara representerad i det litteraturhistoriska översiktsverket? Fyller det
någon funktion att presentera en författare i en litteraturhistorisk handbok bara för att
förringa hans/hennes författarskap med nedvärderande omdömen? Hör inte sådana
formuleringar hemma i en bok av typen ”Så här tycker jag om några svenska
författare och deras verk” och har inte läsaren rätt att i en litteraturhistorisk handbok
slippa nedvärderande personliga utdömanden av författarskap? Funktionen med att
här presentera dessa för mig uppkomna frågor är att jag därigenom tydliggör mina
preferenser.

Jag menar att en diskussion inom litteraturvetenskapen rörande subjektivitet och
värdering alltid bör vara aktuell. Min undersökning känns därför angelägen då jag
framförallt är intresserad av den explicita subjektiviteten som med nedvärderande
omdömen utdömer ett författarskap. I min undersökning försöker jag se om dessa
omdömen blivit tydligare i de litteraturhistoriska översiktsverken under åren och om
valet av litteraturhistorisk metod inverkar på framställningen.

Hela verksamheten genomsyras av värdering och litteraturhistorieskrivningen har
aldrig varit och kan aldrig vara ”objektiv”. Det ligger i sakens natur att människan
bakom det litteraturhistoriska översiktsverket styrs av subjektiva värderingar såväl vid
urvalet som vid tolkningen. Subjektiviteten och värderingen finns där alltid uttryckt
implicit eller explicit. Värderingen styrs i grunden av en syn om vad som är litterär
”kvalitet” och som går tillbaka till romantikens estetiksyn. Värderingsgrunderna och
subjektiviteten växlar också med tid, person och vald litteraturhistorisk metod.
Innebär detta att man som litteraturhistoriker/kritiker explicit kan uttrycka sin
subjektivitet hur som helst? Ytterligare en fråga som känns relevant är om ett
författarskap som Fredrika Runebergs kan värderas utan hänsynstagande till hennes
sociala situation?

Min ambition är i detta arbete att söka svaren på några av dessa frågor och att ge en
inblick i problematiken runt värdering och subjektivitet i svenska litteraturhistoriska
handböcker. Detta gör jag genom att exemplifiera med den finlandssvenska
författarinnan Fredrika Runeberg. Att hennes författarskap tillika Johan Ludvig
Runebergs författarskap räknas som svenskt beror på att man inom
litteraturvetenskapen traditionellt betraktat all litteratur skriven på svenska språket
som svenskt.
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Under nästa rubrik kommer jag att mer konkret lyfta fram syftet med min
undersökning och konkretisera de frågeställningar som jag försöker besvara i min
undersökning.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med min undersökning är att genom exemplet Fredrika Runeberg se om den
explicita subjektiviteten med nedvärderande omdömen som utdömer ett författarskap
blivit tydligare i de litteraturhistoriska översiktsverken mellan1910-talet och 1990-
talet.

Mina frågeställningar är:

• Vad är litteraturhistorieskrivning?
• Finns något ”objektivitetskrav”?
• Påverkar vald litteraturhistorisk metod graden av explicit värdering och

subjektivitet?

Svaren på dessa frågor har jag sökt i litteratur som behandlar litteraturhistoria,
litteraturvetenskap och litteraturkritik. Litteraturhistorien som vetenskap uppstod
under romantiken och därför kommer jag att gå tillbaka till filosoferna Kant,
Schelling och Hegel som grunden för synen på estetisk värdering och uppkomsten av
en kanon. Tillämpningen av kanonbegreppet i min undersökning är deskriptiv. Det
vill säga en beskrivning historiskt av kanontraditionen där jag inte tar ställning till
eller ifrågasätter kanons uppkomst och berättigande.

Jag tar inte heller ställning till förekomsten av eller bristen på ”litterära kvaliteter” i
Fredrika Runebergs författarskap. Det är presentationen av hennes författarskap jag
intresserar mig för och då framförallt förekomsten av nedvärderande omdömen och
dessa omdömens funktion i de litteraturhistoriska handböckerna.

1.3 Tidigare forskning

I svensk litteraturforskning är det framförallt de inflytelserika, enskilda
litteraturhistorikerna som varit föremål för undersökningar. Ett exempel är Kurt
Johannessons forskning om Henrik Schück i Litteraturhistorien och
utvecklingsbegreppet. Några reflexioner kring Henrik Schücks litteraturhistoriska
metod (1972). Om  Fredrik Böök har t.ex. Svante Nordin skrivit i sin Fredrik Böök –
en levnadsteckning (1994) och C.R: Nybloms estetik har Thomas Olsson beskrivit i
Idealism och klassicism. En studie kring litteraturhistoria som vetenskap under andra
hälften av 1800-talet med utgångspunkt i C.R. Nybloms estetik (1981).

Kanonbildningen i de litteraturhistoriska översiktsverken har också varit mål för
undersökning. Studierna har gjorts utifrån ett feministiskt perspektiv eller ur ett
klassperspektiv. Under 1980- och 1990- talet är det framförallt kanon ur ett
feministiskt perspektiv som studerats. Enskilda författare eller särskilda tidsperioder



5

har studerats och man har gjort jämförelser mellan män och kvinnors representation i
de litteraturhistoriska handböckerna.

Kanonbildningen i svenska litteraturhistoriska översiktsverk har t.ex. Lars Brink tagit
upp i sin avhandling Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel
1910-1945 (1992). Brink studerar här gymnasiets litteraturhistoriska läroböcker. Han
tar här upp gränsen mellan den deskriptiva och den normativa tillämpningen av
begreppet kanon. Den är deskriptiv då kanonbegreppet undersöks historiskt utifrån
litteraturkritik, antologier och handböcker. Användningen är däremot normativ då
framförallt den samtida litteraturen och hur den värderas undersöks i
litteraturforskarnas och litteraturkritikernas diskussion rörande kriterier för
kanonbildning och klassikerdefinition.

Bengt-Göran Martinsson har i sin avhandling från 1989 Tradition och betydelse. Om
selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets
litteraturundervisning 1865-1968 undersökt den litterära traditionen utifrån den
auktoritet och det tolkningsföreträde som den litteraturhistoriska framställningen fått i
undervisningen. Han ser på hur litteratur och litterär betydelse förmedlats i svensk
gymnasieundervisning mellan åren 1865-1968. Han utgår ifrån litteraturforskningens
utveckling och ifrån den litteratursyn studenterna förmedlar i sina uppsatser.
Martinsson visar på att i dessa uppsatser avspeglas värderingar och normer som var
dominerande i de litteraturhistoriska handböckerna vid den aktuella tiden.

Martinsson gör en indelning i tre perioder efter den dominerande litteraturtraditionen
som han menar sig funnit i de uppsatser han studerat. Först den idealistiska traditionen
fram till 1910-talet, här menar Martinsson ses författaren som profeten vars kunskap
om den ideala världen förmedlas i hans litterära verk. Denna tradition bryts vid
Henrik Schücks inträde och introduktion av det historisk-empiriska förhållningssättet.
Här är författarsynen mindre präglad av idealism och litteraturen blir kulturhistoria.
Denna tradition är sedan i dominerande fram till slutet av 1930-talet. Martinssons
tredje och sista period menar han uppstår under 1940-talet och fram till den tid då
hans undersökning avslutas. Denna period kallar han den psykologisk-symboliska och
här är gestaltningen av existentiella frågor viktig. Författaren ses som en person med
särskild förmåga och lämplighet att uttrycka och förmedla tankar rörande existentiella
frågor. Verkets karaktär är symboliskt och såväl författaren som det litterära verket
analyseras litteraturvetenskapligt utifrån psykologiska och existentiella aspekter.
Namn som Martinsson nämner som hörande till den psykologisk-symboliska metoden
är t.ex. Fredrik Böök. Martinssons förenklade periodindelning är inte helt
oproblematisk och har ifrågasatts. Enigheten är däremot stor rörande det inflytande
som framförallt Schück hade genom vad Martinsson karaktäriserar som den historisk-
empiriska traditionen och även för den psykologisk-symboliska traditionen med Böök
som föregångare.(Williams 1997, s. 48).

I min egen undersökning är just dessa sistnämnda perioder representerade. Jag börjar
med 1910-talet där Schücks/Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria får utgöra
den första av mina undersökta litteraturhistoriska översiktsverk. Detta verk som med
sin syn på litteraturen som kulturhistoria dominerade den svenska
litteraturhistorieskrivningen under mer än ett halvt sekel. Den psykologisk-
symboliska traditionen eller med Hallbergs definition den biografisk-psykologiska
traditionen representeras redan i Svenska litteraturens historia från 1929 där
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författarna är Fredrik Böök, Gunnar Castrén, Richard Steffen och Otto Sylwan (red.).
I min undersökning visar jag på hur dessa litteraturhistoriska metoder dominerat i
vissa litteraturhistoriska handböcker men också hur de förekommer i samverkan med
andra metoder och i blandformer. Om man önskar generalisera kan man enligt
Fehrman1 säga att det historiska momentet efter Schücks tid trängts undan ur de
svenska litteraturhistoriska översiktsverken. (Fehrman 1981b, s. 86).  

Mycket av sina teoretiska utgångspunkter har svensk litteraturforskning hämtat från
amerikansk kanondiskussion. I USA har denna debatt förts med särskild intensitet
sedan 1980-talet. På ena sidan har kanonförsvararna stått med Harold Bloom i
spetsen. För Bloom är kanon originalitet i förhållande till tradition och föregångare.
Antingen tillhör man de invigda som känner igen estetiskt värde eller också gör man
det inte, menar han. De starkaste kanonkritikerna har varit feminister och företrädare
för nya akademiska fält. Förutom genusperspektivet har även frågor om ras, klass och
etnicitet varit mer aktuella här än i Sverige.  Fokuseringen har i USA främst legat på
utdefiniering, marginalisering och uteslutning. I Cultural Capital, The Problem of
Literary Canon Formation från 1993 visar sociologen John Guillory att kanoniciteten
inte är en egenskap hos själva verket utan sker i dess förmedling. Han visar på att
både kritiker och försvarare av kanon förhåller sig på ett likartat sätt till den
grundläggande frågan om litterärt värde. Han menar att:

• Kanoniska texter är bärare av kulturella värden
• Valet av texter är ett val av värden
• Värden måste vara antingen inneboende eller externa i förhållande till verket

             (Persson 1998, s.43).

Exempel på forskning inom litteraturkritik är René Welleks A history of modern
criticism 1750-1950 (1992). Det är ett omfattande arbete som kan ses som en
historieskrivning för nykritiken, d.v.s. den riktning som anses vara ahistorisk. (Rydén
1998, s. 12-13).

Om Fredrika Runeberg har det gjorts en biografi 1942 av Karin Allardt Ekelund. Vid
Åbo Akademi skrevs 1978 en avhandling i litteraturvetenskap med titeln Den frivilligt
ödmjuka kvinnan. Kvinnosyn och emancipationsideal omkring mitten av 1800-talet
med utgångspunkt i Fredrika Runebergs författarskap. Författare var Åsa Stenwall, en
finlandssvensk litteraturforskare med inriktning mot kvinnohistoria. Hennes bok Den
frivilligt ödmjuka kvinnan. En bok om Fredrika Runebergs verklighet och diktning är
baserad på denna avhandling och det är framförallt den som jag har använt mig utav i
mina studier om Fredrika Runeberg. (Stenwall 1979, s. 7).

Den forskning som främst inspirerat mig och som jag använt mig utav i mitt eget
arbete är Anna Williams Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i
litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (1997). Hon studerar där
kanonbildningen och litteraturhistorieskrivningen i svenska litteraturhistoriska
handböcker ur ett könsperspektiv. Hon tittar på vilka författare som får plats i de
litteraturhistoriska översiktsverken under de tidsperioder hon studerar. Nyckelord här
är kön, värderingar och makt. Hon ser också på den traditionsbundna periodiseringen
och klassificeringen ur ett könsperspektiv. Hon har använt sig av femton

                                                
1 Professor emeritus i litteraturvetenskap
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litteraturhistoriska översiktsverk från 1916 till 1996. Till skillnad mot mig har hon
också med handböcker med särskild infallsvinkel som t.ex. Författarens
litteraturhistoria, Kvinnornas litteraturhistoria m.fl. Williams studie är både
kvantitativ och kvalitativ. Hon undersöker hur många män respektive kvinnor som fått
plats i de litteraturhistoriska översiktsverken och hur stort utrymme de fått. Detta
innebär att hon räknat antal författare men också antalet rader författaren tilldelats.

I sin analys av texterna ser hon på i vilken utsträckning traditionen förs vidare, vilka
formuleringar som används för författaren och hans/hennes litterära text. Vidare ser
hon till vilka normer som tillämpas vid bedömningen av författarskapet och om hur
särskiljandet verkställs. Hennes studie är en systematisk genomgång där hon belyser
en större tidsperiod och visar på gemensamma tendenser och strategier i 1900-talets
litteraturhistorieskrivning. Hon visar att trots att de kvinnliga författarna i vissa
handböcker får ett stort utrymme, ibland till och med större utrymme än männen, så
bibehålls ändå den manliga normen och uppdelningen baserad på kön.

Stor giltighet för min undersökning har Gunnar Hanssons Den möjliga
litteraturhistorien (1995). Hansson utgår i sin studie från ett läsarperspektiv där han
visar på läsarens roll inom det litterära fältet. Hanssons syn på
litteraturhistorieskrivningen är att den utgörs av en författarsida och en läsarsida. Att
belysa bägge dessa sidor är enligt Hansson ingen omöjlighet utan en möjlig och mer
rättvisande litteraturhistorieskrivning. Frågor som han ställer och besvarar är; vilka
gör litteraturens historia, av vem görs urvalet i de litteraturhistoriska handböckerna
och på vilka grunder. Jag kommer att mer utförligt presentera Hanssons åsikter och
föra fram hans argument under rubriken 2.5 Värdering och subjektivitet i denna
uppsats.

1.4 Teoretisk utgångspunkt

Min undersökning gör jag utifrån ett maktperspektiv och det är den franske
sociologen Pierre Bourdieus teorier jag använder mig av. Bourdieu ser eliten som
positioner i ett socialt fält uppbyggt av tillskrivna och förvärvade maktmöjligheter.
Det centrala för reproduktionen av eliten och dess maktmöjligheter menar han är
det sociala ursprunget och utbildningssystemet. Bourdieu säger vidare att värderingar
är smakomdömen och att en persons smak har många bakomliggande sociala faktorer
som t.ex. klassbakgrund, utbildning, ålder, yrke o.s.v. Ett upprätthållande av
skillnader och distinktioner mellan objekt och fenomen, men framförallt mellan olika
sociala klasser. Han visar på två radikalt skilda smaker, den rena smaken, en l´art pour
l´art – ideologi som dyrkas för sina estetiska aspekter och där form är viktigare än
funktion. En kultur för den invigde. Den andra är den populära smaken där funktionen
är det viktiga, kulturen (litteraturen) ska inbjuda till ett emotionellt deltagande, ge
underhållning, njutning och realism. Här är kulturen inte något unikt utan hör
vardagslivet till. Smak har med Bourdieus synsätt en funktion som en status- och
klassmarkör.(Persson 1998, s. 40-58).

Det är framförallt Bourdieus begrepp fält och kapital jag använder mig utav då jag
tolkar och analyserar resultaten av min undersökning. Hans begreppsapparat om fält,
kapital och strategier kräver att bli definierad. I inledningen till Bourdieus Konstens
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regler: Det litterära fältets uppkomst och struktur och i sin antologi Kulturens fält
definierar Donald Broady Bourdieus begrepp:

Fält Ett system av relationer mellan positioner som har en väl utvecklad
autonomi i förhållande till andra fält och till omvärlden. Här finns egna
måttstockar för bedömning och inträdeskrav o.s.v. Kännetecknande för
fältet är också att i grunden för de gemensamma intressen som här finns
utvecklas det en kamp. I litteraturens fält står kampen om rätten att
döma om litterär kvalitet och om vad som kännetecknar ”god” litteratur.
Aktörerna på litteraturens fält är t.ex. författare, förläggare, kritiker och
litteraturforskare. Litteraturens fält innefattar också institutioner som
exempelvis förlag, universitetsinstitutioner, litteraturtidskrifter o.s.v.
(Bourdieu 2000, s. 9-10).

Kapital Med kapital avser Bourdieu ett värde som de etablerade inom fältet
tillskaffat sig och som ger dem maktpositioner. Utifrån denna
maktposition av förvärvade och tillskrivna maktmöjligheter styr de
villkoren för fältet. I det litterära fältet är det smakdomarna som innehar
det specifika kapital som gäller för fältet och ger dem ”rätt” att döma om
vad som är god litteratur och inte. (Persson 1998, s. 40-41). Kapital kan
ses som symboliska och materiella tillgångar och Bourdieu skiljer
mellan många olika kapital. I min undersökning är det framförallt
kulturellt kapital och utbildnings kapital som är aktuella. Dessa kapital
utgör ett värde knutet till det specifika fältet. En viss examen i t.ex.
litteraturvetenskap utgör ett utbildningskapital inom det egna fältet men
inte inom exempelvis näringslivets fält där det är andra examina som ger
utbildningskapital. (Broady 1998, s. 13).

Strategier Med strategier menar Bourdieu de etablerades försök att värna värdet på
sitt kapitalinnehav. Detta omfattar såväl individens och gruppers försvar
av sin position som institutioners. (ibid.).

Det aktuella fältet i min uppsats är litteraturens fält där jag ser till olika kapital,
framförallt kulturellt kapital och utbildningskapital.

                     Genom försök till utökande av maktbefogenheter och genom kampen om estetiskt
värde kan även aktörernas strategier skönjas.

För tolkningen och analysen av mina resultat har jag också utformat en egen
analysmodell som jag använder mig utav. Utifrån denna modell ser jag till om och hur
Fredrika Runeberg är representerad i de litteraturhistoriska handböckerna. Då hon är
omnämnd ser jag till hur detta omnämnande görs utifrån fyra olika
presentationsfomer. De olika presentationsformerna är följande: relaterad till Johan
Ludvig Runeberg, författarskapet relaterat till hennes sociala situation, beskrivning
som en författare ”bland andra” och beskrivning innehållande nedvärderande
subjektiva omdömen. Ett förtydligande av innebörden av en författare ”bland andra”
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görs i anslutning till modellerna under rubriken 3.3 Fredrika Runebergs förekomst i
de utvalda litteraturhistoriska handböckerna.

Under arbetets gång har det visat sig att valet av Bourdieus teorier varit ett mindre
lämpligt val för att belysa maktkampen inom det litterära fältet för denna uppsats.
Maktperspektivet belyser jag oftast i min uppsats utifrån Hanssons Den möjliga
litteraturhistorien (1995). Hans arbete visade sig vara mycket användbart för mig då
han just tar upp frågor om värdering, rätten till värdering, vilka som gör litteraturens
historia m.m. Dessa frågor ligger nära mina egna frågeställningar och dessutom går
Hansson utifrån ett läsarperspektiv in och tittar på hur författare som t.ex. Emilie
Flygare-Carlén beskrivs i de litteraturhistoriska handböckerna. Detta överensstämmer
med min egen begränsade undersökning där jag ser till hur Fredrika Runeberg
presenteras i nämnda översiktsverk.

Min teoretiska utgångspunkt hade sett annorlunda ut om jag fått denna insikt tidigare.
Tidsramen för uppsatsen medger nu inte en så stor förändring av mitt arbete utan det
är ett konstaterande jag gör som en del av resultatet i denna uppsats.

1.5 Metod

1.5.1. Metod och material

Denna uppsats är framförallt en kvalitativ litteraturstudie där de utvalda
litteraturhistoriska handböckerna utgör data för dokumentanalys. Ett av mina problem
har varit mängden av litteratur som finns att tillgå i ämnet. De texter jag har valt har
jag bedömt vara relevanta för min undersökning och belysande för ämnets
komplexitet. Därmed finns såväl material skrivna av författare med en mer traditionell
litteraturvetenskaplig syn representerad som texter av författare med det
litteratursociologiska perspektivet. Utifrån källkritisk aspekt har jag funderat i termer
som vad författaren försökt uppnå med sin text och vilka ställningstaganden han eller
hon har gjort. Jag menar att i texterna representerade i denna uppsats framgår det
tydligt vilka ståndpunkter eller synsätt på litteratur och värdering den enskilde
författaren har. Jag har i mitt arbete använt mig utav såväl primärkällor som
sekundärkällor. I de fall jag använt mig utav sekundärlitteratur är detta beroende på att
ett uppsökande av ursprungskällorna skulle ha varit alltför tidskrävande. De
sekundärkällor som är använda har jag bedömt trovärdiga då det rör sig om personer
som är väl etablerade inom sina respektive områden och ofta används som referenser
av andra forskare. Det använda materialet har jag sökt fram i olika databaser som t.ex.
LIBRIS, ArtikelSök, ERIC m.fl.

1.5.2. Urvalskriterier

Urvalet till de valda litteraturhistoriska översiktsverken gjorde jag genom sökning
framförallt i Libris. Jag valde verk som har använts eller är tänkta att användas för
undervisning, framförallt i gymnasiet och på universitet/högskola. Jag använde mig
alltså av ett användarperspektiv då jag gjorde mitt urval. Jag avgränsade mig också till
de verk som endast berör svensk litteraturhistoria, därmed har typen ”svensk och
allmän litteraturhistoria” utgått. Dessutom valde jag bort handböcker med särskild
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infallsvinkel som t.ex. ”författarens litteraturhistoria” ”och kvinnornas
litteraturhistoria” m.fl.

Då det framförallt är en förändring under 1900-talet jag vill studera valde jag
litteraturhistoriska handböcker från varje årtionde. Jag valde en handbok från varje
årtionde från 1910-talet t.o.m.1960-talet, därefter två litteraturhistoriska översiktsverk
från och med 1970-talet till och med 1990-talet. Från den här tiden träder nya
författare till litteraturhistoriska översiktsverk fram och synen på
litteraturhistorieskrivningen har blivit mer mångfacetterad och mer komplex.
Anledningen till att jag valde två litteraturhistoriska handböcker från 1970-talet och
framåt men bara en för tiden fram till 1960 är alltså att före denna tid dominerar vissa
översiktsverk och återkommer upprepade gånger i nytryck. Om urvalet enbart varit
litteraturhistoriska översiktsverk som använts i undervisning hade t.ex. Lennart
Breitholts (red.) Epoker och diktare varit självskriven för 1970-talet. Förmodligen var
detta den litteraturhistoriska handbok som var flitigast använd, framförallt i
gymnasiestudier under detta årtionde.

I mitt urval har ingen hänsyn tagits till om översiktsverket är ett enbands- eller ett
flerbandsverk och inte heller till dess omfång. En litteraturhistoriehandbok utgiven i
ett enda band kan självfallet inte omfatta samma mängd information som verk utgivna
i ett större antal band. Denna ojämnhet i digniteten hos de litteraturhistoriska
översiktsverken utgör en svårighet som jag inte kunnat överbrygga men som jag är väl
medveten om. Detta tar jag givetvis i beaktande vid analys och vid
resultatpresentation.

1.5.3. Tillvägagångssätt

De litteraturhistoriska översiktsverken i min undersökning är valda som
representanter för litteraturhistorieskrivningen i svenska handböcker från 1910-talet
till 1990-talet. Jag började med en beskrivning av de utvalda litteraturhistoriska
handböckerna där jag beskrev verket och författaren/författarna bakom det. Vilka var
författarna till dessa verk och hur förhöll de sig till föregångare och traditionen inom
litteraturhistorieskrivningen? Nästa steg blev att se om och hur Fredrika Runeberg var
omnämnd i dessa översiktsverk. Jag studerade framställningarna av Johan Ludvig
Runeberg för att se om Fredrika Runeberg där nämndes och i de fall hon
presenterades under eget namn studerade jag dessa. I hennes omnämnande såg jag till
hur hon presenterades. Var hon endast omnämnd som nationalskaldens hustru eller
presenterades hon som författare med redogörelse för det egna författarskapet? Hur
framställdes Fredrika Runebergs författarskap, var det beskrivet relaterat till Johan
Ludvig Runeberg och/eller var det kopplat till hennes sociala situation? Hur såg denna
framställning ut, presenterades hon som en författare ”bland andra” eller användes
nedvärderande omdömen om hennes litterära verk, kanske rent utav ett utdömande av
hennes författarskap? Här använde jag mig utav en egen utarbetad analysmetod där
jag såg till Fredrika Runebergs presentation med utgångspunkt från ovan nämnda
frågor. Denna modell presenteras i tabellform under resultatdelen 3.3.

Vidare försökte jag koppla de enskilda handböckerna till Peter Hallbergs fem metoder
för litteraturhistorieskrivning. Dessa metoder är komparativ-, idéhistorisk-, biografisk-
psykologisk-, sociologisk- samt stilistisk metod och presenteras utförligare under 2.1



11

Litteraturhistoria. Härigenom ville jag se om explicit subjektivitet och värdering med
nedvärderande omdömen kunde knytas till vald litteraturhistorisk metod. Förutom att
se om det fanns en koppling mellan framställning med nedvärderande subjektiva
omdömen i handböckerna och valet av metod ville jag också se om dessa utdömanden
var knutna till tid. Hade valet av litteraturhistorisk metod större inverkan på
framställningen än tiden, var tiden mer avgörande eller var både tid och metod lika
betydelsefulla? Kunde jag överhuvudtaget se en tendens och göra en bedömning av
detta?

I tolkningen av mina resultat har jag använt mig utav Bourdieus analysverktyg fält
och kapital som presenterats under 1.4 Teoretisk utgångspunkt. Inom det litterära
fältet är det striden om litterära värden och rätten att döma om kvalitet som står i
centrum. Bourdieus verktyg har därför använts för att tydliggöra eliten i detta litterära
fält och deras positioner uppbyggda av tillskrivna och förvärvade maktmöjligheter.
Genom Bourdieus begrepp ville jag se om eliten, smakdomarna överskred sina
”maktbefogenheter” och vilka kapital som möjliggjorde den uppnådda maktställning.

1.6 Fredrika Runeberg i sin samtid

Den plats som Fredrika Runeberg fått i vår litteraturhistoria är som den ”odödliges”
maka, skriver Åsa Stenwall i boken Den frivilligt ödmjuka kvinnan. En bok om
Fredrika Runebergs verklighet och diktning (1979). Bilden av Fredrika som
nationalskaldens maka, den perfekta hustrun och modern. Forskarna menar att Johan
Ludvig Runeberg utan tvekan var en ”större” författare än hon var men att Fredrika
fått en undanskymd och orättvis plats som författare just för att hon var
nationalskaldens hustru. Fredrika hyllas framförallt för att hon gav Johan Ludvig
möjligheten att skriva och för all den vård hon ägnade honom under hela 14 år efter
det att han fått ett slaganfall.

Fredrika Charlotta Tengström föddes den 2 september 1807 i Jakobstad i kungariket
Sverige. Hon hade fyra äldre syskon, hennes far hette Carl Fredrik Tengström,
modern Anna Margareta Bergbom och familjen tillhörde den högre borgarklassen.
Fadern var kamrer vid Regeringskonseljens finansexpedition i Åbo och var bror till
Finlands förste ärkebiskop. Fadern var en ”beläst” man och ägde en betydande
boksamling. Männen i Fredrikas släkt hade i generationer varit ”stora” män i Finlands
kulturella och ekonomiska liv. Litteraturen spelade en viktig roll vid den här tiden och
detta gällde i hög grad Fredrikas uppväxtmiljö. Farbrodern, biskop Tengströms hem i
Åbo var ett centrum för landets kulturelit under de första decennierna av 1800-talet.

Fredrika berättar hur hon på egen hand lärde sig läsa före fem års ålder. Hon brann av
begär att lära sig läsa och bli delaktig i det skrivna ordets värld. Hon var ensam i en
vuxen värld utan leksaker eller jämnåriga kamrater. Syskonen var betydligt äldre och
böckerna blev den värld dit den kunskapshungrande Fredrika sökte sig. I den
Tengströmska familjen var man också noga med barnens litterära och intellektuella
uppfostran. Hela hennes barndom och ungdom präglades av den identitetskris som det
innebar för Fredrika att växa upp i en intellektuell ämbetsmannamiljö där hennes
intellektuella behov väcktes samtidigt som omgivningen krävde ett ”kvinnligt”
beteende. Socialiseringen gjorde henne förvirrad och osäker på sig själv. Denna
osäkerhet stärktes i takt med hennes växande vetgirighet och litterära intresse. Varken
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litterära studier eller litterär utövning ingick i kvinnornas liv. Hennes mor, syster och
andra kvinnliga släktingar var bevis på detta, i kvinnouppfostran intog sykonsten av
tradition en överskuggande plats.

Vid sju år ålder började hon läsa biblisk historia, tysk och fransk grammatik. Hon
studerade även andra ämnen som t.ex. naturvetenskap, men var noga med att ingen
utanför hemmet fick reda på att hon läste sådana ”vådliga” ämnen. Att hon själv
författade hemlighöll hon för alla, även familjen. Störst motstånd för sitt litterära
intresse mötte Fredrika hos modern och systern, läsandet inkräktade på handarbetet.
Fadern och hennes bror Karl uppmuntrade och understödde hennes intresse. Fredrika
mötte inte samma restriktioner vid valet av litteratur som jämnåriga flickor gjorde.
För de flesta var romanen en genre som var förbjuden på grund av att den kunde
innehålla anspelningar på vuxenlivets relationer. Själv uttrycker Fredrika att hon läste
romaner alldeles ”oerhört”. För Fredrika var kvinnoförtrycket uppenbart, i böcker och
tidningar som hon läste kunde hon se hur kvinnan utmålades som ett syndastraff som
hånades och klandrades. I beskrivningarna hade kvinnan bristande omdöme och
beskrevs som lögnaktig och skvallersjuk. Redan som 10-åring skrev Fredrika sin
första saga som inspirerats av upplevelsen av detta förtryck. (Stenwall 1979).

Att Fredrika fick en så privilegierad utbildning hade hon bl.a. sin farbror ärkebiskopen
Jacob Tengström att tacka för. Redan på 1790-talet ville han reformera
undervisningen för sina döttrar och kvinnliga släktingar. Hans åsikt var att bildning
var beroende av möjligheter och inte av kön. God litteratur, historia, geografi,
naturhistoria och räkning borde ingå i deras undervisning menade han. Med dessa
åsikter var han långt före sin tid.

Fredrika fick allt svårare att anpassa sig till den föreskrivna kvinnorollen. För att få
”sällskapsvana” tvingades hon med på kaffebjudningar och baler. Hon trivdes inte i
sällskapet och stannade hellre hemma där hon ritade, läste och skrev. Detta
resulterade i en för den tiden ovanligt stor beläsenhet. Hennes goda kunskaper i
engelska, tyska och franska gjorde att hon kom i direkt kontakt med den europeiska
litteraturen. Schiller och C.J.L. Almquist tillhörde hennes favoritförfattare men
författaren över alla andra ansåg hon Walter Scott vara och hans romaner läste hon
om och om igen. I sin självbiografi Min pennas saga skriver Fredrika att Amerikas,
Sveriges och Frankrikes bästa romanförfattare är kvinnor och hon nämner Harriet
Beecher-Stowe, Fredrika Bremer och George Sand. Hon skriver vidare att det är
bristen på grundlig bildning som förvägrar kvinnorna tillträde till författarskapet.
Fredrikas höga bildningskrav var givetvis miljömässigt betingat eftersom bildning
spelade en så stor roll i de kretsar hon tillhörde. Samtidigt som hon var väl medveten
om att hon var privilegierad gentemot de flesta kvinnor kunde hon inte infoga sig i att
ett lägre mått av bildning tillmättes kvinnorna. Hon kunde heller inte identifiera sig
med den värld kvinnorna levde i. (ibid.).

År 1827 ödelades tusen gårdar i Åbo av den stora branden, däribland familjen
Tengströms gård. Fredrika hann bara rädda några få böcker och ansåg det inte vara
mödan värt att rädda sina papper. Fredrika skriver att här ”tog första afdelningen af
hvad jag skrifvit ett ’lysande’slut”. (ibid. s. 25). Fadern hade dött några år tidigare och
Fredrika fick nu ”glädje” av sina handarbetskunskaper för sin försörjning.
Tillsammans med sin mor flyttade hon 1828 till Helsingfors.



13

Inför Johan Ludvig Runebergs uppvaktning hade Fredrika motstridiga känslor.
Dragningen till Johan Ludvig fyllde henne med osäkerhet och hon var medveten om
Johan Ludvigs växlande passioner. Hon skriver:

           Han var en vild stormande, passionerad älskare och brukade sednare påstå, att om
någon flicka skulle gifvit honom korgen, så skulle han slagit henne. Men icke var
han just oföränderlig. Nervander brukade tala om Runebergs Nordanbrud, hans östan
och sunnanbrud (förutom första barndomsflamman och en och annan dessutom,
rädes jag). Fredrika, Nordanbruden, var glömd för östanbruden Mari, och nu ägde
äfven hon ej mera qvar sin plats i hans hjärta, dock ansåg han sig af sin heder
bunden att icke rygga. (ibid. s. 26-27).

I december 1828 förlovade sig Johan Ludvig och Fredrika. Hon beskriver tiden som
en tid av sorger och strider, en kamp för att försöka inordna sig kvinnans roll. Innan
förlovningen hade Fredrika skrivit en tragedi i fem akter, Hämndeanden och vad hon
kallade för ett vidlyftigt stycke på rimmade jamber som hon gav namnet
Barnamörderskan. Förlovningen med Johan Ludvig dämpade hennes litterära
uttrycksglädje. Hon hade i hemlighet provat på olika litterära tekniker som manliga
författare med utbildning och kunskaper praktiserade. Inflytandet från Johan Ludvig
blev större och större och hon började ifrågasätta sitt eget skrivande. Johan Ludvig var
en komplicerad person och var tydlig i sina krav på en hustru. Fredrika skriver: ”En
gång då vi stodo i ett rum med gula väggar, sade han t.ex. ’Att en hustru jakar och
medger hvad mannen säger, det är en obetydlighet, men hon skall tycka som han.
Säger han att den der gula väggen är svart, så vill det säga intet, om hon blott medger,
att den så är, utan hon skall sjelf tycka att den verkligen är svart.’” (ibid.s. 29).

Fredrika gjorde sitt yttersta för att anpassa sig till rollen som underdånig och
uppoffrande fästmö. Fredrika och Johan Ludvig gifte sig den 23 januari 1831.
Giftermålet sågs med missnöje från Fredrikas släkt som ansåg det vara ett ”nedgifte”.
1832 föddes parets första barn, Anna Carolina som redan året därpå, bara ett år
gammal dog. Därefter födde Fredrika sju söner, varav en dog vid tre års ålder.
Fredrika framhåller den lycka som äktenskapet med Johan Ludvig förde med sig på
det intellektuella planet. Utan tvivel var det få kvinnor som vid den här tiden som på
ett så pass relativt ”jämlikt” sätt kunde umgås med män i sin egen samhällsklass.
Lördagssällskapet var en krets av unga akademiker som samlades hos familjen
Runeberg för utbyte av böcker och åsikter. En i nordiska sammanhang unik grupp av
begåvade personligheter som t.ex. J.J. Tengström, J.V. Snellman2, Z. Topelius3, E.
Lönnroth4, J.J. Nervander5, F. Cygnaeus6 m.fl. Dessa möten betydde oerhört mycket
för Fredrika. Hon återkommer ofta i brev och skrifter till denna tid och om hur
oerhört stimulerande hon uppfattade dessa möten. Det var framförallt tankar om och
planering för en fosterländsk kulturpolitik som stod i centrum för diskussionen.

Då Lördagssällskapet ansåg sig behöva ha ett språkrör för sina litterära och kulturella
strävanden grundade de Helsingfors Morgonblad. Johan Ludvig blev redaktör för

                                                
2 Litteraturkritiker, se vidare avslutningen 1.6
3 Professor i historia och en framstående författare
4 Läkare och förnyare av den finska folksägnen. Sammanställde versberättelsen Kalevala samt utgav
Finsk-svenska ordboken
5 Naturforskare och diktare
6 Professor i estetik och nyare litteratur samt författare
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tidningen men eftersom han var upptagen av arbete på annat håll så var det i
praktiken Fredrika som skötte redigeringen. Mellan åren 1833-37 stod hon för en
större del av innehållet i tidningen. Hon översatte och bearbetade artiklar och noveller
framförallt från engelska, läste korrektur och bidrog med egna kåserier och
berättelser. Berättelserna var alltid anonyma. Dessa berättelser samlades sedan i
Teckningar och drömmar många år senare. Det är på grund av sitt arbete med
Helsingfors Morgonblad som hon brukar betecknas som Finlands första kvinnliga
journalist.

1837 fick Johan Ludvig tjänst som lektor vid Borgå gymnasium. Båda upplevde
flyttningen från det akademiska och litterära livet i Helsingfors till det lantliga livet i
Borgå som svår. Fredrika blev isolerad och saknade den litterära och akademiska
miljön som jämfört med Borgå var ovanligt frisinnad gentemot kvinnan. För att
rättfärdiga sitt skrivande inför sig själv och andra försökte hon klara den traditionella
maka- och modersrollen till perfektion, ingen skulle kunna anklaga henne för att
missköta sina plikter som kvinna. Att en skrivande kvinna inte var detsamma som en
dålig mor och husmor ville hon bevisa på detta sätt. Skrivandet blev en ständig kamp
mot tiden. Varje tillfälle att skriva måste utnyttjas, vid insomnandet, vid vaggan och
vid spisen. Hushållet tog det mesta av tiden och på sommaren kom gäster från när och
fjärran på besök till deras sommarställe. Gästerna kunde vara stora sällskap som
stannade allt från några dagar till flera veckor. Besöken bestod ofta av herrar och nu
var Fredrika inte längre delaktig som på Helsingforstiden. Detta tillsammans med
sjukdom och täta graviditeter gjorde att Fredrika istället för att vända sitt lidande och
sina aggressioner utåt vände dem inåt och blev självdestruktiv. Detta visade sig
genom att hon förringade sitt författarskap och hon skriver att det hon skrivit togs
begärligt emot av en publik, eldbrasan. (Stenwall 1979).

Att skriva var ett behov hos henne som förstärktes vid tider av depression. Ytterst
fanns hela tiden önskan om att offentliggöra och nå ut med sina tankar, men hennes
ställning som Johan Ludvigs maka gjorde detta extra svårt. Skulle hon publicera sina
arbeten fick de inte innehålla originella eller ”opassande” tankar, det vill säga hon var
tvungen att underlåta att skildra den konkreta vardagens motsättningsfyllda tillvaro
hon som tänkande och kännande kvinna levde i. Även om varken Johan Ludvig eller
Fredrika själv i praktiken gav henne möjlighet att skriva framhåller hon i Min pennas
saga och i Anteckningar om Runeberg hur han stödde hennes litterära strävanden.
Hon skriver om hur glad han kunde bli när hon någon gång visade honom ett färdigt
arbete. Samtidigt som Johan Ludvigs författarskap var ett hinder för Fredrikas
skrivande insåg hon också att den ”andliga” stimulansen som gemenskapen med
honom gav skulle hon inte ha fått någon annanstans. Johan Ludvig växlade mellan att
uppmuntra och berömma hennes författarskap med att visa henne missnöje och
förskjuta utlovad publicering av hennes bidrag så att den aldrig blev av.

Fredrikas stora intresse för samhällsfrågor bara tilltog med åren. Hon startade en
fruntimmersförening i Borgå och inom ramen för denna en fattigflickskola. Hon var
den drivande bakom undervisningen men hon undervisade inte själv. Fredrikas syn på
bildning som det grundläggande för både pojkar och flickor känns aktuell än idag.
Hon såg inte kunskapen som ett ändamål i sig utan som ett medel att ge barnen tillit
till sin egen förmåga. Hon hade en orubblig tro på bildningens betydelse för
emancipation, utveckling och som lösningen på fattigdomen.
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Grubblerier och ifrågasättandet av det egna författarskapets kvaliteter gjorde att hon
till slut måste få visshet. När hon var nära 50 år gammal tog hon mod till sig och bad
litteraturkritikern Snellman, som ”med stränghet svängt kritikens gissel denna tid”
(ibid. s. 50) att läsa hennes alster. Snellmans utlåtande var mycket berömmande och
han bad om att få publicera dem i sin tidskrift Litteraturblad för allmän medborgerlig
bildning. Från 1856 och flera år framåt fanns Fredrikas berättelser under signaturen –
a-g med i tidskriften under rubriken Teckningar och drömmar. Dessförinnan hade hon
1844 publicerat några bidrag under samma signatur i den litterära kalendern Näcken.
Både berättelserna En dröm och Simrith blev positivt uppmärksammade.

51 år gammal debuterade hon som romanförfattare med romanen Fru Catharina Boije
och hennes döttrar som legat färdigskriven i femton år. Hade den publicerats då den
var färdigskriven skulle den ha blivit Finlands första historiska roman. Det var nu
Johan Ludvig som uppmanade henne att trycka den. Snellman skrev i sin recension i
Litteraturbladet: ”Man har läst Fru Catharina Boije och hennes döttrar och fröjdats åt
att hafva läst en av de bästa originalnoveller, som på svenska språket finnes.” (ibid.
s.52). Snellman ansåg att berättelsen bättre lämpat sig som novell än roman och att
karaktärerna saknade psykologiskt djup. För övrigt hade han tillsammans med flera
andra recensenter bara lovord att säga. Fredrika avslutade sitt större litterära arbete
med romanen Sigrid Liljeholm. Boken gick ut i närmare 1 500 exemplar men på
grund av den hårda kritiken blev försäljningen låg. Den goda kritik hon tidigare fått
hade gett henne mod att ge ut romanen om den frigjorda kvinnan Sigrid, men
litteraturkritikern Estlanders hårda kritik knäckte nästan hennes nyvunna
självförtroende.

I sina böcker skildrar hon kvinnornas svåra villkor vid sin samtid. Här ger hon uttryck
för drömmen om ett drägligare liv och ett mera jämlikt förhållande mellan könen.
Mycket av det hon skrev diktade hon utifrån sina egna erfarenheter men också utifrån
det hon hörde och läste om kvinnors situation både inom och utom det egna landet.
Handlingarna är dock oftast förlagda till mer exotiska miljöer. (Stenwall 1979). Detta
tror jag kan bero på att Fredrika var en drömmande person men det kan också vara ett
sätt att ”maskera” de emancipationstankar som berättelserna innehöll. På detta sätt
blev tankarna framförda utan att hon för den skull riskerade att utsättas för kritik eller
för att ”skämma ut” Johan Ludvig Runeberg.  För kvinnorörelsen i Finland som bara
några år efter Fredrikas död organiserades blev hon en självskriven förebild. Ändå
bidrog Fredrika under sin livstid aldrig till någon offentlig emancipationsdebatt i sitt
hemland. Hon anklagades aldrig för omstörtande emancipationsidéer eller omoralisk
framställning av det kvinnliga könet som ju var fallet för t.ex. Fredrika Bremer i
Sverige. Bremer fick utstå hård kritik för sin roman Hertha som kom ut 1856.
Emancipationsdebatten pågick också under denna tid i grannländerna Danmark och
Norge. I Danmark hade Mathilde Fibiger under pseudonymen Clara Raphael givit ut
brevromanen Tolv breve och i Norge hade Camilla Collett utgivit romanen
Amtmandens Døtre. Fredrika Runeberg sågs tvärtom av kritiker som en behagande,
anspråkslös och ofarlig förespråkare för kvinnornas sak och som dessutom förstod att
hålla sig i bakgrunden av sin framstående make. (ibid.).

Hennes författarskap kan sägas bestå av:

• Romanen Fru Catharina Boije och hennes döttrar
• Romanen   Sigrid Liljeholm
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• Självbiografin Min pennas saga
• Prosasamlingen Teckningar och drömmar
• Anteckningar om Runeberg

En kort presentation av Johan Vilhelm Snellman är här på sin plats då han som
personlig vän till paret Runeberg och som kritiker betytt mycket för Fredrika
Runeberg. Han var en av de ”stora” män som ingick i Lördagssällskapet, den litterära
krets som Fredrika i egenskap av Johan Ludvig Runebergs hustru var en del av.

Under 1850-talet var Johan Vilhelm Snellman den tongivande litteraturkritikern i
Finland. Både Johan Ludvig Runeberg och Snellman var positiva till kvinnligt
författarskap men ansåg att detta skulle ske utan att kvinnan förlorade sin
”kvinnlighet”. Kvinnan kunde, menade de, på grund av sin känslosamhet och
psykiska särart ge ett viktigt bidrag till litteraturen. Kvinnans sätt att skriva styrdes av
att hon var en känslovarelse. Hon var inte lämpad för vetenskap som mannen eftersom
hon saknade förmåga till logiskt tänkande. Därför var hon inte ämnad för det
originellt sköna skapandet som krävde reflexion och abstrakt tänkande. Fredrika
Bremers emancipationsidéer i romanen Hertha gick Snellman till hårt angrepp emot.
Det var emancipationstankarna som han med många i sin samtid såg som förkastliga i
romanen. Fredrika Bremer ansåg han annars vara en god författare men hon borde
skriva om det sanna målet för kvinnans frigörelse, nämligen familjelivet. (Stenwall
1979).

Snellman ( 1806-1881) föddes i Sverige och flyttade som 7-åring till Helsingfors. Här
blev Fredrika Runebergs farbror Johan Jacob Tengström hans lärare. Snellman blev
en helhjärtad anhängare av hegelianismen. Under många år var han verksam i Sverige
och hade stort inflytande i Stockholms litterära värld. Sina filosofiska verk både skrev
han och gav ut i Sverige på svenska. Han riktade stark kritik emot den svenska
filosofin och framförallt mot Atterbom. Han var en hård kritiker. I Helsingfors fick
han en litteraturprofessur och blev en av sitt lands mest inflytelserika tidningsmän.
Senare kom politiken att uppta alltmer av hans tid och han inträdde i senaten. (Nordin
1987, s. 250-252).

2 Bakgrund

2.1 Litteraturhistoria

Svaret på frågan om vad litteraturhistorieskrivning är har jag sökt i ämnen rörande
litteraturhistoria, litteraturvetenskap och litteraturkritik.

Carl Fehrman menar i artikeln Litteraturhistorien som genre och beskrivningskonst att
litteraturhistoria som genre svarar som andra genrer upp mot vissa ideologiska behov i
ett samhälle. Dessa behov kan vara moraliska, rättsliga, religiösa eller politiska och
där litteraturhistorieskrivningen svarar upp mot dessa behov i beskrivningen av
litteratur. (Fehrman 1981a, s. 132). Här menar jag är värdering av litteratur av
betydelse, då det traditionellt är den ”upphöjda” litteraturen som tagits med i
litteraturhistorieskrivningen och därmed är den litteratur som sägs svara upp mot de
ideologiska behoven. Fehrman säger vidare att litteraturhistorien också svarar upp
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mot vissa förväntningar hos läsaren och den är underkastad vissa regler som utövarna
behöver följa. Liksom andra genrer förändras litteraturhistorien i takt med
samhälleliga och ideologiska förändringar och i takt med den förändrade
sammansättningen av genrens utövare och läsare. Många litteraturvetare anser genren
litteraturhistoria vara en omöjlighet. En av dessa är t.ex. René Welleks som menar att
den litteraturhistoriska framställningen är omöjlig eftersom den försöker omfatta
biografi, bibliografi, antologi, tematelogi, stilhistoria, försök till karaktäristiker samt
värderingar av de litterära verken. Detta ska dessutom infogas mellan
bakgrundskapitel som skildrar politisk historia, samhällshistoria, idéhistoria m.m.
(ibid.). Fehrman säger att: ”den litteraturhistoriska framställningen får sin prägel av
motsättningen mellan ’berättelse’ och ’beskrivning’, narratio och descriptio.” (ibid. s.
133).

Litteraturhistorien som vetenskap uppstod under romantiken. I Europa växte den fram
som en universitetsknuten vetenskaplig disciplin. I fokus stod det egna landets
nationallitteratur. Därför har en litteraturhistoria som tecknar ett lands
litteraturhistoria ofta uppfattats som ett vittert nationalmonument. Fundamentet det är
byggt på består av en kanon, bestående av erkända litterära mästerverk som bevarats i
traditionen. (Fehrman 1999, s.11-13). Enligt romantisk litteratursyn stod poesin,
diktkonsten, i ett särskilt nära samband med ett folks och tids ”väsen”. Den hade ett
speciellt värde, inte bara estetiskt utan också som ett historiskt dokument. (Gustafsson
1983, s. 80-81).

Fehrman visar på att den framställningsform som framförallt 1800-talets
litteraturhistoriker favoriserade var besläktad med den historiska romanen och även
med bildningsromanen. Exempelvis visar Johannesson, menar han i sin forskning om
Henrik Schück att denne var inspirerad av Walter Scotts romaner som han läste om
och om igen. Johannesson beskriver Schücks berättandedrag i de litteraturhistoriska
verken som historiemålning. Han kallar till och med Schücks Svenska
litteraturhistoria för ”ett av det senare adertonhundratalets största och mest
inflytelserika diktverk.” (Fehrman 1981a, s.133). Den historiska romanen och
bildningsromanen har verkat som modeller för de litteraturhistoriska översiktsverken
långt in på 1900-talet. Fredrik Böök kallar sin biografi där han sammanfattar sin
litteraturhistoriska verksamhet för ”den roman han skriver om ett människoöde” (ibid.
s.134). Han refererar vidare den löpande litteraturhistoriska översiktsframställningen
som ”det epos han diktar om en tidsålder.” (ibid.). Bööks syn på vetenskapens roll i
arbetet är enligt Fehrman enbart att han till skillnad från en romanförfattare måste
pröva källorna för att data och fakta ska få högsta möjliga precision och exakthet.

Det kronologiska schemat, rationalitet, lineär kausalitet och den fasta synvinkeln som
en författare till ett litteraturhistoriskt översiktsverk utgår ifrån stämmer väl överens
med den historiska romanens uppläggning. De nyare romanformerna kan inte på
samma sätt fungera som modeller för litteraturhistorisk framställning. Uppfattningen
om romanens död och ”the fall of literary history” motsägs av flera forskare, t.ex.
Hans Hertel som menar att berättelsen fortfarande svarar mot ett behov hos både
publik och författare. Samma argument kan man använda för framställningsformen
inom litteraturhistorien, menar Fehrman. Även litteraturvetenskapsmannen har ett
behov av överskådad kontinuitet och formad verklighet. Ett anspråk att etablera
sammanhängande tolkningar utifrån vilka man kan betrakta, värdera och förstå
litteraturens fält. Han säger vidare att man som litteraturhistoriker återger inte bara ett
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historiskt förlopp utan man fäller också utsagor av beskrivande art då man återger,
analyserar, tolkar och värderar texterna. (ibid. s. 134-135). Fehrman nämner inget om
hur dessa utsagor och värderingar av texter ”bör” se ut. Vilka krav som ställs på
litteraturhistorieskrivaren och om vilka metoder han kan utgå ifrån.

I Hallbergs Litterär teori och stilistik (1998) nämner han fem metoder för
litteraturhistorieskrivningen:

1. Komparativ litteraturhistoria
2. Idéhistorisk litteraturhistoria
3. Biografisk-psykologisk litteraturhistoria
4. Sociologisk litteraturhistoria
5. Stilistisk litteraturhistoria

(s. 191-206).

Komparatismen har haft stor betydelse för studiet av framförallt epoker och genrer.
Den lanserades under 1800-talet som en reaktion på den snäva nationella synen på
litteraturhistorien. Definitionen på en komparativ eller jämförande litteraturhistoria
ger Claudio Guillen: ”Comparative Literature is the study of literature beyond the
confines of a particular country.” (Fehrman 1999, s. 13). Här ses de olika
nationallitteraturerna inte som slutna enheter utan som litterära strömningar som
överskrider nations- och språkgränser. Det intressanta blev idéernas, myternas,
symbolernas, genrernas, epokernas och stilarnas transnationella historia. (ibid.).

I en idéhistorisk modell har en historik över de filosofiska idéernas utveckling och
utformning hos olika tänkare den framträdande rollen. Här ses dikten som bärare av
vissa idéer. Mycket lite behandlar författarnas biografi och ingenting om det samhälle
de levde i. (Hallberg 1998, s. 195-196).

I en biografisk-psykologisk metod ser man till sambandet mellan författaren och hans
verk, en kommunikation mellan dessa. Det personhistoriska studiet är givetvis
värdefullt och kan ge oss ökad förståelse för författaren bakom verket och det
stämningstillstånd han eller hon befann sig i. Det är också just här som problemen
med metoden ligger, faran i att koppla upplevelsen, stämningar och åsikter i verket
som författarens egna. (ibid., s. 196-199).

Den sociologiska litteraturforskningen utgörs av litteratursociologi som med Hans
Norbert Fügens ord dels sysslar med: ”den sociala situation som frambringar det
litterära verket” och dels med ”den genom det litterära verket framkallade sociala
situationen.” (ibid. s. 199). Här är inte författaren viktig som särpräglad individ utan
som representant för en grupp, en klass. Litteratursociologin undersöker de
samhällsvillkor (t.ex. ekonomiska) som rådde vid författandet. Vidare undersöks
författarens sociala härkomst och vilken betydelse den haft för hans/hennes arbete och
hela det litterära klimatet. En annan typ av litteratursociologisk forskning är den som
studerar bestämda samhällsklasser eller folkgrupper, invandrare, kvinnor o.s.v. under
olika perioder. Här studerar man inte bara hur de framställs i litteraturen utan också
deras eget litteraturskapande med dess speciella villkor, psykologiskt och socialt.
Ytterligare en forskningsvariant är den där man söker ett orsakssamband mellan
samhällets produktionsformer och klasstruktur med det litterära verket. Hallberg
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menar att den litteratursociologiska aspekten lämpar sig bäst vid forskning om någon
tidsbunden och tidstypisk litterär riktning. Där är underlaget tillräckligt brett för ett
sociologiskt perspektiv. Fügen säger att inom litteratursociologin arbetar man
sociologiskt och kan inte dra in ”estetiska kvaliteter” utan man arbetar enbart med
sociala kriterier. (ibid. s. 199-203).

Den stilistiska metoden är den snävaste av nämnda modeller. Här ser man på verket i
dess egenskap av ”ordkonst”. Här talar man om ”makrostilistik” respektive
”mikrostilistik”. Den första är inriktad på större fält, en epok, en genre eller ett helt
författarskap. Den andra är en intensivanalys av ett enskilt verk. Även den stilistiska
metoden kan ha en psykologisk och biografisk aspekt genom att man syftar till att
karaktärisera författarens psyke genom hans stil. Här ser man framförallt på ordval
och bildspråk. (ibid. s. 203-206).

I praktiken förekommer naturligtvis dessa metoder mycket sällan som renodlade,
påpekar Hallberg utan i samverkan med andra och i blandformer. (ibid. s. 199). Jag
kommer i min undersökning att se på vilka av dessa metoder som förekommer i de
utvalda litteraturhistoriska handböckerna. Påverkar vald metod/metoder
framställningen då det gäller explicit subjektivitet och värdering?

Lars Lönnroth7 menar att dilemmat med litteraturhistorien är att den vill vara estetiskt
värderande samtidigt som den vill vara historiskt vetenskaplig. Utlåtanden,
bedömningar, känsla och estetisk inlevelse tillsammans med kravet på historisk
”objektivitet” och väsentlighet är enligt honom oförenliga. Han föreslår att tolkning
och estetisk värdering hänförs till litteraturkritiken och att ämnet som sådant blir ren
litteraturhistoria. Detta, menar Birgitta Holm8, är en återgång till det som varit
förhärskande, det estetiska. Historia och estetik har alltid flätats samman, men det
estetiska har övervägt. En estetisk hållning som för oss tillbaka till Aristoteles där
litteraturen är ”sannare” än historien. Holm hävdar att det går att kombinera
litteraturhistoria, litteraturkritik och historisk vetenskap med en värderande estetisk
hållning. Exempel på att denna kombination fungerar, menar hon, är tydliga i den
feministiska litteraturforskningen. Den kombinerar översiktlig och nydanande
historieskrivning med inlevelsefull kritik och tolkning. Att uppmärksamma den dialog
och maktkamp mellan könen som pågått genom tiderna kan leda till att nya estetiska
kriterier upprättas. Denna nya syn och bakgrund till de kvinnliga verken gör det
möjligt att upprätta en ny kanon. Gränsdragningen mellan vetenskap och kritik
handlar i huvudsak om maktspråk, menar Holm.(Holm 1998, s. 30-34).

Det är detta maktspråk jag genom exemplet Fredrika Runeberg vill studera. Tydligast
uttrycks det i värderingen av litteratur, där gränsen mellan vetenskap och kritik går.
Att inneha denna ”makt” att värdera, menar jag ställer stora krav på
litteraturhistorieskrivaren. Värderingen i ett litteraturhistoriskt översiktsverk ska fylla
en funktion, att för läsaren lyfta upp ”estetiska värden” i en litterär text. Ett
utdömande av ett författarskap fyller enligt min åsikt inte någon funktion. Som jag ser
det har varje litteraturhistorieskrivare ett ansvar att inte missbruka sin ”makt” i dessa
handböcker som används i undervisning och bygger på en vetenskaplig tradition. Med
den franske filosofen Foucaults ord är viljan att uttala en sanning ett uttryck för begär
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och makt där diskursen reglerar de yttranden och de texter som är accepterade. (Forser
1998, s. 72).

2.2 Litteraturvetenskap

Termen litteraturvetenskap började användas i början på 1970-talet i Sverige. Detta
innebar att den tidigare förhärskande historiska aspekten nu varvades med teoretiska.
Frågor som ställdes var: Vad är litteratur och hur bör den studeras? Det
kännetecknande för en litteraturvetenskaplig text är att den vill gå i dialog med annan
forskning och här är gränsdragningen mellan litteraturkritik och vetenskap viktig,
menar Lönnroth. Båda är berättigade men anspråk och syfte skiljer sig åt.
Litteraturkritikens syfte är värderande och vägledande med en ambition att lyfta fram
konstnärliga kvaliteter. Litteraturvetenskapens syfte är att fastställa enskilda texters
eller genrers konstruktion, meningsproduktion och funktion som framtida forskning
har att bygga vidare på. Vad som ytterst skiljer menar Lönnroth är att
litteraturkritikern inte behöver någon vetenskaplig metodik men en utvecklad känsla
för litterär kvalitet och en förmåga att öppna upp texten för läsaren. Han menar vidare
att litteraturvetaren bör studera både texter av ”stora” författare och texter som
historiskt och socialt betytt mycket för stora grupper av läsare. Det viktiga är att inte
blanda ihop texterna för då skapas en skev bild av det som är historiskt betydelsefullt
var för sig. Han säger att det syndas mycket emot detta, t.ex. i den feministiska
forskningen, där menar han att man har satt likhetstecken mellan den historisk-sociala
betydelsen och dess estetiska värde. Därför är det viktigt att skilja på litteraturhistoria
och litteraturkritik. En kombination av dessa kan ändå vara av stort värde under
förutsättning att man är medveten om skillnaderna. (Lönnroth 1998, s. 30-34).

Här menar jag att litteraturen kan ha både ett estetiskt värde och ett historiskt-socialt
värde. Jag tror också som Lönnroth att det är viktigt att inte blanda ihop och sätta
likhetstecken mellan dem då litteraturens historiskt-sociologiska värde och
litteraturens ”estetiska” värde är betydelsefulla var för sig. Därför är det också viktigt
att inte döma ut ett författarskap för att det inte uppfyller de ”estetiska” krav man som
litteraturhistorisk författare har. Den aktuella litteraturen uppfyller kanske inte den
enskilde litteraturhistorieskrivarens krav på ”estetiskt” värde men litteraturen kan
ändå vara betydelsefull genom sitt social-historiska värde.

För Ingemar Algulin9 är det kännetecknande för ämnesområdet litteraturvetenskap att
de litterära texterna sätts i centrum. Den litteraturvetenskapliga teorin har nästan
uteslutande utgått ifrån och praktiskt-metodiskt behandlat skönlitterära texter. Även
under vissa epoker och i vissa rörelser där bakgrundsfaktorer och samhällskontext
dominerar finns de litterära texterna som det självskrivna huvudmotivet. Ett centralt
studie- och forskningsfält inom litteraturvetenskapen är det verkcentrerade studiet.
Dessa studier aktualiserar den komplicerade frågan om vad ett litterärt verk egentligen
är. Förutom frågan om vad litterär kvalitet är har frågan om genrens vara eller inte
vara diskuterats flitigt. I all teoribildning är förutom litteratur, verk och genre
författaren och läsaren viktiga faktorer. Produktionsprocessen, relationen mellan
litterär text och den verklighet  texten associerar till, relationen mellan litteratur och
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andra konstarter samt givetvis värderingsfrågorna har också varit centrala inom
ämnesområdet. (Algulin 1998, s. 12-13).

En modern sociologiskt inriktad litteraturforskning som populärlitteraturen, intar nu
också en plats inom litteraturvetenskapen. Barn- och ungdomslitteratur får undan för
undan en allt starkare ställning, men än så länge är många litterära former som t.ex.
historieskrivning och reseskildringar utanför disciplinen.(ibid.).

2.3 Litteraturkritik

Som tidigare nämnts är åtskiljandet mellan litteraturkritik och litteraturvetenskap en
viktig del i diskussionen om litteraturhistorieskrivningen. Här menar Per Rydén10 att
kritik i kanoniserande syfte sällan är så medveten och systematisk som vi vill tro. Vi
förlitar oss till de urval som skett fram till vår tid, ett urval som blir berättigat och
nästan oåterkalleligt. Faran här menar han ligger i att uppfatta dagens kanon som
definitiv och rättvisande. Den fullständiga kritiska rekonstruktionen är en illusion och
att inte inse det är den verkliga faran. (Rydén 1998, s. 11-19). För Lönnroth
kännetecknas litteraturkritik i förhållande till litteraturvetenskap av att den tillåter sig
ett större mått av godtycke. (Holm 1998, s. 33).

Vad som skiljer vetenskap och kritik åt är enligt många litteraturvetares uppfattning
värderingen, men det är också något som förenar vetenskap och kritik, menar Thomas
Olsson11. Han säger vidare att kritik är en ordets konst och att kritikern är en konstnär
i samma mening som en poet är det. Han visar på detta genom att referera till Oscar
Wilde. Wilde har sagt att det bara är genom att fördjupa sin egen personlighet som
kritikern kan tolka andras. Wilde är estet och hans syn på all konst är att den är
individuell. Han säger: ”Betydelsen hos varje skönt danat ting ligger åtminstone lika
mycket i själen hos den som betraktar det som i själen hos den som skapade det.”
(Olsson 1998, s. 126). Enligt honom blir tolkningen mer uttömmande, övertygande
och sann ju mer personligheten gör sig gällande i tolkningen. Han menar att kritik
behandlar ”konstverket” som utgångspunkt för en ny skapelse och är på detta sätt mer
skapande än konsten. Kritiken är rent subjektiv och behandlar inte konstens uttryck,
utan enbart de uttryck den kan ge. Wilde ser all kritik som skapande litteratur. Hans
teser är att kritikerns uppgift är att se objektet som det inte är och att sträva efter
fördomsfrihet, men inte rättvisa. Kritikern får, menar Wilde inte fastna i principer
eller tankesätt och bli slav under sina principer utan ständigt sträva efter att förnya sig.
(ibid. s. 121-132).

Kritikern har ofta flera lojaliteter menar Svedjedal12 eftersom litteraturkritiken för
kritikern innebär en del av det litterära blandyrket. Svedjedal säger vidare att det är
synd att specialiseringen inom litteraturforskningen lett till att studiet av
litteraturkritik bedrivits skilt från studiet av litteraturhistorieskrivning och
kanonisering. Detta eftersom det finns ett nära samband mellan dessa. Många av dem
som skriver litteraturhistoria har själva varit verksamma som kritiker och då de
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skriver sina översikter grundas de ofta i deras egna recensioner av litteratur.
(Svedjedal 1998a, s. 49-60).

Enligt min mening har litteraturhistoria och litteraturkritik både gemensamma och
skilda uppgifter inom det litterära fältet. Detta är en icke obetydande del av
problematiken. I en studie av ett författarskap som t.ex. Fredrika Runebergs där man
utifrån synpunkter rörande litterär kvalitet bedömer hennes författarskap, menar jag
kan subjektiva värderingar fylla en funktion. Funktionen som med Olssons ordval gör
kritikern till konstnär. Här är det också mer tydligt att bedömningen utgår från den
enskilde litteraturkritikern. Däremot hävdar jag att litteraturkritik bör se annorlunda ut
i en litteraturhistorisk handbok som inte bara har till uppgift att iternanalysera och
värdera litterära texter.

Den amerikanske filosofen Richard Rorty säger i sin bok Kontingens, ironi och
solidaritet (1997) att litteraturkritiker inte sysslar med att förklara böckers ”verkliga”
mening eller dess ”litterära kvaliteter”. De ägnar sig åt att placera in böcker i
kontexten av andra böcker och gestalter i kontexten av andra gestalter. Detta, menar
han görs på samma sätt som vi placerar in en ny vän eller fiende i det sammanhang
som definieras av gamla vänner och fiender. Vi reviderar på detta sätt vår uppfattning
om både de gamla och de nya. Litteraturkritik är enligt Rorty en fråga om att se på
den ena texten och att se på den andra texten, inte att jämföra med ”originalet”. Han
menar att litteraturkritiker kan ses som moraliska rådgivare, inte för att de har en
särskild tillgång till den ”moraliska sanningen” utan för att de har ”sett sig om i
världen”. Det vill säga att de har läst fler böcker och därför har bättre utgångsläge för
att inte fångas i en enda boks vokabulär. (Rorty 1997, s. 98-99). Det här tycker jag är
en intressant ståndpunkt. Att se litteraturkritikern som rådgivare gör att läsaren
därigenom ges möjligheter att ta del av kritikerns kunskaper i ämnet och hans/hennes
beläsenhet. En rådgivning kan vara god men är inte allmängiltig.

2.4 Litteratursociologi, en paraplyterm

För att få en så ”heltäckande” bakgrund som möjligt för mina frågeställningar har jag
valt att ta med litteratursociologi under en egen rubrik.

Litteratursociologi definierar Johan Svedjedal som de processer som skapas i
samspelet mellan litteraturen och samhället. Studiet av litteraturen som socialt
fenomen. (Svedjedal 1998b, s. 77).

Till cultural studies fältets grundare brukar Raymond Williams och Richard Hoggart
räknas. Kulturbegreppet här är det antropologiska, d.v.s. att kultur ska förstås som ett
helt livssammanhang. En av drivkrafterna bakom fältets etablering var distinktionen
mellan den s.k. högkulturen och lågkulturen. Litteratursociologen Andrew Milner
menar att det finns två typer av cultural studies, en ”modest” och en ”immodest”. I
den immodesta varianten studeras ”högkultur” och ”populärkultur” utifrån
gemensamma teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Här ser man den
kanoniserade litteraturen som ett subsystem bland många andra i den allmänna
kulturen. I den modesta varianten är populärkulturen i centrum, populärkulturen som
ett fält omringat och genomkorsat av de som har makten över kulturindustrin. Det är i
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definitionen mot ”högkultur- estetik” som populärkulturen får sin identitet. (Persson
1998, s. 46-47).

Litteraturforskaren John Frow menar i sin bok Cultural studies and cultural value
(1995) att det är viktigt att värdefrågan får en mer framträdande plats inom
kulturanalysen. Han förordar en kritisk värdeanalys som inte hemfaller åt vare sig
populism eller elitism och då måste antaganden, begrepp och högt/lågt distinktionen
omprövas. Det vill säga hur man kan definiera och konkretisera kulturellt och estetiskt
värde. Steven Connor skriver i sin bok Theory and cultural value (1992) att värdering
är en nödvändig och fundamental mänsklig aktivitet att även ett värdeneutralt eller
värdenihilistiskt perspektiv i slutändan alltid innebär ett hävdande av någon form av
värde. För att tillhöra medieforskningen har Jostein Gripsrud en speciell syn på
kvalitet och kvalitetskriterier. För honom spelar genrebegreppet en viktig roll. Det
värde man kan tillskriva en text, menar han hänger samman med den aktuella genrens
estetiska och existentiella möjligheter. Genrer är föränderliga system och då de ska
ordnas hierarkiskt blir det till sist kulturens överordnade värderingar som bestämmer
genrens placering i hierarkin. Alltså vad som uppfattas som viktigt och värdefullt.
Olika genrer kräver olika kompetens av sina läsare och alla har helt enkelt inte den
kompetens som krävs för att ta del av vissa texter. För Gripsrud är ”förnyelse” det
överordnade kvalitetskriteriet som ska bedömas genre-internt. Han menar att det finns
goda skäl att anta att den mest kvalificerade ”smakdomaren” av ett litterärt verk är
den som har det kulturella kapital som skolning i den litterära kulturens speciella
koder och tolkningsprocedurer ger. Enligt Gripsrud bör man arbeta för att jämlikare
distribuera det kulturella kapital som krävs för att kunna ta del av både ”hög”- och
”låg”kulturens texter. (ibid. s. 49-55).

Från 1930-talet gav den s.k. Frankfurtskolan med marxistiskt orienterade
litteraturforskare som t.ex. Theodor W. Adorno och Walter Benjamin starka impulser.
De marxistiska och de tidigare kulturhistoriska synsätten förenades till ett
litteratursociologiskt synsätt.(Svedjedal 1998b, s. 79). Marx såg den historiska
utvecklingen som tänkandets drivkraft. Marx och Engels teori var historiefilosofisk
och ekonomisk, en sociologi över det kapitalistiska samhället. Eftersom litteraturen är
en social företeelse är tolkningsmetoden också lämpad för litteraturteoretiska
perspektiv. Den marxistiska litteraturteorins grundantaganden är att det är bortom
litteraturvetenskapen man finner svaren. Marx menar att människan gör sin egen
historia och att all mänsklig aktivitet är ett tecken på frihetssträvan. En emancipation
från traditioner och villkor som människan är fångad i. En skönlitterär författare gör
också sin historia men inte fritt utan i en bakgrund av givna och nedärvda
omständigheter. Det är detta som Stefan Jonsson13 betecknar i sin artikel Marxistisk
litteraturteori ( Bergsten, 1998) för litteratursociologins område.

Den traditionella litteraturvetenskapen kännetecknas av synen på det fria skapandet
och det unika litterära verket. Utifrån denna syn analyseras struktur, stil, idéinnehåll,
författarens psykologi och intentioner, menar Jonsson. Den litterära textens mening
analyseras i marxistisk teori precis som inom den traditionella litteraturvetenskapen.
Skillnaden är enligt Jonsson att tonvikten i marxistisk teori ligger på att tolkningen av
texten förutsätter en tolkning av förhållandet mellan texten och dess sociala och
historiska villkor. I analysen av texten kan många av de litteraturvetenskapliga
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metoderna användas som redskap. Marxistisk teori synliggör precis som
litteratursociologin relationen mellan litteraturen och samhället, litteraturen kopplad
till sin sociala kontext. Jonsson säger att den litteratur som överlever sin tid belyser
sin historiska situation från många olika perspektiv och inbjuder samtidigt människor
att söka och finna sig själva och sina konflikter. (Jonsson 1998, s. 95-109).

Johan Svedjedal ger i Litteraturvetenskap – en inledning (red. S. Bergsten, 1998)
under rubriken Litteratursociologi en kort historik om dess uppkomst. Svedjedal
skriver att litteraturvetenskapen dominerades vid tiden före andra världskriget av
tanken att bakomliggande orsaker som biografiska och sociala faktorer förklarade
litteraturen. Under efterkrigstiden inskränktes litteraturvetenskapens uppgift då den
dominerande åsikten var att litteraturvetenskaplig analys borde begränsas till texten
och dess struktur. Denna nykritik satte sina spår inom forskningen från och med 1950-
talet där intresset centrerades på det ”interna” d.v.s. i analysen av texten och inte på
historisk inramning och bakgrund. Samtidigt som dessa inskränkningar gjordes
utvecklades modernare former av litteratursociologi och forskning pågick på många
håll. I Frankrike var det ledande namnet runt 1960-talet Robert Escarpit. Han
studerade läsvanor, bokmarknad och ”det litterära kretsloppet”. Inom Frankfurtskolan
i Tyskland utvecklade Jürgen Habermas sin ”offentlighetsteori”, teorin om
litteraturens funktion som opinionsbildare och samhällskraft. I England var Richard
Hoggart och Raymond Williams de ledande namnen vid Centre for Contemporary
Cultural Studies i Birmingham. Centret hade tillkommit i mitten av 1960-talet där
Hoggart och Williams studerade litteraturens och kulturens roll i samhället. I Sverige
har litteratursociologiforskningen bedrivits i Uppsala sedan 1965 då Lars Furuland
grundade avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala Universitet. (Svedjedal
1998b, s. 79- 80).

Under de senare decennierna har cultural studies utvecklats till att inte bara omfatta
litteratur utan all mänsklig kultur och har därmed närmat sig områden som etnologi
och sociologi. Därför menar Svedjedal bör man betrakta litteratursociologi som en
metodisk paraplyterm och inte som ett litteraturvetenskapligt delområde.
Undersökningar inom litteratursociologin utgår ofta från tanken om litteraturen som
en spegling av verkligheten. På så sätt speglar skönlitteraturen ofta både
socialhistoriska och social-psykologiska förhållanden. Denna speglingsteori har med
åren utvecklats och på 1960-talet uppkom tanken att litteraturen avspeglade
ideologier. På 1980-1990 talet utvecklades idén vidare till att ideologier i
skönlitteraturen fanns i det osagda, förvrängda och motsägelsefulla samtidigt som
uppmärksamheten lades på litteraturens bidrag för vår verklighetssyn och som skapare
av idéer, mentaliteter och ideologier. Svedjedal skriver ”Så ger speglingsteorin två
lärdomar: konsten efterliknar livet – och livet efterliknar konsten.” (ibid. s. 81).

Svedjedal nämner några teoretiska utgångspunkter för den litteratursociologiska
inriktningen. Dessa tillsammans, menar han, ger det litteratursociologiska
perspektivet:

• Materialism Förklaringar till litterära verk söks i faktorer
som samhällsklass, kön och författarens
ekonomiska situation o.s.v.
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• Grupperspektivet Här söks förklaringen till ett verk och dess
författare i bakgrund mot en större grupp.
Mönster urskiljs tydligare om man studerar
kollektivt utifrån klass, kön, etnicitet o.s.v.

• Sociopoetik Här studeras det ständigt pågående samspelet
mellan litteraturen och samhället.

• Brett litteraturbegrepp Här uppmärksammas olika marginaliserade
litteraturgenrer. Materialet utgörs inte bara av
skönlitteratur utan även av facklitteratur,
tidskrifter, tidningar o.s.v.

• Värderingsdistans Här undersöks värderingar och grundfrågan
är ofta vilka funktioner ett verk fyllt för olika

                                                                 grupper under olika tider.
(ibid. s. 89-90).

Av de teoretiska utgångspunkterna är jag i min undersökning främst inriktad på den
materialistiska. Kan ett författarskap som Fredrika Runebergs värderas utan
hänsynstagande till hennes sociala situation? Hennes författarskap hade ur social
aspekt många svårigheter, författande kvinna på 1800-talet, mor till sex söner och inte
minst den ställning det innebar att vara nationalskaldens hustru.

2.5 Värdering och subjektivitet

På frågan om vad litteraturvärdering är skriver Birgitte Rörbye14 att litteraturvärdering
har flera sidor. Dels är det fråga om ett urval, dels om en tolkning. Urvalet vilar på en
tradition medan tolkningen knyts till innehållet, analyser eller föreställningar
förknippade med författaren, hans tidigare verk och status i den elit tolkaren tillhör.
(Rörbye 1995, s. 38-41). Begreppet värdering har utgjort och utgör ett ständigt
problem för litteraturhistorikern/kritikern eftersom värdering är så starkt knuten till
hans/hennes syn på litteraturvetenskap och dess objekt. Hallberg menar att varje
forskare bör se det som ett självklart ideal att så långt som möjligt arbeta rent
”objektivt” och ”värderingsfritt”. Svårigheten är just att definiera vad som är ett
”värde” i t.ex. en dikt. (Hallberg 1998, s. 209-211).

Under olika perioder har man i fostrande syfte värderat diktens ”nytta”. I andra
skeden har man sett till en dikts förmåga att väcka och engagera oss känslomässigt.
Ytterligare ett värdekriterium är diktens insats som utforskning av den sociala och
psykologiska verkligheten. Dessa externa värderingsgrunder brukar benämnas
utilarism, emotionalism och dokumentarism. Ett annat mer sociologiskt inriktat
kriterium är att den konstnärligt mest värdefulla dikten är den som ger det mest
fullständiga uttrycket för sin samtid. En värdering på interna grunder som i en
strukturanalys anses av somliga litteraturvetare som en mer ”objektiv” estetisk
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bedömning. Den personliga måttstocken kan inte heller här ge ett ”objektivt” eller
allmängiltigt värde. Värdering förändras också med åren, även för den enskilde
litteraturhistorikern/kritikern inverkar ålder, erfarenhet, livssituation o.s.v. Varje
enskild värderingsgrund har sina begränsningar, gäller bara vissa aspekter och delar
av ett diktverk samt under bestämda förutsättningar. Värdering av en text kan aldrig
lösas generellt. Hela verksamheten genomsyras av värdering och problemet är att de
ofta är outtalade och måste analyseras. Som litteraturhistorisk handboksförfattare
måste man, menar Hallberg tydligt lyfta fram de egna värderingsgrunderna. Detta för
att inte ge sken av ”objektivitet” och allmängiltighet. (ibid.).

I sin bok Smak eller värde (1999) säger Juan Wilhelmi15 att diskussionen inom
estetiken har dominerats av två motsatta ståndpunkter. För den ena ståndpunkten står
det objektiva synsättet och för den andra det subjektiva synsättet. Inom objektivismen
finns krav på estetiska värden som ett verk bör uppfylla medan de estetiska
omdömena inom subjektivismen sker utifrån läsarens personlighet. Dessa
ståndpunkter menar Wilhelmi är ohållbara eftersom ingen av dem betraktar det
litterära verket som den mänskliga skapelse det är. Litteratur måste förstås som ett
skapande vari ett ställningstagande görs till den verklighet vi lever i.

Både inom objektivismen och subjektivismen relateras estetisk kvalitet med känslor
av ”njutning” som verket skapar. För subjektivisten grundar det sig helt på känslor
och för detta synsätt kan det därför inte finnas några kriterier för vad som är njutning
eller skönt. De estetiska omdömena är därför smakomdömen som varierar beroende
av den enskilde individens personlighet och av sociala, ekonomiska och kulturella
faktorer. Men problematiken är betydligt mer komplicerad än att man kan likställa
estetiska omdömen med smakomdömen, hävdar Wilhelmi. Smak är något som inte
bara varierar från person till person utan också inom samma person, man kan tröttna
och ändra smak. En individ kan tycka om en viss bok för att den är underhållande och
en annan för att han i den kan väva in sin egen livssituation, söka och kanske finna
svar på sina problem. I det senare fallet är det enligt Wilhelmi något mer än personligt
tycke och personlig smak. Människor som i ett litterärt verk känner igen sig och kan
fördjupa sig i sig själva är lika lite beredda att kompromissa om dess värde som en
religiös människa om sin religion. (Wilhelmi 1999, kap. 1,2 och 8).

Wilhelmi ger härmed värde innebörden av något djupgående som berör det innersta
hos en människa. Kan då inte det som i ett litterärt verk ger den enskilde läsaren
underhållning och rekreation betraktas som värde? Värde för Wilhelmi är något
djupare, något mer än smak och detta ”något” är okompromissbart.

Skillnaden mellan smakfrågor och estetiska värdefrågor är skillnaderna de har i
betydelsen för läsarens liv. En läsare, hävdar Wilhelmi kan anse att ett verk har ett
stort litterärt värde utan att personligen tycka om det. Detta värde kan ligga i subtila
beskrivningar som skänker ”estetisk njutning”, men att det t.ex. är den komplexa
prosan eller den långsamma rytmen som gör att läsaren personligen inte uppskattar
verket. Ett litterärt omdöme har sin grund i personliga erfarenheter och eftersom
litteraturen på olika sätt uttrycker läsarens och författarens livshållning kan ett litterärt
omdöme göra anspråk på att gälla för en grupp människor. I denna grupp
överensstämmer förhållandet till litteratur, litterär bakgrund, erfarenheter och
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intressen. Estetiska omdömen är därför enligt Wilhelmi varken individuella eller
allmängiltiga. (ibid.). Han skriver ”Vissa litterära omdömen är individuella med ett
överindividuellt anspråk. Vad som hävdas i dessa omdömen är att verket har ett värde
som är oberoende av läsarens personliga egenheter. Detta värde består i att verket
skapar en möjlighet att se på livet, där många personer med likartade attityder och
livsproblem kan enas.” (ibid. s. 96-97).

Estetiska omdömen kan ha en sociologisk allmängiltighet. Genom att tillhöra en viss
social grupp eller krets utvecklas smakriktningar som blir normgivande för god
litteratur. Den kulturella miljön, menar Wilhelmi är en starkt styrande faktor för
läsaren. Det finns också omdömen som inte kan förstås ur ett sociologiskt perspektiv.
Detta benämner Wilhelmi som ”vi-perspektivet”, här förenas författarens och läsarens
estetiska och etiska aspekter genom det litterära verket. I detta verk behandlas
problem som är gemensamma för människan oavsett social status och som människor
under olika tidsåldrar reagerat och reagerar på. Dessa problem är för människan de
”eviga” problemen som t.ex. ensamheten och döden.

Det kännetecknande för värdet i den ”stora” litteraturen är enligt Wilhelmi att den
som idealt mål har att uppnå den fullständiga kommunikationen mellan författare och
läsare. (ibid. s. 99-109).

Is literary history possible? är titeln på David Perkins bok från 1992. Hans svar blir
nej, litteraturhistorieskrivningen är omöjlig. Perkins menar att litteraturhistorikerns
resultat aldrig kan bli litteraturhistoriens historia utan ”någons” historia. Det handlar
menar han om ett litet urval litteratur som betraktas ur denna någons mer eller mindre
privata perspektiv. Gunnar Hansson16 menar däremot i sin bok Den möjliga
litteraturhistorien (1995) att litteraturhistorieskrivningen fyller flera behov. Det är
snarare en förnyelse av tänkandet runt litteraturens historia som han eftersträvar.
Litteraturhistoria är starkt sammankopplad med läsningen och användningen av
litteraturen och detta kan inte tänkas bort vid en analys och värdering av texterna.
Hansson menar att litteraturens historia handlar om innebörd och värdering av
texterna från författaren och sedan av läsaren. I sin bok tar Hansson upp frågan om
vad som ska ingå i litteraturhistorieskrivningen och vem som har makten över den.
Trots att Hansson i denna bok skriver ur ett läsarperspektiv har hans
undersökningsresultat och argument stark giltighet även för min undersökning.

Hansson ser en utveckling inom svensk litteraturhistorieskrivning där
handboksförfattaren har ”fått” allt friare tyglar och ofta mycket tydligt ger personligt
värderande omdömen av verk och författare. Han ställer frågan om
handboksförfattarna ensamma är de som har eller bör ha makten över litteraturens
historia. Litteraturens läsare måste också få göra sina röster hörda. En komplettering
av handböckernas framställning där utgivning och läsning av enskilda författare och
verk också är representerade. De ”fakta” vi finner i de litteraturhistoriska
översiktsverken har generationer av forskare sökt fram och de tidigare forskarnas
perspektiv på litteraturen och framställningsformen förs vidare och utvecklas. Det är
alltså det samlade litteraturvetenskapliga forskarsamhället bild av litteraturen som förs
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fram i de litteraturhistoriska handböckerna. Det är bara det som litteraturforskaren valt
att behandla som kommer in i våra litteraturhistoriska verk. Dessutom finns, menar
Hansson ett slags kulturellt eller estetiskt tryck på författarna till dessa verk som gör
att deras framställning smaksätts med allsköns subjektiva omdömen. ”Kunskapen” får
ge vika för ”tyckanden” om litteratur. (Hansson 1995).

Subjektiva inslag finns och har funnits i varenda handbok och Hansson exemplifierar
med Schück och Tigerstedt. I stället för saklig beskrivning av litteraturens funktion
och betydelse i sin samtid behandlas den med handboksförfattarens nutidsperspektiv
och effektfulla formuleringar. Dessa subjektiva värderingar är inte resultat från
tidigare forskning utan är uttryck för handboksförfattarens personliga uppfattning och
värdering. Deras tyckanden är precis lika privata och subjektiva som andra läsares.
Dessa subjektiva värderingar är enligt Hansson störande inslag i de litteraturhistoriska
handböckerna som annars ofta har ambitionen att ge intryck av att beskriva den
”sanna” litteraturhistorieskrivningen.

Hansson ställer också frågan om vem som bestämmer och på vilka grunder vilka
författare som kommer med i de litteraturhistoriska översiktsverken. Här har t.ex. Karl
Erik Rosengren i sin undersökning The climate of literature (1983) visat att den
samtida kritiken har större inflytande än man tror. Detta genom att de lyfter fram vissa
författarskap och andra från början hamnar i skuggan. Samtida kritiker kan på så sätt
sortera in och ut författarskap som sedan accepteras av morgondagens kritiker och
forskare. Det litteraturvetenskapliga forskarsamhället har dock det största inflytandet
när det gäller urvalet av verk och författare som går vidare till eftervärlden, hävdar
Hansson. Detta sker genom doktoranders val av ämne för avhandlingar vilka ofta
påverkats av docenter och professorer. Dessa docenter och professorer forskar själva
och är de som bestämmer innehållet i kurser för doktorander och blivande lärare. Det
är också dessa människor som är författare till de litteraturhistoriska handböckerna.

Andra grupper som har möjlighet att påverka vad som blir bevarat i vårt litterära
minne är t.ex. bokförläggare, bibliotekarier, administratörer som upprättar läroplaner
och lärare som skriver läroböcker m.fl. Hansson drar slutsatsen att det är en liten krets
personer som bestämmer över vad som blir bevarat och inte. Denna skara hålls
dessutom samman av gemensamma kulturarv, gemensam utbildningsbakgrund och
uppfattning om estetiska och litterära kvaliteter. Den viktigaste faktorn i hela
urvalsprocessen till de litteraturhistoriska översiktsverken är de gemensamma
kulturarven och utbildningsbakgrunden, enligt Hansson. (ibid.).

I de litteraturhistoriska handböckerna finns huvudsakligen bara den litteratur som
specialisterna ansett ha estetiska och litterära kvaliteter eller som haft betydelse för
uppkomsten av annan litteratur som haft dessa kvaliteter. Hansson menar att när väl
litteraturen med dess tillkomst och bakgrund är skrivna i
litteraturhistoriehandböckerna så existerar den där statiskt och oföränderlig.
Handböckernas framställning blir bara en halv litteraturhistoria. För att den ska bli hel
krävs att den integreras med det föränderliga liv litteraturen lever på mottagarsidan.
Här får texterna annan innebörd och andra värden i möten med nya grupper av läsare.
Litteraturhistorien består av en författardel och en läsardel som bör behandlas
tillsammans och komplettera varandra för en allsidig beskrivning av litteraturens liv.
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På frågan om vem som gör litteraturens historia svarar Hansson: ”Det är diktarna och
läsarna som tillsammans GÖR litteraturens historia. Efteråt kommer
litteraturhistorikerna och SKRIVER sin version av denna historia.” (ibid. s.110).
Bland de dokumenterbara spår som författare och verk lämnat efter sig väljer
litteraturhistorikern ut vissa delar och utesluter andra och gör sin beskrivning av
litteraturens historia. Litteraturhistorikern gör sina val utifrån två roller, rollen som
forskare och rollen som handboksförfattare. Som forskare väljer de ut det de vill
forska om och resultaten styrs av deras val. Som handboksförfattare väljer de ut det
viktigaste och mest intressanta från forskningen som tillsammans med beskrivning av
verk och värdering kommer att ingå i den litteraturhistoriska översikten. Dessa val,
menar Hansson har en avgörande betydelse för hur deras beskrivning av litteraturens
historia kommer att se ut. För litteraturhistorieskrivningen och för forskningen är
dessa val nödvändiga. Både forskningen och handböckerna blir den styrande bilden
för litteraturens historia att utformas för kommande generationer.

Både direkt och indirekt ger handboksförfattarna uttryck för sina privata sympatier
och antipatier gentemot författare och författarskap. Det handlar om mycket
långtgående friheter i presentationen av de egna värderingarna av enskilda verk och
författare. De formuleras ofta sakligt och ibland som en allmänt accepterad
uppfattning men mycket sällan med referenser till sig själva av typen: ”så här tycker
jag …”. Förfarandet innebär att de som skriver litteraturvetenskap och handböcker tar
makten över böckerna och författarskapet. Handboksförfattarna ger sig rätt att skriva
så att deras egna preferenser, tolkningar och värderingar framställs som allmängiltiga
och ”objektiva”. Enligt Hansson drabbar detta maktövergrepp både läsare och diktare.
I läsarnas fall rätten att skapa egna innebörder och värden i den litteratur han/hon läser
utefter egna erfarenheter, förutsättningar och livsvillkor. För diktaren gäller att
hans/hennes texts innebörd fastslås och blir normerad genom handboksförfattarens
subjektiva omdömen. Mandatet att skriva in sig själv och sina värderingar i
litteraturhistoriska handböcker på detta sätt är, enligt Hansson självpåtaget och ur
historisk synvinkel har denna privata subjektivitet och värdering utvidgats och fått
större utrymme med åren. Ett av exemplen på en handbok som genomsyras av uttalad
subjektivitet och värdering i sina verkbeskrivningar är enligt Hansson Den svenska
litteraturen av Lönnroth och Delblanc. Här syns tydligt litteraturhistorikernas
självpåtagna maktutövning då de genom sin egen läsart och sina egna värderingar
nedvärderar och dömer ut litterära verk. (Hansson 1995). Detta påstående är inget som
jag kan se något av i min egen undersökning. I exemplet Fredrika Runeberg tolkar jag
de värderingar och omdömen som ges i detta litteraturhistoriska översiktsverk varken
som nedvärderande eller som ett utdömande av hennes författarskap.

Förklenande omdömen och utdömande av författarskap kan, menar Hansson inte vara
vare sig önskvärda eller försvarbara i en historisk framställning. Kränkningen drabbar
inte bara de utdömda författarna utan även de läsare som uppskattat deras litteratur
och bildat sig en annan uppfattning. Privata uppfattningar och värderingar hör inte
hemma i ett litteraturhistoriskt översiktsverk och fyller inte någon funktion. Ett
författarskap eller verk kan klargöras för nutida läsare genom saklig beskrivning om
hur verket lästes och bedömdes i förfluten tid. I dessa beskrivningar kan givetvis
värdering ingå, men på ett sådant sätt att det beskriver hur denna värdering uttryckts
av läsare tillbaka i tiden och inte endast genom handboksförfattarens uttryck för
privata värderingar. Genom att beskriva hur texterna fungerat för läsare under olika
perioder och genom att analysera och värdera litteraturen på ett nytt sätt kan
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handboksförfattarna väcka läsarnas litterära intresse istället för att genom subjektivt
utdömande och upphöjande utav litteratur utesluta läsaren från de ”invigdas” krets.

Många av de litteraturhistoriska handboksförfattarna ger uttryck för sina privata
uppfattningar om både författare och verk. Detta är som nämnts inget nytt fenomen
utan fanns representerat redan i Henrik Schücks verk. Det nya ligger i att i de
litteraturhistoriska översiktsverken från nyare tid har dessa privata uppfattningar fått
allt större utrymme. Subjektiva omdömen har inte bara blivit vanligare utan också
extremare. (ibid). Detta överensstämmer med syftet med min uppsats där jag genom
exemplet Fredrika Runeberg vill se om den explicita subjektiviteten med
nedvärderande omdömen och utdömande av författarskap blivit tydligare i de
litteraturhistoriska översiktsverken under 1900-talet. Kommer jag att se samma
mönster i min begränsade undersökning som Hansson här presenterar? Blir
subjektiviteten i omdömena mer extrem med åren i fallet Fredrika Runeberg?

Enligt Hansson blir den här bilden också allt vanligare i litteraturvetenskapliga
avhandlingar och i forskningsrapporter. Personlig hållning och värdering av litteratur
finns det plats för i andra framställningar än den historiska, där det personliga
tolkandet och värderandet både har relevans för och är intressant i framställningen.
Hos litteraturintresserade finns ett behov av kommenterande, analyserande och
värderande beskrivning av litteratur. Här fyller den privata värderingen en funktion, i
egenskap av god litteraturkritik. Därför är det viktigt att skilja mellan litteraturkritik
och litteraturhistorieskrivning, menar Hansson. I en framställning som är kritisk eller
essäistisk har författaren fria händer att vara personlig såväl i tolkningar som i
värderingar. Läsaren inbjuds på detta sätt till en dialog utifrån författarens personliga
framställning. I en historisk framställning däremot är dessa uttryck för personliga
uppfattningar ovidkommande. I all historieskrivning har vikten av att undvika rent
subjektiva uppfattningar alltid framhållits. Den litteraturkritiska dimensionen bör
alltså finnas tillgänglig i annan framställning, men vara osynlig i den
litteraturhistoriska. Hansson skriver: ”Litteraturens historia innehåller tillräckligt med
fängslande öden och äventyr för att den ska kunna berättas utan sådana tillsatser.”
(ibid. s. 48).

För litteraturhistorieskrivningen är uppgiften att i litteraturhistoriehandböckerna
påvisa om ett författarskap eller verk är originellt och nyskapande eller om det är en
upprepning och fortsättning av det som andra tidigare skapat. I uppgiften ingår också
att se till i hur stor utsträckning författarskapet eller verket påverkat andra författare
eller bildat skola och vilken plats det enskilda verket eller författaren har i ett större
utvecklingsförlopp. Detta är det som litteraturhistorien av hävd arbetat med, säger
Hansson och materialutbudet är rikligt inte bara för beskrivning utan även för sakligt
grundade värderingar av verk och författarskap. Med handboksförfattarens
redovisning för underlaget till värderingarna i det litteraturhistoriska översiktsverket
blir de en naturlig del av den historiska framställningen.

Hansson menar att det är internanalysen i dess olika former som sedan 1950-talet
påverkat bakgrundsforskningen och att det är denna påverkan vi ser resultatet av i de
litteraturhistoriska handböckerna. Gränsen mellan litteraturkritik och
litteraturvetenskap har suddats ut och personlig tolkning och värdering har blivit både
vanligare och extremare. Detta leder enligt Hansson till att litteraturvetenskapen blir
en angelägenhet för en allt mindre grupp av invigda. Här är det inte den gemensamma
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litteraturen och dess historia som utforskas utan litteraturens exklusivitet. Denna
exklusivitet markeras genom djupsinnighet och formuleringskonst som för de icke
invigda snarare skapar främlingskap inför litteraturen än gemenskap omkring den.
Genom att beskriva och klassificera litteraturen på grundvalar av de innebörder och
värderingar som gäller inom det egna fältet utövar författarna till de
litteraturhistoriska översiktsverken sin makt. Det som de har accepterat och valt ut
behandlas i handböckerna och det som de satt sin ”kvalitetsstämpel” på beskrivs som
”vår” litteraturhistoria och ”vårt” kulturarv. (Hansson 1995).

2.6 Estetikens och kanons uppkomst i Sverige

Estetiken och kanon, det absoluta skönhetsidealet uppkom inom filosofin under
romantiken. I det estetiska tänkandet utgjordes litteraturen av poesi, estetik och kritik.
Poesin, diktkonsten hade ett speciellt värde och ansågs som den främsta formen av
litteratur. Värdet var inte bara estetiskt utan den hade också ett värde som historiskt
dokument. Det var nu som litteraturhistorien som vetenskap uppstod. (Olsson 1998, s
130).

Den filosofiska utvecklingen i Sverige är starkt förknippad med Tyskland, varifrån
man hämtat sina förebilder. Den tyska idealistiska filosofin utvecklades mot bakgrund
av stora samhällsförändringar som franska revolutionen, Napoleonkrigen o.s.v.
Grundläggaren till den nya filosofin var Immanuel Kant. I Kants konstfilosofi förenas
frihet och nödvändighet i ett ”intresselöst” skapande. I grunden för Kants moraliska
och estetiska filosofi står tanken på människans frihet, hennes autonomi. Upplysning
ser han som människans emancipation från hennes självpåtagna omyndighet och den
myndiga människan ska bara lyda sitt eget förnuft och sitt eget sedliga medvetande.

I de skandinaviska länderna tränger sig kantianismen in på 1790-talet och idealismen
blir den dominerande filosofin under större delen av 1800-talet. Den tyska filosofins
olika faser med Kant, Fichte, Schelling och Hegel avspeglas i den skandinaviska
utvecklingen. Schellingianismen fick stor genomslagskraft i Sverige och Danmark
medan hegelianismen dominerade i Norge och Finland. I Finland är det för övrigt
Fredrika Runebergs kusin Johan Jacob Tengström som anses ha den främsta
förtjänsten av att hegelianismen där slog igenom så kraftigt. (Nordin 1987, s. 13-27).

Motståndarna till Kants filosofi menade att den förnekade vetenskapens realitet och
stod i strid med det sunda förnuftet. I en svensk sällskapsvisa från den här tiden
gycklar man med Kant och han beskrivs som ”blekgul av nattvak och mager med
eviga tvister om rätt och om sant beskuggar upplysningens lager.” Författare till visan
var Åbos ärkebiskop Jacob Tengström, Johan Jacob Tengströms far och Fredrika
Runebergs farbror. (Aspelin 1986, s.182).

I Sverige var det alltså framförallt Schellings filosofi och estetik som fick det
starkaste fästet. Han menade att andelivet når sitt högsta stadium i det konstnärliga
geniets skapelseakter och detta gjorde hans estetik till ett evangelium framförallt för
romantikens poeter. Enligt Schelling ska man tolka naturen som man tolkar en dikt
och söka det motiv som ligger till grund för en konstnärlig skapelse. Filosofen vill på
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detta sätt förstå naturen som helhet och på så sätt förklara dess livsyttringar, menade
han. (ibid. s.192-195).

Sverige hade förlorat Finland i krig mot Ryssland 1809 och detta var en av orsakerna
till att en grupp adliga officerare samma år genom en statskupp avsatte Gustav IV
Adolf. Dessa händelser markerar en ny tid i Sverige. Genom bl.a. införandet av
tryckfrihetsförordningen lades grunden till uppkomsten av en modern offentlighet i
Sverige. En ny ideologi, nyhumanismen växte fram i förening med romantiken. Den
”lärde” var nu den djupsinnige filosofen som skådade in i tillvarons innersta väsen.
Det nya bildningsidealet blev vetenskaplig, filosofisk och historisk bildning.
Universiteten fick här en viktig roll och filosofin ersatte teologin som den ledande
vetenskapen. Nu skulle universiteten vara centra för fria studier och fritt vetenskapligt
tankeutbyte, istället för de ”prästskolor” de tidigare haft prägeln av. Den sant
mänskliga bildningen ansågs vara filosofisk, historisk, estetisk och religiös och
åstadkom de bästa ämbetsmännen. De höjda kraven på ämbetsmännens akademiska
skolning var ett hot mot adelns och prästernas kulturella dominans. Universiteten fick
nu en central roll vad gäller nationens bildning och den litterära och estetiska kulturen
som tidigare varit centrerad till Stockholm utgick nu ifrån universitetsstäderna.
(Nordin 1987, s. 28-39).

Den romantiska idéströmningen som nått sin höjdpunkt i Tyskland vid sekelskiftet
1800 nådde efter dessa händelser nu sin höjdpunkt i Sverige. Striden mellan den
”Gamla skolan” och den ”Nya skolan” uppstod. Striden mellan den gamla och den
nya skolan är en av våra stora litterära fejder. Striden stod om den nya filosofin,
schellingianismen och om filosofins förhållande till religionen. Det var framförallt en
grupp Uppsalastudenter som stod i täten för den nya rörelsen. Olika sällskap bildades
som t.ex. Vitterhetens vänner och Auroraförbundet. Rörelsen fick namnet
Fosforisterna och dess ledare var Per Daniel Amadeus Atterbom. Rörelsen var lika
filosofisk som litterär. Deras mål var en ny bildningsepok, en ny världsåskådning.
Som den nya epokens profet såg man Schelling. I tidningen Phosphoros förklarar
Atterbom den nya litteratörens höga uppgifter och hyllar Schelling som den halvgud
som på nytt fört ljuset till människan. Atterbom förklarar i Preliminarier till en poetik:

         Att bereda en framtid, harmoniskt njutande alla sina krafter, finner Gud i sitt
inre och salighet i naturen, och under en musikalisk vexling af sköna
lefnadsförhållanden tilländabringar tillvarelsens gudstjenst: detta är de så
kallade nya litteratörernes syftemål, och framför alla den halfguds, som
genom en utomordentlig förening af stora egenskaper, dem verlden hos
andra Filosofer beundrat spridda, egentligen skapat den nyare litteraturen
och till Sanningens blifvande tempel lagt en oförgänglig grund. Man bör
dock då icke längre förundra sig att Polemiken förvandlats från ett
ceremoniellt duellerande till ett verkligt fäktande om lif och död. (ibid. s.
81).

Att bli Gud lik var människans mål. En rening från allt egoistiskt, sinnligt, materiellt
och jordiskt. Sanningen fanns i naturen, historien och konsten. Genidyrkan var tydlig
hos fosforisterna, övertygelsen att konstnären är nära den skapande Gudens like och
att konsten och skönheten är vår kunskapsväg till den ”förlofvade salighetens land.”
(ibid. s.83).
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Hegels filosofi fick stor dominans i vårt grannland Finland och romantikerna i Sverige
kritiserades hårt av hegelianerna. I Hegels filosofi är allt logik. Verkligheten är en
logisk process och utvecklas enligt ett logiskt schema. Logiken är enligt Hegel ”Guds
tänkande före skapelsen.” (Fredriksson 1994, s.144). Med förståndet iakttar vi
sinnevärlden som är obeständig och motsägelsefull medan vi med förnuftet ser den
högre nivån varifrån allt utvecklar sig. Denna högre nivå benämner han världsanden,
den kosmiska anden i vilken alla förnuftiga varelser ingår. Den enskilde ses som en
subjektiv ande som i det sociala livet ingår i den objektiva anden. Tillsammans tillhör
de världsanden varifrån all kunskap, liv och utveckling utgår.  Allt i sinnevärlden
består enligt Hegel av motsättningar. Samtidigt som vi finner motsättningar i allt,
mellan naturens lagar och friheten, mellan individen och samhället o.s.v. når vi en allt
större förståelse och medvetenhet. Genom denna utveckling av medvetenhet och
klarhet rör vi oss ständigt uppåt mot förnuftets förverkligande. Det är förnuftets
förverkligande som är det yttersta målet för mänskligheten, att uppnå en total
medvetenhet om världsanden.

Hela tillvaron är enligt Hegels synsätt i en ständig och nödvändig utveckling, en
process där varje nivå övergår i sin motsats och därefter i en enhet. Dessa enheter är
sedan utgångspunkt för ytterligare nivåer i en ständig dialektisk rörelse mot förnuftets
förverkligande. Allt framskrider enligt detta mönster, även konst och estetik.
Historiens högsta mål är konst, religion men framförallt filosofi. Dessa hör till en viss
tid och ingår i en viss helhet och har på så vis alltid existerat i ”rätt” tid med en
uppnådd förståelse av sin tids ande. (ibid. s. 141-150). Det är främst inom den
filosofiska reflexionen som förnuftet blir klart över sig själv och sin egen verksamhet
inom de olika livsområdena. Litteraturen var underordnad kognitionen och skönheten
sanningen.  Han riktade stark kritik emot romantikerna och menade att konsten bara
en gång varit i total syntes eller harmoni och det var i den grekiska och romerska
konsten. Där hade man lyckats sammanställa föremål och symbol, d.v.s. att en
gudaskulptur var själva guden. Efter denna tid har konsten skilt på föremål och
symbol, men han menade att konsten fortfarande fyllde en funktion. Det är i konsten
som idén försinnligas och det oändliga tar gestalt i det ändliga. (Fløistad 1994, s.261).

2.7 Estetiken efter Schelling och Hegel

Estetiken var vid mitten av 1800-talet en vetenskap nära sammanhängande med
filosofin, konsten och litteraturen. Det går inte att tala om något enhetligt svenskt
estetiskt system. De tyska systemen grupperar sig främst som hegelska eller
antihegelska. Den svenska akademiska estetiken följer den tyska. Geniuppfattningen,
betoningen av det unika och idéer om konsten som geniernas andliga domän
kännetecknar den svenska litteraturhistorien under 1800-talet. Olsson hävdar att från
och med Schück blir betoningen av de enskilda författarnas och deras personlighet,
biografi, bilden av dem som människor allt starkare i litteraturhistorien. Detta trots att
tyngdpunkten enligt Schücks kulturhistoriska metod skulle ligga på kulturhistoria och
inte på biografi och estetiska omdömen. Schück såg sig som vetenskapsman,
formulerande ett program för den litteraturhistoriska klassicismen och den historiska
metoden. Filosofin uppfyllde inte hans krav på vetenskaplighet och han var kritisk till
estetisk värdering. (Olsson 1981, s. 8-17 ).
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Den romantiska epokens konst var en akademisk konst i Sverige. De utövande
akademikerna var samtidigt konstnärer, författare, kritiker och vetenskapsmän. Under
andra delen av 1800-talet gör sig konsten och litteraturen fria från sin fasta
akademiska förankring. Litteraturen blir nu mer och mer ett eget fält, den har en
självständighet och den fungerar alltmer som en marknad styrd av förlag, tidningar
och tidskrifter. Nya grupper av läskunniga har uppkommit och för medelklassen blir
litteraturen en del av en allmän ”bildning” istället för konst som vetenskap. Den
akademiska ”bildningskulturen” inrymde förutom konsten nationalkänsla och den
nationalliberalism som gör historiemedvetandet till ett primärt inslag i allmänhetens
fostran. För litteraturen innebar åtskiljandet från den akademiska sfären ett utvidgande
från filosofin. (ibid. s. 22-23). Komparation mellan olika tekniker, idéer, epoker och
genrer väcker nu ett större intresse. Även i en stilanalys är det litteraturens inbördes
olikheter som studeras. Denna utveckling har haft stor betydelse för vad Hallberg
kallar för den egentliga litteraturhistorien, d.v.s. för studiet av genrer och epoker.
Kännetecknande var också intresset för orientering i dessa studier utanför den egna
nationsgränsen. (Hallberg 1998, s. 191). Litterär specialisering och uppdelning av
författares, kritikers och forskares arbetsfördelning blir nu tydlig och fram mot
sekelskiftet har den enligt Olsson nått så långt att kritikerrollen blir självständig i
förhållande till litteraturhistorikerns och estetikerns roll. (Olsson 1981, s.10).

Olsson talar om ett idealistiskt och ett senidealistiskt skede i estetikens
vetenskapshistoria. Den senidealistiska estetiken, ”bildningskulturens” estetik blir en
filosofi om ”det sköna” snarare än om konstens filosofi. Den vill förklara ”det
konstnärliga” som en människas andliga förmåga, vid sidan av vetenskap och religion
snarare än konsten som en del av människans historia. I takt med att konsten etableras
som samhällsinstitution och nödvändig del av bildningen förändras estetikens objekt
från historiskt till absolut fenomen. Det signifikanta hos den idealistiska estetiken är
att den söker att bli en exakt vetenskap enligt naturvetenskapliga normer medan det
signifikanta hos senidealismen är dess betoning av konstens inbördes olikheter som
skillnader mellan material och teknik snarare än filosofiska skillnader.(ibid. s. 23).
Den explicita kopplingen mellan filosofi och litteraturhistoria försvinner ur de
litteraturhistoriska framställningarna, men det filosofiska substratet lever kvar inom
den litteraturhistoriska vetenskapen, menar Olsson. (ibid. s. 15).

Vid mitten av 1800-talet kan detta vetenskapliga normsystem ses som en generell
vetenskaplig ideologi i den svenska litteraturvetenskapen. Olsson benämner denna
ideologi ”den litteraturhistoriska klassicismen”. Den kännetecknas av försöken att ge
litteraturhistorieskrivningen status som vetenskap. I klassicismen är anti-romantiken
ett överordnat tema. Anti-romantiken går igen inte bara i estetiken utan också i
litteraturhistorien och litteraturkritiken. Detta innebär en gradvis eliminering av
explicita filosofiska inslag i den vetenskapliga framställningen av litteraturhistoria.
Samtidigt stannar den filosofiska estetiken kvar som implicit norm och
begreppssystem. Genrebegreppet har en betydande roll i klassicismen och här visar
sig motsättningarna till romantiken som tydligast. Klassicismen innebär en
idealisering av den antika konsten och litteraturen där litteraturhistorieskrivningen
syftar till att skriva nationell historia. Det antika ska ”återerövras” i det moderna.
Klassicismens vetenskapsnorm tillmäter empirin en större vikt än romantikens
litteraturhistoria. Framförallt visar sig detta i ett biografiskt intresse. Litteraturen ses
inte bara som en vittnesbörd om nationernas och epokernas väsen utan också om
personligheternas och geniernas karaktärer. (ibid. s. 31-36).
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2.8 Kanontraditionen

Begreppet ”kanon” har ett religiöst ursprung och i teologisk terminologi betecknar det
de officiellt sanktionerade bibliska texterna.

Kanon definieras av Niels Halkjaer17 i Den svenska 1800-tals dramatiken och
litteraturhistorien som ”den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som
konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens historia.” (Halkjaer 1977,
s. 33).

Tydligt märks kanontraditionen i uttalanden av Harold Bloom i hans bok Den
västerländska kanon (2000). Jag har därför valt att presentera en del av de tankar som
Harold Bloom, esteticismens företrädare och försvarare här uttrycker.
Blooms definition på kanon är särart och originalitet i förhållande till tradition och
föregångare.

Bloom menar att ett av kännetecknen på det slags originalitet som förmår skänka
kanonisk ställning åt det litterära verket är ”en sällsamhet som vi aldrig förmår uppta i
oss själva fullt ut, eller som blir en sådan självklarhet att vi görs blinda för dess
egenskaper” (Bloom 2000, s. 14). I första fallet exemplifierar han med Dante och i det
andra med Shakespeare. Shakespeare, uttrycker Bloom är vår världsliga kanon. Dante
och Shakespeare är inte bara västerlandets kanon utan de är all litteratur. För att
uppgå i en traditionell kanon krävs en ton av originalitet som ger karaktär åt verket.
(ibid. s. 14-17). Bloom menar att talet om en ”större kanon” innebär kanons
undergång eftersom det inte, enligt honom innefattar det bästa av de författare som
”råkar” vara kvinnor, afrikaner o.s.v. utan snarare de författare som har mycket lite att
erbjuda utöver den ”förtrytelse de har låtit växa fram som en del av det de uppfattar
som sin identitet.” (ibid. s. 17). I detta menar Bloom finns inget sällsamt eller
originellt. Det litterära är enligt Blooms sätt att se inte underordnat det filosofiska och
det estetiska går inte att reducera till ideologi eller metafysik.
”En estetisk grundad kritik för oss åter till diktens autonomi och den ensamma
människans suveränitet, till en läsare som inte är ett samhällskreatur utan det allra
djupaste jaget, vårt yttersta och vårt innersta.” (ibid. s. 21). Det är den här förmågan
hos en författare, att söka sig inåt och nå djupt som krävs för originalitetsuppfyllandet.
Den originella författaren är aldrig original utan påverkad av tidigare författare. Det är
denna påverkan som slår ut en svagare begåvning men eggar snillet att uppnå det
kanoniska. Han hävdar att en dikt, pjäs eller roman måste ta vägen om sina
föregångare. Litteraturen är inte bara språk utan själva viljan till det figurala, det
gestaltade, en inre kraft som skapar metaforer. Detta som Nietzsche definierade som
åstundan att vara annorlunda och åstundan att vara någon annanstans. Bloom ser det
estetiska som en angelägenhet för individen snarare än samhället.(ibid. 21-23).
”Önskan att skriva ett stort verk är att önska sig bort, till en tid och en plats som är ens
egen, till en originalitet som måste ingå ackord med det som går i arv, med den ångest
som följer med det som påverkar.” (ibid. s.23). Han kommer alltid att kämpa emot
förhållningssättet att läsa en dikt som ett socialt dokument. Litteraturkritik,

                                                
17 Litteraturhistoriker, hans arbete ingick i ett projekt om populärfiktion vid avd. för Litteratursociologi
Uppsala Universitet och publicerades i tidskriften Litteratur och Samhälle 1977:3
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praktiserad som konst har alltid varit och kommer alltid att vara ett elitistiskt
fenomen.(ibid. s. 28-30). Det estetiskt värdefulla har sitt ursprung i minnet, i en plåga
att avstå från de lättsammare nöjena för att få uppleva mer svåråtkomliga nöjen.
Kanon, menar Bloom är ett mått på livsdugligheten som i bästa fall resulterar i en
karta över det ojämförbara. Den urgamla metaforen om diktarens odödlighet är
fortfarande relevant. Det är denna metafor som ger ständigt nytt liv åt kanons makt
över oss och utan den slutar vi att tänka, enligt Bloom. Att ersätta estetiska
kvalitetsnormer med etnocentriska och könspolitiska hänsynstaganden handlar bara
om idealisering av sociala målsättningar, menar han. (ibid. s.  54-56).

Blooms misströstan inför kanons framtid och en utvidgad kanons seger uttrycker han
så här: ”Efter att ha ägnat ett helt liv åt att undervisa i litteratur vid ett av våra
förnämsta universitet litar jag idag inte alls på att den litterära bildningen kommer att
överleva den sjuka som drabbat den.” (ibid. s. 573). ”Den starkaste poesin är kognitiv
och intuitivt alltför svår för att kunna djupläsas av mer än ett relativt litet antal
personer i varje samhällsklass, av ett visst kön, en viss ras, med en viss etnisk
bakgrund.” (ibid. s. 576). Det här är en kultur dit alla inte har tillträde.
Kanonbildningen verkställs inte av kritiker och akademiker. Författare bestämmer
själva sin kanon genom att slå en bro mellan starka föregångare och starka
efterträdare. (ibid. s. 578).

Kanonmotståndarna menar att det finns ideologiska motiv bakom då en kanon bildas
och hålls vid liv. Det är framförallt den marxistiske samhällsteoretikern Antonio
Gramscis teorier som ligger till grund för dessa tankar. Gramsci intresserade sig för de
subjektiva faktorernas betydelse för samhällsutvecklingen. Framförallt var det de
intellektuellas roll i samhället och om hur den härskande klassen genom att härska
ideologiskt förhindrade utvecklingen av arbetarnas klassmedvetande, som intresserade
honom. Här såg han den kulturella kampen lika viktig som den politiska. Han menar
vidare som t.ex. Hegel att samhällets enskilda delar måste förstås i förhållande till sin
helhet på samma sätt som en epok i mänsklighetens historia måste förstås i
förhållande till hela historien. (Månsson 1998, s. 112).

3 Resultatredovisning och diskussion

3.1 Henrik Schück och Fredrik Böök - föregångare i den svenska
litteraturhistorieskrivningen

Föregångarna har en stark position och författarna till de litteraturhistoriska
översiktsverken är beroende av dem. Traditionen är mycket starkt förankrad vad det
gäller återskapandet av tidigare verks idéer, metoder, vetenskapssyn och komposition.
Denna tradition, menar Williams består dels av en utvald författarelit och dels av en
genreelit. De författare som skrivit inom lågstatus genrer väljs bort på grund av sin
genretillhörighet. Hela författarskap blir på detta sätt osynliggjorda i
litteraturhistorieskrivningen. (Williams 1997, s. 30). I några av mina utvalda
översiktsverk visar författaren tydligt till vilken tradition han hör genom en dedikation
till föregångaren. Detta redovisar jag under respektive handbok.
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Henrik Schück (1855 – 1947) var tillsammans med Karl Warburg (1852 – 1918)
författare till Illustrerad litteraturhistoria, det verk som kom att bli dominerande i
svensk litteraturhistorieskrivning under mer än ett halvt sekel.

Det kännetecknande för Schücks delar av litteraturhistorieskrivningen är att han intar
ett generöst litteraturbegrepp där tyngdpunkten ligger på allmän kulturhistoria och
lärdomshistoria. Därmed ger han endast ett begränsat utrymme till beskrivning och
analys av de litterära verken. (Fehrman 1981b, s. 80-81). Både Schück och Warburg
var inspirerade av tyska litteraturhistoriker som t.ex. Hettner och Herder. Herders
definition på litteraturbegreppet innefattar en helhet av de filosofiska disciplinerna
och de flesta av naturvetenskapernas discipliner. Litteraturhistorikern skulle alltså
med Schücks syn ägna sig åt kulturhistorisk grundforskning av författarna och deras
miljöer. (Gustafsson 1981, s. 142-146).

Schück uttryckte att litteraturens värde låg främst i att den skulle uttrycka vad ett folk
under ett visst tidsskede känt och tänkt. Kulturhistoria definierade inte Schück som
historia om mänskliga seder och bruk utan som en inre kulturhistoria. Hans egen
definition på kulturhistoria lyder: ”vetenskapen om det mänskliga idélifvets
utveckling.” (ibid. s. 142). Litteraturen såg han som det rikaste och känsligaste
uttrycket för det mänskliga idélivet. Hans vidsträckta litteraturbegrepp innefattar alltså
uttryck både för människans intellektuella liv och känsloliv samt uttryck för folkens
historia och för den nationella egenarten. Litteratur som ett uttryck för en tidsepoks
andliga kultur kan avse två olika saker, menade han, antingen all litteratur, oavsett
formen eller endast skönlitteratur. Inom ramen för sin kulturhistoriska syn accepterar
han alltså en snävare, estetiskt betonad tolkning av litteraturbegreppet. (ibid. s.142-
152). Intressant att notera är att Schück klart deklarerade sin uppfattning om att både
de bildade klassernas litteratur och folklitteraturen ”spegla de andliga rörelserna hos
vårt folk och därför äfven i lika mått böra vara förtjänta af historikerns
uppmärksamhet.” (Gustafsson 1981, s. 152). Detta var för tiden (1902) en ganska
radikal åsikt. På en gemensam litteraturhistoria trodde han dock inte då han menade
att de praktiska problemen skulle vara alltför omfattande. (ibid.). Filosofin uppfyllde
inte Schücks krav på vetenskaplighet och han var kritisk mot estetisk värdering.
(Olsson 1981, s. 13).

Både Warburg och Schück var universitetsprofessorer och deras Illustrerad
litteraturhistoria med dess värderingar kom att ingå i det etablerade systemet i
Sverige under stora delar av 1900-talet. (Fehrman 1999, s. 13).

Fredrik Böök (1883-1961) bekämpade liksom Schück romantikens subjektivitet och
arbetade för en mer ”objektiv” hållning. Han framhöll vikten av djupa och grundliga
historiska studier för litteraturkritiken, men till skillnad mot Schück förordade han
analyser av samtida författare. Hans analysmodell var pedagogiskt utformad och
användes i litteraturundervisningen på olika nivåer. (Nordin 1994).

Böök var kritisk till esteticismen och menade att den rent konstnärliga bedömningen
var av underordnad betydelse, han bekämpade alltså l´art pour l´art doktrinen, konsten
för konstens egen skull. Förutom romantiken bekämpade han också naturalismen. Det
var prosan han ville företräda och företrädde. Han ansåg sig vara realist, en realism
omgiven av tysk och svensk romantisk idealism och moralism. (Jaensson 1939, s.18-
20). Förutom att han var en ledande kritiker under några decennier i Sverige,
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framförallt som framgångsrik litterär huvudkritiker i Dagens Nyheter, var han också
essayist, reseskildrare, skönlitterär författare och politisk debattör. Många av hans
samtida litteraturkritiker sökte sig likt Böök bort från den romantiska subjektivismen
och dess stämningar. Han framhöll vikten av djupa och grundliga historiska studier
för litteraturkritiken.

Grunden till Bööks hela estetiska grundsyn var hans syn att de avgörande
värdekriterierna, det unika och det originella var själva äktheten i diktverket.
Diktverkets äkthet var central och en nödvändighet för litteraturvetenskapen. För hans
litteraturbedömning var idéhistoria och livsåskådningsfrågorna alltid aktuella. Den
vetenskapliga naturalism som företräddes av Schück tar Böök avstånd ifrån. Böök
hade framförallt franska förebilder. Han kämpade emot vad han ansåg som den
ensidiga historismen som präglade litteraturvetenskapen och som lade vikten vid
komparation av olika verk. Litteraturvetenskapen borde enligt honom vara främst
psykologisk och estetisk. Förståelse av det själsliga innehållet i verket och sedan
studera den estetiska formen i sammanhang med innehållet, menade han var det
viktigaste. (Nordin 1994).

3.2 De utvalda litteraturhistoriska handböckerna och deras
författare

3.2.1 Illustrerad svensk litteraturhistoria av Henrik Schück och Karl Warburg

Jag har här använt mig utav den andra och utvidgade upplagan. Fjärde delen som
utkom i två band 1915 och 1916.

Som tidigare nämnts dominerade detta verk svensk litteraturhistorieskrivning under
mer än ett halvt sekel. Första upplagan av deras gemensamma arbete Illustrerad
litteraturhistoria blev klart 1897. Den sista upplagan kom ut 1930 och den var Schück
ensam författare till. Föregångaren till deras verk var Atterboms Svenska siare och
skalder som hade använts i undervisningen och enligt Schück och Warburg var en
produkt av romantikens ideal och historiesyn. Som akademiska lärare ansåg de att det
fanns ett behov av en litteraturhistoriehandbok som tillfredsställde nyare
vetenskapliga krav. Schück och Warburg menade att huvudvikten borde ligga vid
kulturutvecklingen och inte vid författarbiografier eller vid estetiska omdömen.
Schück som var den drivande menade dessutom att tyngdpunkten borde ligga vid den
äldre litteraturen och verket skulle avslutas runt Goethes död, 1832. Denna
uppfattning delade dock inte Warburg som menade att 1865 skulle vara ett bättre
slutår som en naturlig skiljegräns i Sveriges politiska och kulturella liv. Schück
svarade Warburg att han höll på principen ”att man icke i litteraturhistorien skall
behandla någon personlighet förr än denne verkligen är ett kadaver, så att han icke
skriker, när jag sätter kniven i honom för att taga reda på hans muskler och nerver”.
(Fehrman 1981b, s. 80-81). Schück fick som han ville men i de senare upplagorna
växte verket med fler volymer successivt mot samtiden. Karl Warburg, Gunnar
Castrén och till sist Erik HJ. Linder var de som förde framställningen fram till
samtiden. (ibid.).

Warburg delade Schücks historiska synsätt. Han förenade kritikerns och
vetenskapsmannens roll. Hans deklaration som kritiker visade mer på allmänna
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funderingar än på att han var grundad i någon speciell svensk kritikertradition. Som
kritiker fordras, menade han, ”en viss smidighet i uppfattning, en benägenhet att söka
f ö r s t å äfven mindre sympatiska författare.” (Rydén 1987, s. 38). Deras verk och
framförallt Schücks syn på litteraturhistorieskrivningen blev etablerad inom den
litteraturhistoriska världen och fick många efterföljare. En tradition som varade långt
in på 1900-talet.

I Illustrerad svensk litteraturhistoria är metoden historisk och med Hallbergs
indelning ligger den närmast den idéhistoriska metoden men med den skillnaden att i
Schücks modell har kulturhistoria den framträdande rollen. Han ansåg filosofin vara
ovetenskaplig och menade att den därmed inte hade något berättigande i en
litteraturhistorisk handbok. Hansson menar att flera författarskap i detta verk
framställs med förklenande och nedvärderande omdömen och litteraturkritiken blir
här enligt honom ren personkritik. (Hansson 1995, s. 121-122). I denna fjärde del
behandlas svensk litteratur från senare delen av 1830-talet fram till 1900-talet. Den
nyare tiden är skriven av Warburg då Schück framförallt ägnade sig åt den äldre
litteraturen. I Warburgs framställning får, enligt Williams den biografiska
beskrivningen större utrymme än hos Schück. (Williams 1997, s. 64).

I detta verk finns Fredrika Runeberg omnämnd relaterad till sin make Johan Ludvig
Runeberg. I andra bandet av del 4 citerar Warburg Fredrika Runeberg lite lösryckt
bl.a. ur hennes beskrivning av Johan Ludvig Runeberg som ”en vild stormande
passionerad natur…” som finns återgiven i denna uppsats under rubriken 1.6 Fredrika
Runeberg i sin samtid. Warburg beskriver vidare hur Johan Ludvig Runeberg efter
Åbo brand flyttade till ärkebiskop Tengström och han skriver: ”Bland dem som där
funno huld och skydd efter branden var ock ärkebiskopens brorsdotter, den belästa,
konstnärligt begåfvade Fredrika Tengström, en ung flicka af icke särskildt intagande
yttre (som hon dessutom underskattade) men af desto rikare själsegenskaper.” (s. 6).
Han nämner henne som Johan Ludvig Runebergs förlovade och sedermera maka och
han skriver att då Johan Ludvig Runeberg blev redaktör för Helsingfors Morgonblad
bistods han troget av sin maka. I beskrivningen av Runebergs sista år efter slaganfallet
skriver Warburg: ”Sina sista tretton, fjorton år tillbragte han som dådlös sjukling, ömt
omhuldad af sin maka, som aldrig lämnade honom och som själf afbröt sitt
författarskap för att ägna sig åt vården af den nu till stugusittare förvandlade
friluftsmänniskan.” (s. 50). Detta är enda gången som Fredrika Runebergs
författarskap nämns.

Intresset för Fredrika Runeberg är helt kopplat till hennes make som ansågs ha en
betydande roll för ”kulturutvecklingen”. Hennes författarskap ingick inte i urvalet till
denna litteraturhistoriska handbok. Författarskapet nämns men kommenteras inte
vidare då hon inte uppfyller de av litteraturhistorieskrivarna ställda kraven för att ingå
i handboken. Detta urval gjorde att Fredrika Runeberg tillsammans med många andra
författare valdes bort och ställdes utanför litteraturhistorieskrivningen.

3.2.2 Svenska litteraturens historia av Fredrik Böök, Otto Sylwan m.fl.

Här har jag använt mig av den nya omarbetade upplagan, andra delen som utkom
1929.
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I Den svenska litteraturens historia skrevs den romantiska tidsåldern av Fredrik Böök
(1883 – 1961) medan liberalismens tidsålder skrevs av Otto Sylwan (1864 – 1954)
som också var redaktör för verket. Förutom dessa medverkade också Gunnar Castrén
och Richard Steffen. Verket utgavs 1919-1921 med en ny upplaga 1929. (Williams
1997, s. 49). Fredrik Böök betonade att ingenting av hans framställning i detta verk
grundade sig på andrahandsomdömen utan byggde på ett personligt studium av
litteratur. Vidare säger han att all yttre krönika, personhistoria och liknande har utgått
och finns endast med där det är en nödvändig faktor för uppfattningen av diktverket.
Då handlade det inte om litterära relationer som författaren varit inblandad i utan ”en
syntetisk konstruktion av deras litterära skapelser.” (Nordin 1994, s.163).

Redaktör för detta verk och också den som skrev om liberalismen i Svenska
litteraturens historia var Otto Sylwan. Anledningen till att Sylwan behandlade
liberalismen var att han var rationalist och uppskattade bäst 1700-talets ”common
sense” och 1800-talets realism. Åt romantiken ägnade han sig aldrig.
Litteraturhistorikern Otto Sylwan brukar räknas som ”den svenska pressforskningens
grundare.” (Gustafsson & Rydén 1998, s. 7). Hans läromästare var Henrik Schück och
år 1900 efterträdde han Karl Warburg som chef för Nobelbiblioteket i Göteborg.
Förutom att han var rektor för högskolan i Göteborg var han med och stiftade Svenska
Vitterhetssamfundet, var engagerad i Vitterhetsakademien och i Göteborgs
Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle. (ibid. s 7-8, 10).

För Bööks strävan att förnya litteraturvetenskapen visade litteraturdocenten Gunnar
Castrén ett stort intresse. Liksom Böök lade även han tyngdpunkten på det unika och
originella och utelämnade ett bredare samhällsperspektiv. (Nordin 1994, s 125).
Ytterligare en medarbetare var Richard Steffen. Han var litteraturhistorieprofessor och
litteraturkritiker och arbetade bl.a. på Upsala Nya Tidning. (Rydén 1987, s. 115).

Denna litteraturhistoriehandbok är med Hallbergs benämning en biografisk-
psykologisk litteraturhistoria. Inte heller här är det tal om någon renodlad modell utan
framförallt i Bööks analyser av den romantiska tidsåldern är analyserna estetisk-
psykologiska. Det är under liberalismens tidsålder skriven av  Sylwan som Johan
Ludvig Runeberg finns representerad. Sylwan nämner Fredrika Runeberg vid flera
tillfällen. Hon nämns första gången som en koppling till en brytningstid i Johan
Ludvig Runebergs diktning där det nämns att han förlovat sig med Fredrika
Tengström och att han senare också gifte sig med henne. Vid nästa tillfälle skriver
Sylwan följande om Johan Ludvig Runeberg: ”I sitt hem var han absolut
envåldshärskare; på sin hustru ställde han orimliga krav, i stort som i smått.” (s. 425).
Därefter citerar han berättelsen om ”den gula väggen”, som jag under rubriken
Fredrika Runeberg i sin samtid tagit upp.

Sylwan tar också upp Johan Ludvig Runebergs förälskelser där han berättar om hur
Johan Ludvig Runeberg skrev till sin hustru om ”hyresgästerna” i sitt hjärta. Därefter
citerar han Fredrika Runebergs syn på dessa ”hyresgäster” ur hennes ”anteckningar”.
Sin framställning avslutar Sylwan med en biografi över Johan Ludvig Runeberg  och i
de två sista raderna står att läsa: ”Gift 1831 m. Fredrika Tengström (1807-1879) som
deltog i red. av Morgonbladet och utgav dikter och berättelser.” (s. 434).

En saklig presentation av Fredrika Runebergs författarskap utan explicit värdering.
Värderingen finns där ändå outtryckt, t.ex. då Sylwan skriver att hon utgav dikter och
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berättelser. Precis som kritikern Snellman visar han här att Fru Catharina Boije och
hennes döttrar och Sigrid Liljeholm inte innehade tillräckliga litterära kvaliteter för att
benämnas romaner. Sylwan använder Fredrika Runebergs diktning för att belysa och
beskriva Johan Ludvigs författarskap ur ett biografiskt-psykologiskt perspektiv. Här,
menar jag uppfyller Fredrika Runebergs omnämnande den funktion som författarna
till detta litteraturhistoriska översiktsverk genom sin biografiskt-psykologiska eller
biografiskt-estetiska metod har. Intresset för Fredrika Runeberg ligger här på hennes
inverkan på Johan Ludvig Runebergs diktning och att genom henne beskriva hans
personlighet. Att Fredrika Runebergs författarskap inte uppfyller de estetiska krav
som handboksförfattarna har för de representerade författarna är klart uttryckt. Detta
görs utan användande av nedvärderande omdömen om eller utdömande av hennes
författarskap.

3.2.3 Svensk litteraturhistoria III Adertonhundratalet av Hjalmar Alving

För 1930- talet har jag använt mig av denna litteraturhistoriehandbok som utkom
1932.

Hjalmar Alving (1877-1958) var på sin tid en av vårt lands mest kända pedagoger.
Han publicerade språkhistoriska undersökningar och uppsatser i pedagogiska,
stilistiska, litteraturhistoriska och topografiska ämnen. Då detta översiktsverk gjordes
var han lektor i modersmål vid realläroverket på Norrmalm. (Svenska män och
kvinnor. Biografisk uppslagsbok 1 1942, s. 77).

Detta är den första upplagan av svensk litteraturhistoria III Adertonhundratalet. Den
utkom sedan fram till och med 1949 i nya upplagor. Ända in på 1960-talet i olika
upplagor var den här litteraturhistoriehandboken den vanligaste och mest använda i
gymnasiets litteraturundervisning. Litteraturhistorisk föregångare för Alving är
Henrik Schück. Det är Schücks kulturhistoriska idéer, metoder och vetenskapssyn
som här gör sig gällande. (Hansson 1995, s. 79). Med Hallbergs definition är detta en
idéhistorisk metod där tyngdpunkten istället för att ligga på filosofi ligger på Schücks
breda definition av kulturhistoria.

Fredrika Runeberg är varken presenterad eller omnämnd i denna handbok. I texten om
Johan Ludvig Runeberg uttrycker Alving att Runeberg var en ”hustyrann”, men
Fredrikas namn nämns inte. Eftersom handboksförfattaren grundar sig på Schücks
vetenskapssyn och hans urval till litteraturhistorieskrivningen är det förståeligt att
Fredrika Runeberg inte ingår i detta verk.

3.2.4 Svensk litteraturhistoria av E.N. Tigerstedt

E.N. Tigerstedts Svensk litteraturhistoria utkom 1948 i ett band och på grund av sitt
lilla format har den ofta kallats ”Tigerstedts lilla”. Innehållet är dock inte litet, på 600
sidor presenterar Tigerstedt den svenska litteraturen från forntiden till 1930-talet.
Denna litteraturhistoriska handbok var vid sin tid mycket använd i
universitetsutbildningen.
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Eugène Napoleon Tigerstedt (1907-1979) var litteraturprofessor och kritiker. Han
markerar tydligt sin litteraturhistoriska tradition genom ett inleda med en dedikation
till föregångaren Gunnar Castrén vars läromästare i sin tur var Fredrik Böök. I Svensk
litteraturhistoria är bakgrunden idéhistorisk och precis som hos Castrén är det ”det
unika” och ”originella” som präglar litteraturomdömena. (Williams 1997, s. 50). Detta
är en handbok där metoden för litteraturhistorieskrivningen är en blandform av
framförallt två av Hallbergs nämnda metoder, en idéhistorisk- och en biografisk-
psykologisk litteraturhistoria.

I framställningen av Johan Ludvig Runeberg nämns Fredrika som hans nya kärlek
med vilken han förlovade sig och senare gifte sig med. Hennes omnämnande är helt
kopplat till Johan Ludvig Runebergs diktning och Tigerstedt skriver att denna tid
inledde en ny period i Runebergs liv. Han skriver vidare: ”I sitt enkla men gästfria
hem samlade han och Fredrika kring sig gamla och nya vänner i det s.k.
Lördagssällskapet, …”. (s. 344). Här nämns Fredrika som en naturlig del i Johan
Ludvig Runebergs biografi och om hur deras förhållande påverkade hans diktning.
Tigerstedts urval och värdering grundades i de estetiska kraven på det unika och på
originalitet i författarskapet. Tigerstedt ser inte någon nödvändighet i att ta upp ett
författarskap i sin litteraturhistorieskrivning som han inte anser uppfyller dessa krav.
Därför finns inte Fredrika Runebergs författarskap presenterat och inte heller hans
omdömen om det.

3.2.5 Svensk litteraturhistoria av Hjalmar Alving och Gudmar Hasselberg

För 1950-talet har jag använt mig av den reviderade fjärde upplagan av svensk
litteraturhistoria som utkom 1957. Medförfattare till Hjalmar Alving är här Gudmar
Hasselberg.

Gudmar Hasselberg (1896-1973) var liksom Alving verksam på högre realläroverket
på Norrmalm. Han var lektor i modersmål och historia. Till hans publikationer hör
arbeten om kulturhistoria och uppsatser i historiska, pedagogiska och litterära ämnen.
(Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok 3 1946, s. 321).

1949 kom den första upplagan ut av svensk litteraturhistoria där Alving samarbetar
med Hasselberg. Denna upplaga är starkt reviderad till skillnad mot tidigare upplagor
som utkom efter 1932 och fram till 1949. (Hansson 1995, s. 79-80). Enligt förordet till
fjärde upplagan låg den största skillnaden i att litteraturen före 1880-talet hade
förkortats betydligt till förmån för 1900-talets litteratur. Enligt Gunnar Hansson har
också nedvärderande omdömen om författare som t.ex. Emilie Flygare-Carlén
avlägsnats i och med Hasselbergs medverkan. Som tidigare nämnts var alltså detta
den vanligaste läroboken i litteraturhistoria för gymnasieundervisningen långt in på
1960-talet. (Hansson 1995, s. 80).

Denna litteraturhistoriehandbok präglas precis som 1930-talets upplaga av Alvings
föregångares syn på litteraturhistorien, Henrik Schück. Det är den kulturhistoriska
metoden som dominerar och som med utgångspunkt från Hallbergs fem metoder får
ligga under den idéhistoriska metoden. Fredrika Runeberg är precis som i upplagan
från 1932 inte representerad som författare men till skillnad mot 1930-talets upplaga
är hon omnämnd. I texten om Johan Ludvig Runeberg står att läsa: ”… han lärde
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känna ärkebiskopens brorsdotter Fredrika Tengström, en beläst och litterärt begåvad
flicka, som efter några år blev hans hustru.” (s. 200). Detta omnämnande av Fredrika
Runeberg framställs som en naturlig del i Johan Ludvigs biografi.
Handboksförfattarna lyckas att få med att även Fredrika Runeberg var ”litterärt
begåvad” utan att ta upp hennes författarskap. Häri ligger en värdering, Fredrika
Runebergs författarskap uppfyllde inte de kriterier som dessa handboksförfattare hade
för sitt urval. Hon omnämns i relation till sin make, men författarna av verket har
inget behov av eller ser någon funktion i att omnämna hennes författarskap med
nedvärderande omdömen.

3.2.6 Ny illustrerad Svensk litteraturhistoria. Huvudredaktör E.N. Tigerstedt

För 1960-talet har jag använt mig av Ny illustrerad svensk litteraturhistoria från
1967, tredje delen som behandlar romantiken och liberalismen. Detta är en senare
upplaga av 1956-års version och i de stycken jag studerat är den identisk med sin
föregångare. Tigerstedt konstaterar i förordet att: ”Den uppgift som Henrik Schück
ensam löste, måste i denna stund fördelas på många händer.”
Den här litteraturhistoriska handboken kan sägas inleda lagarbetets epok inom
litteraturhistorieskrivningen. Det hade från Schücks arbete fram till nu skett en stark
specialisering inom litteraturhistorieforskningen, litteraturforskaren inriktade sig på en
speciell litteraturhistorisk period eller specialiserade sig på särskilda författare.
Huvudredaktör var E.N. Tigerstedt och författarna bestod av hela 21 medarbetare.
Detta var ett kollektivt lagarbete där var och en av forskarna skrev om sitt
specialområde. Vad medförfattarna hade att förhålla sig till i sin framställning var att
kultur- och lärdomshistorien skulle få ett begränsat utrymme i förhållande till den rena
skönlitteraturen. (Fehrman 1981b, s. 85).

Det idéhistoriska perspektivet som synts i Tigerstedts tidigare verk finns också här
och den samtida litteraturen är väl representerad. Litteratur- och kulturhistoriska
översikter har fått mindre utrymme än tidigare. Den biografisk - psykologiska
metoden har däremot fått utökat utrymme och är det dominerande perspektivet. I ett
arbete bestående av ett större antal medarbetare blir det nu svårare att tala om någon
”enhetlig” litteraturhistorisk metod, medförfattarna representerar olika generationer
och forskningstraditioner. Framställningen inom varje specialområde präglas nu av
den enskilde författarens syn på och val av metod i litteraturhistorieskrivningen.
(Williams 1997, s. 50-51).

I denna biografisk-psykologiska framställning står att läsa att den fattige ynglingen
Johan Ludvig Runeberg var blyg och bortkommen men att ärkebiskopens brorsdotter
Fredrika Tengström märkte vad han bar inombords och kom att ”dyrka” honom. Det
står också att Fredrika inte var vacker men att hon hade både hjärta, intelligens och
karaktär och att Runebergs beundran för henne övergick i kärlek. Vidare står att de
förlovade sig och om hur detta påverkade Johan Ludvigs diktning. Här har man också
valt att ta med att Fredrika under deras förlovningstid bearbetades av sina släktingar
som ville att hon skulle avstå från äktenskap med Johan Ludvig då han inte ansågs
vara något gott parti.  Fredrika Runeberg är här omnämnd relaterad till sin make och
om hur deras kärlek påverkade och är synbar i hans diktning. Johan Ludvig
Runebergs otrohet tas också upp här och professor Gunnar Tiderström skriver om
Fredrika: ”Tyst bar hon sin tunga börda, säker om att i varje fall äga Runebergs
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tillgivenhet, tacksamhet och djupa aktning.” (s. 484). Fredrika Runebergs
författarskap är däremot inte omnämnt eller presenterat.

Även här gör värderingen i urvalet att Fredrika Runeberg inte är representerad. Hon
uppfyller helt enkelt inte de av litteraturhistorieskrivarna uppställda kraven. Att
Fredrika själv författade nämns inte och handboksförfattarna ser inte någon anledning
att nämna ett författarskap som de inte anser uppfylla de av dem uppställda estetiska
kraven bara för att nedvärdera det.

 3.2.7 Svensk litteraturhistoria av E.N. Tigerstedt

Den första av de två representerade litteraturhistoriska översiktsveken från 1970-talet
är Svensk litteraturhistoria, fjärde upplagan som utkom 1971. I försättsbladet finns en
dedikation som lyder: ”Till minnet av Gunnar Castrén läraren och vännen.” Även i
denna omarbetade upplaga av Svensk litteraturhistoria visar Tigerstedt på detta sätt
tydligt till vilken tradition hans verk tillhör. Den här upplagan har också utvidgats
genom att även omfatta 1940- och 1950-talens litteratur. Tigerstedts ambition var att
lyfta fram samtidens litteratur. Precis som i sin föregångare från 1948 är bakgrunden
idéhistorisk och utelämnar ett bredare samhällsperspektiv. Det är också som i den
tidigare upplagan ”det unika” och ”det originella” som präglar litteraturomdömena.
(Williams 1997, s. 50). Det är en blandform av idéhistorisk- och biografisk-
psykologisk metod som präglar Tigerstedts framställning.

Framställningen av Johan Ludvig Runeberg i denna omarbetade upplaga är identisk
med föregångaren från 1948. Fredrika Tengström nämns som Johan Ludvig
Runebergs blivande hustru och om hur kärleken till henne påverkade hans diktning.
Att även Fredrika Runeberg författade nämns inte och därmed inget omdöme om
hennes författarskap. De estetiska kraven som Tigerstedt hade i sitt urval till
litteraturhistorieskrivningen uppfyller inte Fredrika Runeberg och hon är därmed inte
representerad.

3.2.8 Svensk Litteratur 1, Före 1900 av H. Sallnäs, S. Björck och G. Jörn

Den andra av de två representerade litteraturhandböckerna från 1970-talet är Svensk
Litteratur 1, sjätte upplagan från 1973. Staffan Björck (1915-1995) var professor i
litteraturhistoria med poetik. Han utgav flera litterära arbeten bl.a. om Heidenstam.
Medförfattare här var Hilding Sallnäs (1902-1989) och rektor Gunnar Jörn (1900-
1991).

Denna till formatet lilla litteraturhistoriska översiktsverket utkom i två volymer. I
förordet till verket har författarna skrivit: ”Svensk litteratur är närmast avsedd för
folkbildningsarbetet och folkhögskolan men har också visat sig lämplig för andra
skolformer.” Den skiljer sig genom sin tydliga intention att vara riktad mot
folkhögskolan och folkbildningsarbetet. Handboken innehåller flertalet illustrationer
från samtida konst och är försedd med ordförklaringar och studieanvisningar.
Hansson menar att i litteraturhistoriska läroböcker av den här typen kan man inte
förvänta sig något annat än att författarna för vidare huvudsynpunkterna från de större
handböckerna för universitetsbruk. (Hansson 1995, s. 79).
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Denna handbok ger korta historiska översikter, men betoningen i detta komprimerade
verk ligger på författarbiografier där det också ges exempel från författarnas diktning.
Den dominerande metoden kan därför sägas vara den biografiskt-psykologiska
metoden. Den pedagogiska inriktningen är här tydlig framförallt genom att
studieanvisningar och ordförklaringar här fått utrymme.

I levnadsbeskrivningen av Johan Ludvig Runeberg framkommer att han gifte sig med
den fint bildade Fredrika Tengström. Hon är i detta verk omnämnd relaterad till sin
man och om hennes eget författarskap nämns inget. Inte heller här har det funnits
något intresse av att ta upp ett författarskap som man inte värderar för att uttrycka sig
negativt om det. Detta kan kanske också förklaras av Hanssons bedömning att en
litteraturhistorisk lärobok av denna typ endast för vidare de ”större” handböckernas
syn på litteraturhistoriskrivningen. I föregångarna och de av mig undersökta
handböckerna tänkta för och använda i universitetsundervisningen har inte
nedvärderande omdömen om Fredrika Runebergs författarskap varit synliga.

3.2.9 Litteraturens historia i Sverige av B. Olsson och I. Algulin

I detta litteraturhistoriska översiktsverk från 1987 är framställningen uppdelad på två
författare. För den äldre litteraturen fram till 1800-talet ansvarar Bernt Olsson (f.
1929), professor i litteraturvetenskap och bl.a. specialist på barockens epok. Från
1800-talet och framåt är det Ingemar Algulin ( f. 1938) som för framställningen fram
mot vår tid. Han är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms Universitet och i sin
forskning har han framförallt ägnat sig åt den nyare litteraturen.

Detta är en litteraturhistoriehandbok utgiven i en volym där hela den svenska
litteraturhistorien är presenterad. Trots det begränsade utrymmet är detta verk både
rikt illustrerat och innehåller kortare textanalyser. Olsson och Algulin arbetar utifrån
ett bredare litteraturbegrepp där tidigare förbisedda genrer som till exempel s.k.
triviallitteratur är representerad. Litteraturen är här kopplad till sin sociala och
politiska kontext medan biografisk information ges koncentrerat i marginaltexten.
1800-talets litteratur är författad av Ingemar Algulin och Hansson menar att trots det
begränsade utrymmet med korta texter och Algulins komprimerade formuleringar är
hans framställning mer mångsidig och ”rättvisande” än i många av de mer omfattande
litteraturhistoriska översiktsverken. Han säger vidare att den utdömande och
utsorterande hållningen som han menar är vanlig i många översiktsverk i denna
handbok har fått stå tillbaka för en mer saklig framställning.(Hansson 1995, s. 81).

Av Hallbergs metoder för litteraturhistorieskrivningen är det framförallt det
sociologiska perspektivet som dominerar denna litteraturhistoriska handbok även om
andra metoder är representerade. Här är synen på litteraturen i sitt sociala
sammanhang det centrala och genrer som t.ex. populärlitteratur är representerad.

I denna handbok har Fredrika Runeberg fått ett eget utrymme. Förutom att hon nämns
i biografin över Johan Ludvig Runeberg som hans hustru har Algulin tillskrivit henne
ett eget stycke, om än i marginalen. Algulin skriver:
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Även Runebergs hustru Fredrika Runeberg (1807-1879) var författare och medarbetade i
finländska tidningar och tidskrifter. Hon tvingades leva i skuggan av sin berömde man.
De husliga göromålen och omsorgerna om familjen hindrade henne från att skriva i den
utsträckning hon själv önskade. Hon nådde sina bästa resultat i korta skisser och noveller
om vardagslivet (Teckningar och drömmar, 1867). Hon skrev även – själv en hängiven
beundrare av Walter Scott – historiska romaner med kvinnliga huvudpersoner: Catharina
Boije och hennes döttrar (1858) och Sigrid Liljeholm (1862). Flera av hennes kortare
prosastycken har exotiska motiv och en drömkaraktär, men av större intresse är hennes
berättelser om förtryckta kvinnor, som gör henne till en föregångare inom
kvinnoemancipationen i Finland och har vunnit förnyad uppmärksamhet i senare års
nyfeministiska klimat. (s.268).

Algulin nämner här och beskriver kortfattat Fredrika Runebergs författarskap. Han
benämner både Fru Catharina Boije och hennes döttrar och Sigrid Liljeholm som
historiska romaner. Han beskriver också den sociala situationen för hennes
författande och diskussionen om hennes roll för emancipationsdebatten i sitt hemland
som på nytt uppmärksammats. I hans framställning finns inga nedvärderande
omdömen om eller utdömande av hennes författarskap.

3.2.10 Den svenska litteraturen av L. Lönnroth och S. Delblanc (red.)

För detta litteraturhistoriska översiktsverk är huvudredaktörerna Lars Lönnroth (f.
1935), professor i litteraturvetenskap med forskning om bl.a. nordisk
medeltidsdiktning, Bellman och Geijer samt Sven Delblanc (1931-1992), författare
och professor i litteraturvetenskap. Han har bedrivit forskning om bl.a. Stiernhielm,
gustavianska tiden och August Strindberg.

Detta omfattande verk består av sju band varav den sista behandlar bokmarknad,
bibliografier och samlingsregister. Den svenska litteraturen utkom mellan åren 1987-
1990. Förutom nämnda redaktörer finns ytterligare tolv medförfattare. Det är i den
tredje delen De liberala genombrotten som litteraturen mellan 1830-1890 behandlas.
Att här tala om någon enhetlig litteraturhistorisk metod är en omöjlighet då de många
medarbetarna företräder olika generationer och forskningstraditioner. Varje enskild
författare präglar som specialist sin framställning med den syn han eller hon har på
litteraturhistorieskrivningen. Här handlar det om en blandform av metoder där det
sociologiska perspektivet och det generösare litteraturbegreppet, som är
kännetecknande för de modernare litteraturhistoriska översiktsverken är tydlig. Här
ges utrymme åt folkläsning och populärlitteratur och den är också rikt illustrerad.

I beskrivningen av Johan Ludvig Runeberg och hans författarskap står att han 1831
gifte sig med Fredrika Tengström. I denna handbok tilldelas också en halv sida till
Fredrika Runeberg och hennes författarskap. Framställningen görs av Bengt
Holmqvist18.  Holmqvist beskriver henne som brorsdotter till Åbos ärkebiskop,
begåvad och att hon tidigt började skriva både vers och prosa. Han skriver att hon
fortsatte sitt författande som gift men att hushållet och barnen tog det mesta av hennes
tid. Episoden om ”den gula väggen” finns också med, likaså nämner han hennes
publik ”eldbrasan”. Vidare citerar han ur hennes Anteckningar om Runeberg och Min
pennas saga. Om hennes ofta förekommande exotiska miljöer skriver Holmqvist:

                                                
18  f. 1914, fil.dr och litteraturkritiker i Dagens Nyheter. Forskning ff. om 1900-talets modernism varav
också den finlandssvenska.
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”Det var också ett estetiskt kamouflage för den debatt om kvinnans ställning som hon
fann det alltmer angeläget att föra.” (s. 122-123). Andra gånger menar han behandlar
hon emancipationsmotivet mera direkt och vardagsrealistiskt.

Konstnärligt anser Holmqvist är Fredrika Runebergs Teckningar och drömmar samt
hennes två historiska romaner ”ojämnt utförda”. Denna bedömning och värdering av
hennes författarskap gör han utan att utdöma hennes skrivande eller använda sig av
förklenande omdömen. Hennes sociala situation och villkor för sitt författarskap
framkommer utan att det explicit uttrycks som en förklaring till den ”ojämna
kvaliteten” i hennes litteratur. Fredrika beskrivs här relaterad till sin sociala situation,
ur ett emancipationsperspektiv och som en författare bland andra. Kritiken av hennes
författande är sakligt och det framgår tydligt att Fredrika Runebergs litterära arbeten
inte uppfyller de krav som handboksförfattaren ställer på ett ”konstnärligt”
författarskap. Detta gör Holmqvist utan att förpassa Fredrika Runeberg och hennes
författarskap ut ur litteraturhistorieskrivningen.

3.2.11 Den Svenska litteraturhistorien av Göran Hägg

Den första litteraturhistoriska handboken från 1990-talet är i min undersökning Göran
Häggs Den svenska litteraturhistorien. Detta är ett enbandsverk som utkom 1996 och
där omslaget pryds av renässansportalen från Gustav Vasas bibel. Göran Hägg (f.
1947) är författare, litteraturkritiker och docent i litteraturvetenskap vid Stockholms
Universitet. Hans författarskap omfattar bl.a. romaner, handböcker i litteraturhistoria
och handböcker som t.ex. Författarskolan.

Liksom i andra modernare litteraturhistoriska översiktsverk använder sig Hägg av ett
bredare litteraturbegrepp och ett sociologiskt perspektiv. Den folkliga traditionen av
sånger, visor och psalmer finns representerad. Som bakgrund för varje tid ger han en
social- och kulturhistorisk bakgrund. På omslagets baksida står följande att läsa om
Den svenska litteraturhistorien: ” Den är personlig och lättöverskådlig och bygger på
författarens egen läsning, dagsaktuell forskning, vetenskaplig noggrannhet och en
tidsenlig syn på litteraturen som uttrycksform för konst och kommunikation.” I det
avslutande stycket på baksidan av nämnda bokomslag står följande:

         ATT LÅTA EN enda forskare behandla den svenska litteraturen ur sin synvinkel ger
översiktlighet och ett enhetligt perspektiv. Göran Häggs framställning präglas av ett
mycket personligt förhållande till texterna, vilket inte utesluter en respektlös hållning till
etablerade storheter och ett livfullt engagemang för förbisedda eller ringaktade
författarskap och genrer. Göran Häggs litteraturhistoria är fräsch och underhållande,
ibland provocerande, skriven med en oförvillad blick för det litterära verket självt,
bortom förväntningar och fördomar.

I efterskriften till boken skriver Hägg att hans avsikt med detta verk är att skriva en
något mer resonerande litteraturhistoria än vanligt. Han vill även förankra
framställningen i ett mer filologiskt, språkligt perspektiv än vad som han menar är
vanligt hos föregångarna. Hägg menar att historien om hur vi blev svensktalande
också är en del av litteraturhistorien där den gemensamma litteraturen och det
gemensamma språket bildar en kulturell enhet. Denna kulturgemenskap omfattar
också den finlandssvenska befolkningen samt invandrare och invandrarättlingar i vårt
land.
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Nackdelarna av att på egen hand skriva om den svenska litteraturens historia
kompenseras, menar Hägg av att det ger ett enhetligt perspektiv. Han skriver vidare
att omdömena i handboken kan synas betydligt mer personliga än vad ”svensk
handbokstradition numera tillåter” (s. 653) och att subjektiviteten i de fallen är fullt
avsiktlig. Han fortsätter: ”Jag tror till och med att ett sådant skrivsätt kan bli ärligare
och faktiskt mer objektivt än att på gängse vis under sken av orubblig likgiltighet ge
stort utrymme för åt det man på rent subjektiva grunder värderar högt och utan
kommentarer krympa det man saknar öra för.”  (s. 653-654).

I sin skrift proklamerar Hägg för vikten av och fördelarna med att vara öppet
subjektiv. Den explicita subjektiviteten ökar inte bara läsbarheten utan för också
den  kritiska och historiska diskussionen framåt, hävdar han. Som berättartekniskt och
stilistiskt föredöme menar sig Hägg ändå ha Henrik Schück och som föredöme och
förebild för ett enmansverk säger sig Hägg ha E.N. Tigerstedt och hans ”imponerande
lärda, fördomsfria och elegant skrivna Svensk Litteraturhistoria 1948 o senare.” (s.
654).

Även i denna handbok finns Fredrika Runeberg omnämnd i anslutning till
beskrivningen av Johan Ludvig Runeberg och hans författarskap. Hägg skriver:

Något av Johan Ludvig Runebergs berömmelse har också sent omsider smittat av sig
på hans hustru Fredrika Runeberg (1807-1879, född Tengström), som idag ibland ses
som symbol för av manlig framgång knäckt kvinnokraft. Någon litterär betydelse fick
hennes skrivförsök emellertid aldrig. Det är tragiskt men mer ett fall för socialhistorien
är (sic) för litteraturhistorien.” (s. 272).

Hägg upplyser om att han bara gör innehållsupplysning, analyser och ger estetiska
synpunkter på verk som han själv har läst. Nämns verk som av honom är olästa
innehåller texten inget som helst omdöme eller synpunkter. Han skriver: ”Om det
således i texten står något i stil med ’den tråkiga romanen X’ har jag garanterat läst
den, om det däremot står ’den väldiga romanen Y’ har jag antagligen också läst den,
men det kan hända att jag inte har det och att den således döljer märkliga guldkorn
som förbigått mig och tidigare uppräknare.” (s. 659-660).

Huruvida detta innebär att Hägg läst något av det Fredrika Runeberg skrivit eller ej
låter jag vara osagt.

Här utdöms Fredrika Runebergs författarskap genom negativa värdeomdömen som
t.ex. att Johan Ludvig Runebergs berömmelse ”smittat av sig” på hans hustru och att
hennes ”skrivförsök” inte fick någon litterär betydelse. Utdömandet sker utan någon
koppling till hennes sociala situation och förutsättningar för sitt författarskap. Detta
finner jag anmärkningsvärt eftersom handboken har ett socialt perspektiv. Hägg
skriver i efterskriften att författarens sociala miljö är bland de upplysningar om
författarens liv som ges i handboken då de är av vikt för förståelsen av litteraturens
villkor och utformning. Inte heller förekommer något uttryck för att Fredrika
Runebergs diktning kan ha annan betydelse för eftervärlden bortom de ”litterära
kvaliteter” som Hägg anser hennes författarskap vara i avsaknad av. Betydelse för
t.ex. emancipationsdebatten och då framförallt i Fredrika Runebergs hemland Finland.
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3.2.12 Den svenska litteraturen; 2 av L. Lönnroth och S. Delblanc (red)

Den svenska litteraturen; 2 är en ny reviderad upplaga av Lönnroth och Delblancs
tidigare verk i sju band. I denna upplaga från 1999 är litteraturen uppdelad i tre band
och det är i den andra delen, Genombrottstiden som Fredrika och Johan Ludvig
Runeberg finns representerade.

Bengt Holmqvists beskrivning av Fredrika Runeberg och hennes författarskap är här
identisk med föregångaren från 1980-talet. Fredrika Runebergs författarskap
presenteras och enligt Holmquist är hennes romaner och prosaberättelser ”ojämnt
utförda”. Bedömningen och värderingen av hennes författarskap är saklig och utan ett
uttryckt nedvärderande. Hon beskrivs här också relaterad till sin sociala situation, ur
ett emancipationsperspektiv och som en författare ”bland andra”. Utan att utdöma
hennes författarskap framgår det tydligt att Fredrika Runeberg inte uppfyller de krav
som handboksförfattaren har på litterär kvalitet.

3.3 Fredrika Runebergs förekomst i de utvalda litteraturhistoriska
handböckerna

Efter denna genomgång av de litteraturhistoriska handböckerna och Fredrika
Runebergs representation i dessa ska vi nu på ett mer överskådligt sätt se på resultatet
av undersökningen. Tabell 1 på nästa sida visar om och hur Fredrika Runeberg är
representerad i de sex litteraturhistoriska översiktsverken från 1910-tal till 1960-tal.

Av de olika beskrivningsalternativen är det framförallt det näst sista ”Beskrivning
som en författare bland andra” som kräver ett förtydligande. Vad jag innefattar i detta
är en presentation av ett författarskap där både dess förtjänster och svagheter, i
enlighet med handboksförfattarens syn, framkommer i framställningen. Där han
utifrån sin subjektiva värdering medtagit författaren för de litterära kvaliteter han
anser att hans/hennes verk innefattar eller där författaren tagits med därför att
litteraturen har eller har haft betydelse för litteraturhistorieskrivningen på annat sätt.
Dessa andra sätt kan t.ex. vara att författarskapet betytt mycket för uppkomsten av
nya genrer, varit inspiration till andra författare eller haft betydelse ur ett
läsarperspektiv där litteraturen lästs och uppskattats av många och därför av
litteraturhistorieskrivaren anses ha ett värde. Författaren och författarskapet
presenteras för att handboksförfattaren menar att det haft betydelse för
litteraturhistorieskrivningen på något sätt, detta oberoende av om
litteraturhistorieskrivaren personligen uppskattar litteraturen eller inte.
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Tabell 1 Fredrika Runebergs förekomst i de litteraturhistoriska handböckerna

 De undersökta
Litteraturhistoriska
handböckerna
1910 – 1960 tal

Omnämnd Relaterad
till Johan
Ludvig
Runeberg

Författarskapet
relaterat till
hennes sociala
situation

Beskrivning som en
författare bland
andra

Beskrivning
innehållande
nedvärderande
subjektiva
omdömen

Schück/Warburg,
Illustr. svensk
litteraturhist., 1916

 X X _ _ _

Böök, Castrén,
Steffen & Sylwan
(red.), 1929

X X
_ _ _

Alving, Svensk
litteraturhistoria,
1932

_ _ _ _ _

Tigerstedt, Svensk
litteraturhistoria,
1948

X X _ _ _

Alving/Hasselberg,
Svensk litteratur-
historia, 1957

X X _ _ _

Tigerstedt, (red.) Ny
illustr. svensk
litteraturhist., 1967

X X _ _ _

X  = Ja
–  = Nej

Vi kan här se att Fredrika Runeberg är representerad i fem av de sex översiktsverken.
I samtliga dessa fem är hon nämnd endast relaterad till Johan Ludvig Runeberg. Hon
omnämns som en naturlig del i biografin över Johan Ludvig Runeberg. I tre av dessa
fem litteraturhistoriska handböcker använder sig författarna framförallt av en
biografisk-psykologisk metod och här ligger intresset för Fredrika Runeberg på den
inverkan som hon och deras kärlek hade på Johan Ludvig Runebergs diktning. I två
av handböckerna, Schücks och Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria och i
den fjärde handboken Svensk litteraturhistoria av Alving/Hasselberg är det den
kulturhistoriska synen som dominerar. Här nämns Fredrika Runeberg förutom som en
naturlig del i nationalskaldens biografi som ”litterärt begåvad”, men något intresse för
den bakomliggande psykologiska inverkan som hon kan ha haft på Johan Ludvig
Runebergs diktning finns inte här.

Den enda litteraturhistoriska handbok som Fredrika Runeberg inte är omnämnd i
använder sig också av en kulturhistorisk syn, med Hallbergs definition ligger den
närmast den idé-historiska metoden.

I presentationen av detta begränsade urval är det tydligt att intresset för Fredrika
Runeberg helt är kopplat till Johan Ludvig Runeberg. Hennes omnämnande har större
giltighet i en litteraturhistorisk handbok som utgår från en biografisk-psykologisk
metod. Förutom att hon där ingår i biografin över sin make ser man där också till
psykologiska faktorer bakom diktandet och då blir ett omnämnande av Fredrika
Runeberg kopplat till Johan Ludvig Runebergs författarskap naturligt.
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I tabell 2 redovisas Fredrika Runebergs representation i de litteraturhistoriska
handböckerna mellan 1970-talet och 1990-talet och till skillnad mot föregående tabell
är här två handböcker representerade per årtionde.

Tabell 2 Fredrika Runebergs förekomst i de litteraturhistoriska handböckerna

De undersökta
Litteraturhistoriska
handböckerna
1970 - 1990-tal

Omnämnd Relaterad
till Johan
Ludvig
Runeberg

Författarskapet
relaterat till
hennes sociala
situation

Beskrivning
som en
författare
bland
andra

Beskrivning
innehållande
nedvärderande
subjektiva
omdömen

Tigerstedt, Svensk
litteraturhistoria, 4:e uppl.,
1971

X X _ _ _

Sallnäs/Björck/Jörn, Svensk
litteratur 1 före 1900-talet,
1973

X X _ _ _

Olsson/Algulin,
Litt. historia i Sverige,
1987

X X X X _

Delblanc/Lönnroth Den
svenska litteraturen, 1988 X X X X

_

Hägg, Den Svenska
litteraturhistorien, 1996 X X

_ _
X

Delblanc/Lönnroth, Den
svenska litteraturen; 2,
1999

X X X X _

X  = Ja
–  = Nej

I samtliga valda litteraturhistoriska översiktsverk mellan 1970-talet och 1990-talet är
Fredrika Runeberg representerad. Hon är i samtliga relaterad till Johan Ludvig
Runeberg. I modernare litteraturhistoriska översiktsverk är det framförallt den
sociologiska metoden som är tydlig i framställningen. Här har man gått i riktning mot
ett bredare litteraturbegrepp där tidigare förbigångna genrer som t.ex. populär- och
barn-ungdomslitteratur är presenterad. Även ett visst mått av läsarperspektiv ingår
ofta också. Detta gäller för fyra av de sex handböckerna i tabell 2. I de
litteraturhistoriska handböckerna från 1970-tal till 1990-tal är det endast de två som
representerar 1970-talet som inte intar ett bredare litteraturbegrepp och ett
sociologiskt perspektiv. Här är Fredrika Runeberg endast nämnd relaterad till Johan
Ludvig Runeberg och i båda dessa handböcker är det den biografisk-psykologiska
metoden som dominerar.

För tre av de fyra andra handböckerna gäller att de intar ett sociologiskt perspektiv i
framställningen av Fredrika Runebergs författarskap. Hon är här presenterad som en
författare ”bland andra” och hennes roll i emancipationsdebatten framförallt i Finland
omnämns. I den fjärde handboken med sociologiskt perspektiv Den Svenska
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litteraturhistorien av Hägg skiljer sig beskrivningen av Fredrika Runeberg genom att
hon här endast är relaterad till Johan Ludvig Runeberg. Häggs beskrivning skiljer sig
också gentemot beskrivningarna i de andra tre handböckerna genom förekomsten av
nedvärderande subjektiva omdömen.

I denna begränsade undersökning framgår det att intresset för Fredrika Runeberg ökat
med användningen av den sociologiska metoden i de litteraturhistoriska handböckerna
och ett utvidgat litteraturbegrepp. Med tabell 1 och 2 sammantaget kan man klart se
att metoden är avgörande för framställningen. Först med den biografisk-psykologiska
metoden finns något intresse att presentera Fredrika Runeberg förutom som en
naturlig del i biografin över Johan Ludvig Runeberg. Intresset här ligger på det
psykologiska planet där man i Johan Ludvig Runebergs diktning kan se hur
förhållandet till Fredrika påverkade hans sätt att skriva.

Den sociologiska metoden är starkt kopplad till tid varför ett särskiljande av dessa inte
är möjlig. De senare årtiondenas intresse för författarens sociala situation är i min
undersökning avgörande för synliggörandet av Fredrika Runebergs författarskap.

Jag kommer att närmare analysera och föra en diskussion runt mina resultat under
nästföljande rubrik. Där kommer jag också att koppla mina resultat till teori och med
hjälp av Bourdieus analysverktyg försöka sätta in mitt arbete i en större samhällelig
kontext.

3.4 Diskussion

Vad är då litteraturhistorieskrivning? På den frågan har vi fått många svar, vilket visar
på frågans komplexitet. Inom det litterära fältet finns ståndpunkter som att
litteraturhistorieskrivningen som genre är möjlig till att den är omöjlig. Omöjlig anses
den av vissa forskare vara då den försöker omfatta biografi, antologi m.m.
tillsammans med värdering av de litterära verken och där bakgrunden utgörs av idé-,
samhälls- och politisk historia. ”The fall of the literary history” motsägs dock av
många forskare som menar att den litteraturhistoriska handboken uppfyller behov hos
både publik och handboksförfattare. Dessa behov utgörs ytterst av önskan om att
förstå litteraturens fält. Svårigheten med litteraturhistorieskrivningen är enligt flera
forskare att kombinationen av litteraturkritik och historisk vetenskaplighet är
oförenlig. De hävdar att man därför bör skilja mellan litteraturkritik och
litteraturhistoria. Andra forskare inom fältet hävdar det motsatta, att en kombination
av litteraturhistoria och litteraturkritik både är fullt möjlig och önskvärd.

Ytterligare en svårighet här är vilka författare som ska ingå i dessa verk. Här är
kanontraditionen stark och synsätt rörande estetisk kvalitet och värdering avgörande.
Problematiken ligger främst i att definiera vad som är ett litterärt värde och kvalitet.
Enligt Hansson är det en liten krets personer som bestämmer vad som kommer in i
våra litteraturhistoriska översiktsverk. Utav dessa har det litteraturvetenskapliga
forskarsamhället det största inflytandet på urvalet av verk och författare. Den
viktigaste faktorn i hela urvalsprocessen menar Hansson är det utbildnings- och de
kulturella kapital som är gemensamma för denna elit. I de litteraturhistoriska
handböckerna finns huvudsakligen bara den litteratur som handboksförfattarna ansett
ha estetiska och litterära kvaliteter. Genom en tradition av starka föregångare och
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litteraturhistorieskrivarnas gemensamma kulturella kapital och utbildningskapital
existerar de där i generationer och beskrivs som ”vår” litteraturhistoria och ”vårt”
kulturarv. Hanssons syn på litteraturhistorien är att den bör bestå av både en
författardel och en läsardel. Hittills har därför litteraturhistorieskrivningen bara varit
halv och för att bli hel och ge en allsidig beskrivning av litteraturens liv krävs att
läsarperspektiv och författarperspektiv behandlas gemensamt. Med Hanssons ord är
det diktaren och läsaren tillsammans som gör litteraturens historia medan författarna
till de litteraturhistoriska handböckerna skriver sin version av den.

Litteraturhistorieskrivningen som den ser ut idag utgörs främst av kombinationen av
litteraturhistoria och litteraturkritik. Med tiden har intresset för författarskapets sociala
situation ökat och den sociologiska metoden har getts större utrymme i de
litteraturhistoriska översiktsverken. Valet av litteraturhistorisk metod har enligt min
undersökning stor betydelse för framställningen i handböckerna. I fallet Fredrika
Runeberg är det tydligt att beskrivningen av henne och presentationen av hennes
författarskap är starkt kopplad till intresset för den sociala situationens betydelse för
ett författarskap. Här menar jag att ett författarskap som Fredrika Runebergs inte kan
värderas utan ett hänsynstagande till hennes sociala situation för sitt författande. I en
framställning där endast ”estetiska” och ”litterära” kvaliteter styr och där
handboksförfattaren menar att hon inte uppfyller dessa bör därför inte hennes
författarskap vara representerat. Där är det fullt tillräckligt att hon ingår som en
naturlig del i biografin över Johan Ludvig Runeberg.

Litteraturvärdering och svårigheten att definiera vad ett värde är utgör de mest
svårlösta problemen inom litteraturhistorieskrivningen. Det är utifrån detta problem
som kampen i det litterära fältet står, vad är kvalitetslitteratur och vem innehar rätten
att döma om litterär kvalitet? Svaret på frågan om det finns något ”objektivitetskrav”
är inte heller entydigt. Många forskare menar som t.ex. Hallberg att
litteraturhistorieskrivaren bör arbeta mot målet att vara så ”objektiv” och
”värderingsfri” som möjligt. Hallberg säger vidare att man som handboksförfattare
tydligt bör lyfta fram de egna värderingsgrunderna för att inte ge sken av
”objektivitet” och allmängiltighet. Både frågan om det finns något ”objektivitetskrav”
och frågan om hur valet av litteraturhistorisk metod påverkar graden av explicit
värdering och subjektivitet är starkt knutna till värdering och makt.

Hansson menar att handboksförfattaren både indirekt och direkt ger uttryck för sina
privata sympatier och antipatier. Författarna till dessa verk tar sig stora friheter i
presentationen av de egna värderingarna. Dessa personliga värderingar uttrycks ofta
sakligt och som allmänt accepterade. Detta innebär enligt Hansson att
handboksförfattaren ger sig rätt att skriva så att deras egna preferenser, tolkningar och
analyser framställs som allmängiltiga och ”objektiva”. Denna privata subjektivitet och
värdering har utvidgats och fått större utrymme med åren. Detta maktövergrepp
drabbar såväl läsare som diktare. Eliten i det litterära fältet har genom sitt
utbildningskapital och sitt kulturella kapital självpåtaget utökat sin maktställning. På
detta sätt utvidgas smakomdömenas funktion som status- och klassmarkör och
skiljeväggen mellan de ”invigda” och de icke-invigda bibehålls. Det är därför viktigt
menar jag att synliggöra de etablerades strategier där syftet är att utöka värdet på det
egna kapitalinnehavet. En acceptans av dessa utökade maktbefogenheter kan leda oss
alltför långt bort från ”objektivitet, fördoms- och värderingsfrihet”. Jag menar precis
som Hansson att den privata värderingen fyller en funktion t.ex. i en litteraturkritisk
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framställning och i essäer. Där kan författaren vara personlig såväl i tolkning som i
värdering och genom sin personliga framställning inbjuda läsaren till en dialog. I en
analys och studie av Fredrika Runebergs författarskap skulle explicit subjektivitet och
värdering fylla en funktion. Däremot fyller det ingen funktion i en historisk
framställning. I all historieskrivning har vikten av att undvika rent subjektiva
uppfattningar alltid framhållits.

I min begränsade undersökning kan jag inte se någon utveckling mot att subjektiv
värdering blivit mer extrem med åren. I exemplet Fredrika Runeberg använder sig
endast en av de utvalda handboksförfattarna sig av starkt explicit subjektiv värdering.
Denna handbok är från 1990-talet och dessförinnan har i min undersökning inte denna
typ av subjektivitet och utdömande förekommit. Utav detta resultat går inte att dra
några slutsatser. Hansson däremot menar att denna utveckling är tydlig i hans
undersökning och att förklenande omdömen och utdömanden av författarskap varken
är önskvärda eller försvarbara i en historisk framställning.

Undersökningen i denna uppsats visar att presentationen av Fredrika Runeberg och
hennes författarskap är starkt kopplad till vald litteraturhistorisk metod. Om valet av
metod påverkar graden av explicit värdering och subjektivitet går däremot inte att
besvara utifrån min undersökning. Vad man kan se är att vald metod är starkt kopplad
till tid. Själv tror jag att svaret på graden av utökad subjektivitet och värdering kan
sökas i nykritiken och de senare årens utvidgade litteraturbegrepp. I nykritiken som
satt sina spår inom litteraturvetenskapen sedan 1950-talet är analysen av texten det
väsentliga. Detta tillsammans med ett utökat litteraturbegrepp som t.ex. omfattar
populärlitteratur och andra genrer som tidigare inte varit representerade i
litteraturhistorieskrivningen tror jag kan bidra till ett utökat nedvärderande och
utdömande av författarskap i de litteraturhistoriska översiktsverken. Dessa tankar
komplicerar bilden ytterligare och jag hoppas att nykritiken i kombination med ett
utvidgat litteraturbegrepp kommer att vara föremål för forskning, kanske en
magisteruppsats, framöver.

Handböckerna i min undersökning är såväl enbands som flerbands verk. Detta
påverkar givetvis innehållet och antalet representerade författare i översiktsverken.
Men jag menar att i exemplet Fredrika Runeberg är framställningen av hennes
författarskap starkare kopplad till valet av litteraturhistorisk metod än bristen på
utrymme. Det är i presentationen av nationalskalden Johan Ludvig Runeberg som
Fredrika Runeberg framträder mer eller mindre tydligt, beroende av vilken metod
handboksförfattaren använder sig av.

I ett mastodontverk som t.ex. Schücks och Warburgs flerbandsverk Illustrerad svensk
litteraturhistoria utgör kulturhistoria en stor del av innehållet. Medan man i mindre
enbandsverk med t.ex. den biografisk-psykologiska metoden gett författare och
författarskap stort utrymme. Författarrepresentationen är hög i dessa verk genom
koncentrationen på författarbiografi samt litteratur och med en minimering av den
historiska inramningen. För de modernare litteraturhistoriska handböckerna där det
sociologiska perspektivet är framträdande är presentationen av Fredrika Runeberg
också kopplad till Johan Ludvig Runeberg. Genom ett vidgat intresse för sociala
aspekter blir hon och hennes författarskap här mer beskrivet. Därför anser jag har de
litteraturhistoriska översiktsverkens omfång och antal band ingen större inverkan på
denna undersökning.
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Hansson menar att handboksförfattarna ofta har ambitionen att ge intryck av att
beskriva den ”sanna” litteraturhistorien. Denna ambition, menar jag, är tydlig också
på omslagen till de litteraturhistoriska översiktsverken som ofta av tradition ger ett
mäktigt och vetenskapligt intryck. Detta gäller även för modernare handböcker.
Exempel på detta är t.ex. Den svenska litteraturhistorien från 1996 där omslaget pryds
av renässansportalen från Gustav Vasas bibel. Kanske skulle handboksförfattaren
hävda att valet av renässansportalen gjorts för att framhålla det filologiska,
språkvetenskapliga perspektivet i handboken. Gustav Vasas bibel Biblia Thet är all
then Helga Scrifft på Swensko från 1541 anses av litteraturvetare och språkvetare haft
stor betydelse för det svenska språket. Även om valet av handbokens omslag utgått
från filologiska aspekter kvarstår att den ger intryck av ”tyngd” och vetenskaplighet.
En boks omslag, menar jag, kopplas ofta samman med och tros spegla dess innehåll.

Jag delar Hanssons uppfattning att värdering kan ingå som en naturlig del av den
historiska framställningen i ett översiktsverk. Detta genom sakligt grundade
värderingar av verk och författarskap där underlaget för dessa presenteras av
handboksförfattaren. I en historisk presentation fyller däremot högst personliga
nedvärderanden och utdömanden av författarskap ingen funktion. Det är därför med
tillfredsställelse som jag kan konstatera att utifrån exemplet Fredrika Runeberg
uppkommer subjektivt nedvärderande omdömen i endast ett av de utvalda
litteraturhistoriska översiktsverken. Hennes utökade presentation i de senare
handböckerna är kopplad till den sociologiska metoden, intresset för hennes sociala
situation och den uppkomna emancipationsdebatten. Hennes författarskap är
intressant för litteraturhistorieskrivningen och fyller en funktion i handböckerna
utifrån andra kriterier än de rent estetiska.

Hur mycket begränsades Fredrika Runebergs författarskap av det faktum att hon var
kvinna och/eller nationalskaldens hustru? Johan Ludvig Runeberg och
Lördagssällskapet möjliggjorde för henne ett deltagande i ett litterärt subfält där
litterära frågor debatterades och gav Fredrika Runeberg kunskaper inom ämnet som
var få kvinnor förunnat vid denna tid. Samtidigt begränsades hennes möjlighet att
utnyttja dessa kunskaper för sitt författande dels av de ”kvinnliga plikterna” och dels
av det faktum att hon var nationalskaldens maka. Vilken betydelse hennes äktenskap
och vänskapen med litteraturkritiker som t.ex. Snellman hade för den goda kritik hon
bl.a. fick för sin första roman kan jag också bara spekulera i. Jag känner mig inte
övertygad om att dessa kontakter enbart var till nackdel för Fredrika Runebergs
författarskap. Var kritiken god för att hennes författarskap ansågs uppfylla de
estetiska kvalitetskraven eller hade vänskapen till henne och kanske framförallt till
Johan Ludvig Runeberg någon inverkan? Tydligt är i alla fall, menar jag, att Fredrika
Runebergs författarskap inte kan göras rättvisa utan ett hänsynstagande till hennes
sociala situation, d.v.s. kvinnans sociala situation vid den här tiden och den specifika
situation det innebar att vara nationalskaldens hustru.

Kampen på det litterära fältet om rätten att döma om litterära kvaliteter och att
definiera detta ”värde” pågår och diskussionen, menar jag, måste alltid hållas aktuell.
Detta för att värna om att litteraturhistorieskrivningen inte ska hamna alltför långt bort
från målet om ”värderingsfrihet, fördomsfrihet och objektivitet”.
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Valet av Bourdieus teorier som utgångspunkt för min undersökning har under
uppsatsarbetets gång visat sig vara ett mindre bra val. Till ett mer omfattande arbete
hade ett annat teorival varit att föredra alternativt att jag hade gjort en egen
modifiering av Bourdieus teorier och analysverktyg. Detta medger nu inte tiden som
står till förfogande för denna uppsats utan det är ett konstaterande jag gör som en del
utav mitt resultat.

4. Sammanfattning

Magisteruppsatsen behandlar explicit subjektivitet och värdering i svensk
litteraturhistorieskrivning. Syftet med undersökningen är att genom exemplet Fredrika
Runeberg se om den explicita subjektiviteten med nedvärderande omdömen som
utdömer ett författarskap blivit tydligare i de svenska litteraturhistoriska
översiktsverken mellan 1910-talet och 1990-talet. Frågeställningarna är följande:

• Vad är litteraturhistorieskrivning?
• Finns något ”objektivitetskrav”?
• Påverkar vald litteraturhistorisk metod graden av explicit värdering och

subjektivitet?

Undersökningen görs utifrån ett maktperspektiv där jag ser till om
handboksförfattarna överskrider sina ”maktbefogenheter” vad gäller personligt
tyckande. Detta gör jag utifrån Bourdieus teorier och begreppen fält och kapital. Vid
tolkningen av mina resultat är det hans analysverktyg jag använder mig utav
tillsammans med en egen utarbetad analysmodell. Jag kan konstatera att en
modifiering av Bourdieus analysverktyg alternativt val av annan teori hade varit att
föredra för denna uppsats. Resultatet av mitt arbete visar att kopplingen teori och min
undersökning inte harmonierar på det sätt som var tänkt. För att belysa maktkampen
inom det litterära fältet utgår jag ofta i min uppsats från Hanssons Den möjliga
litteraturhistorien (1995). Detta är en insikt jag tar med mig till ett ev. mer omfattande
arbete inom ämnet.

Urvalet till de litteraturhistoriska handböckerna gjordes utifrån ett
användarperspektiv. Jag har valt handböcker som är tänkta för och/eller använts i
undervisning framförallt på gymnasie- och universitetsnivå. Tolv stycken handböcker
från 1910-talet till och med 1990-talet ingår i min undersökning.  I dessa
översiktsverk ser jag om och hur Fredrika Runeberg presenteras. Är hon endast
relaterad till sin make Johan Ludvig Runeberg eller som en författare ”bland andra”.
Hur är framställningen av hennes författarskap, är den kopplad till hennes sociala
situation för sitt författande och förekommer nedvärderande omdömen? De enskilda
handböckerna försöker jag koppla till Hallbergs fem metoder för
litteraturhistorieskrivning för att se om explicit subjektivitet och värdering med
nedvärderande omdömen kan kopplas till vald litteraturhistorisk metod.

En underliggande frågeställning genom undersökningen är också om Fredrika
Runebergs författarskap kan värderas utan hänsynstagande till hennes sociala
situation. Ur social aspekt hade hennes författarskap många svårigheter, författande
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kvinna på 1800-talet, mor till sex söner och inte minst den ställning det innebar att
vara nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru.

Synen på vad litteraturhistorieskrivning är varierar inom det litterära fältet.
Diskussionen förs huruvida litteraturhistorien som genre är möjlig eller omöjlig och
förespråkare finns för att man bör skilja litteraturkritik och litteraturhistoria åt. För
urvalsprocessen till vilka författare och verk som ingår i handböckerna är det
handboksförfattarnas gemensamma utbildnings- och kulturella kapital som är den
viktigaste faktorn. Genom en tradition av starka föregångare inom
litteraturhistorieskrivningen och med handboksförfattarnas gemensamma utbildnings-
och kulturella kapital existerar de utvalda författarna och deras verk i de
litteraturhistoriska handböckerna i generationer och beskrivs som ”vår
litteraturhistoria”.

Gemensamt för flera forskare tycks åsikten vara att litteraturhistorieskrivaren bör
arbeta mot att vara så ”objektiv” och fördomsfri som möjligt. Även vikten av att
handboksförfattaren lyfter fram de egna värderingsgrunderna för att inte ge sken av
”objektivitet” och allmängiltighet framkommer.

Hansson menar att handboksförfattarnas privata subjektivitet och värdering har
utvidgats och fått större utrymme med åren. Litteraturhistorieskrivarna fortsätter
Hansson, ger sig rätten att skriva så att deras egna preferenser, tolkningar och analyser
framställs som ”objektiva” och allmängiltiga. Detta, menar han är ett maktövergrepp
som drabbar både läsare och diktare där eliten i det litterära fältet genom sitt
utbildnings- och kulturella kapital självpåtaget utökar sin maktställning.

Detta är inget som jag kan se något utav i min egen undersökning. Av de tolv
undersökta översiktsverken i denna uppsats innehöll endast en handbok
nedvärderande omdömen och utdömande av Fredrika Runebergs författarskap. Denna
handbok representerade 1990-talet. Jag kan i min undersökning inte se någon
koppling mellan vald litteraturhistorisk metod och graden av explicit värdering och
subjektivitet. Däremot finns en tydlig koppling mellan metoden och utrymmet för
Fredrika Runeberg och hennes författarskap. Fredrika Runeberg är representerad i
elva av de tolv handböckerna. Hon är i samtliga relaterad till Johan Ludvig Runeberg.
I det översiktsverk som Fredrika Runeberg inte var omnämnd i användes en
idéhistorisk metod. I presentationen av detta urval är det tydligt att Fredrika
Runebergs omnämnande har större giltighet i en litteraturhistorisk handbok som utgår
ifrån en biografisk-psykologisk metod där intresset för henne ligger på den inverkan
hon hade på Johan Ludvig Runebergs diktning.

Den utökade presentation i handböckerna fr.o.m. 1980-talet är kopplad till den
sociologiska metoden, intresset för Fredrika Runebergs sociala situation och den
uppkomna emancipationsdebatten. I tre av de fyra litteraturhistoriska översiktsverken
där den sociologiska metoden dominerar beskrivs hennes författarskap relaterad till
hennes sociala situation. Hon beskrivs här som en författare ”bland andra” och utan
nedvärderande omdömen som utdömer hennes författarskap. I den fjärde handboken
med sociologiskt perspektiv är Fredrika Runeberg endast relaterad till Johan Ludvig
Runeberg. Beskrivningen skiljer sig mot beskrivningarna i de övriga handböckerna
genom förekomsten av nedvärderande subjektiva omdömen.
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I min undersökning visar jag på att det finns andra kriterier än de rent estetiska som
avgör om en författare och hans/hennes verk bör ingå i en litteraturhistorisk handbok.
Litteratur som har eller haft betydelse för litteraturhistorieskrivningen utifrån ett
läsarperspektiv, bidragit till uppkomsten av nya genrer, inspirerat andra ”stora”
författare o.s.v. är också en del av vår litterära historia oavsett om handboksförfattaren
personligen uppskattar litteraturen eller ej. Att enbart utifrån handboksförfattarnas
subjektiva värderingar om ”litterära kvaliteter” utdöma ett författarskap och därmed
förpassa det utanför litteraturhistorien är ett maktövergrepp, menar jag. Fredrika
Runebergs litteratur kan inte värderas utan ett hänsynstagande till hennes sociala
situation och hennes författarskap är intressant för litteraturhistorieskrivningen och
fyller en funktion i handböckerna utifrån andra kriterier är de rent estetiska.

Jag delar Hanssons uppfattning att värdering kan ingå som en naturlig del av den
historiska framställningen i ett översiktsverk. Detta genom sakligt grundade
värderingar av verk och författarskap där underlaget för dessa presenteras av
handboksförfattaren. I en historisk presentation fyller däremot högst personliga
nedvärderanden och utdömanden av författarskap ingen funktion. Det är därför med
tillfredsställelse som jag kan konstatera att utifrån exemplet Fredrika Runeberg
uppkommer subjektivt nedvärderande omdömen i endast en av de utvalda
litteraturhistoriska handböckerna.
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