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Those Overlooked. Strindberg, Canon, and Women’s Literature

The article addresses the problem of relationships between canonised and non-canonised li-
terature as illustrated by August Strindberg and women’s literature of his time with a focus 
on Marie Sophie Schwartz. According to the concept of canonicity by Rakefet Sheffy, canon 
can be viewed as a dynamic process within the literary system involving both its central and 
peripheral elements. Consequently, the main thesis of this article is that even minor writers 
are involved in canonicity, albeit their contribution is often downplayed by canonised artists. 
Whereas the history of Swedish literature views Strindberg as a canonical writer, a reputation 
he earned during his lifetime, women’s literature is often regarded as lacking real literary 
impact. However, women writers were extremely popular in the second half of the 19th cen-
tury, paving the way for the development of the novel as a genre. Strindberg’s comments 
on Schwartz’s works indicate that he was aware of her novels’ social engagement. He himself, 
as a realist writer, was no stranger to this kind of writing. Yet, having changed his literary style, 
he took to marginalise tendency writing, taking up the position of a canonical artist occupying 
the centre of the literary system. Nevertheless, the theory of canonicity offers an insight into 
the processes of literary innovations, focusing on the fluctuation of literary strata as well as so-
cial and ideological factors as relevant for the establishing of the canon. In this light, women 
writers seem to have strongly contributed to the canonising of the genre of novel, though their 
impact reminded unnoticed by those holding positions of power in the world of literature.
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1. Inledning: den litterära kanon och romanen

Västerländsk kanon är enligt Harold Blooms teori det litterära minnets konst som 
endast betingas av verkets estetiska värde utan inblandning av utomlitterära fak-
torer (Bloom 1994: 25). Denna elitistiska och restriktiva kanonuppfattning, som 
bygger på auktoritet och makt, är emellertid inte den enda. Rakefet Sheffy foku-
serar exempelvis på kanoniseringsmekanismer som historiska och ideologiska 
processer. Hon skiljer nämligen mellan kanon som en samling högt värderade 
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litterära texter och kanonicitet (canonicity), dvs. egenskaper som under en viss 
tid tillskrivs en central plats i litteraturens hierarkiska system, och det är det se-
nare fenomenet hon undersöker (Sheffy 1990: 511f). Enligt denna syn, som byg-
ger på Even-Zohars polysystemteori och har sina rötter i den ryska formalismen, 
är det litterära systemet inte statiskt utan utgör en heterogen blandning av koex-
isterande historiska system, vars relationer är dynamiska och funktionella. Därav 
framgår även kanonicitetens historiska relativitet.

De centrala egenskaperna står alltid i relation till systemets perifera element, 
varvid deras inbördes positioner kan ändras: centrum kan förskjutas och även 
förlora sin dominerande ställning (Sheffy 1990: 514). Denna uppfattning 
är mycket produktiv för undersökning av den litteraturhistoriska processen ge-
nom att framhäva systemets evolutionsmekanismer samt deras samband med 
den ideologiska och sociala kontexten – kritiken, debatten och läsarna. Föränd-
ring och substitution är sålunda inskrivna i kanoniciteten och bestämmer regler 
för textproduktion. De egenskaper som inte fått plats i systemets centrum väntar 
på att återfödas och bli produktiva i framtiden. Det finns med andra ord alltid 
både traditionella och progressiva element i systemet.

Sheffys analys av den tyska kanonbildningen mellan 1700- och 1800-talet 
framhäver romangenrens utveckling som avgörande för denna process (Sheffy 
1998). Idén inbjuder till prövning för den svenska romanen under 1800-talet 
och dess kanonisering i och med det moderna genombrottet. Till genrens utveck-
ling bidrog i hög grad kvinnliga författare, som dock till skillnad från Strindberg 
och det moderna genombrottets andra stora män inte funnit plats i det litterära 
minnet. Med exemplet Strindberg för ögonen kommer jag att reflektera över 
kanonbildares relation till sin samtids mindre författare, som berett grunden för 
deras ”strong literary originality” (Bloom 1994: 25) och deras alsters estetiska 
självtillräcklighet – de enligt Bloom grundläggande villkoren för ”immortality 
of literary works” (Bloom 1994: 38). Målet med denna text är alltså att pröva 
Strindberg, som blivit kanoniserad redan under sin livstid (Olsson 2002: 35), 
mot de nuförtiden marginaliserade författarna, som dock på hans tid var aktuella 
och fungerade som en given tradition att ställa sig i relation till. Dit räknas Fred-
rika Bremer, Sophie von Knorring, Emilie Flygare-Carlén och Marie Sophie 
Schwartz, med särskit fokus på den sistnämnda. Materialet utgörs av Strindbergs 
explicita uttalanden om hennes författarskap samt vissa motiviska paralleller 
som kan tolkas i termer av intertextuell dialog eller rentav påverkan. Det moder-
na genombrottets kvinnliga författare går däremot i princip utanför denna studie.

2. Kvinnliga författare på frammarsch i 1800-talets 
Sverige

Innan romanen hade blivit den kritiska realismens främsta genre utvecklades 
den dels som underhållningsgenre, dels som tendenslitteratur med didaktiskt 
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och pedagogiskt budskap. I och med samhällets utveckling från ståndsamhället 
till ett borgerligt samhälle ändrades sociala roller och levnadssätt, så att männi-
skor, särskilt de mindre bildade och belevade, kände behov av kunskap om nya 
värderingar och levnadsmodeller. Detta tillgodoseddes av den expanderande 
bokmarknaden med romanen som en ledande genre. Till en början betraktades 
den med misstänksamhet och ansågs vara skadlig för kvinnor, som på den tiden 
var dess främsta målgrupp. Kvinnorna, som alltjämt var utestängda från bild-
ningssystemet och samhällslivet, fann i litteraturen en egen väg till både bildning 
och underhållning, vilket innebar en mental frigörelse från hemmens instängda 
värld (Larsson 1993: 322). Snart kom även kvinnliga författare att vinna insteg, 
eftersom de förstod den kvinnliga läsekretsens behov som sina egna.

Fredrika Bremer var en av de första kvinnliga romanförfattare som slog ige-
nom på den litterära marknaden. De andra ”vittra damerna” följde i hennes fot-
spår och uppnådde exceptionella framgångar både på hemmaplan och interna-
tionellt, med talrika upplagor av sina romaner, översättningar till ett flertal språk, 
nyupplagor och nyöversättningar.1

Själva såg de sitt skrivande som en egen väg till självbildning och samhälls-
engagemang. Marie Sophie Schwartz skrev exempelvis i sina dagboksanteck-
ningar: ”[...] allt jag bemödar mig att lära, sker endast för att bilda mig till-
räckligt för att sedan, med pennan i handen, framkalla alla mina själs-krafter 
och tillfredsställa mitt begär att reflektera” (Kolbe 2014: 38).

Det kvinnliga skapandet var ett problem i sig, och att försöka hävda sig i för-
fattarrollen var ingen självklarhet ens för begåvade kvinnor. Schwartz erkände 
att hon hatade ”denna inre okvinnliga kallelse” men var medveten om att ”ald-
rig kunna övervinna den” (Kolbe 2014: 39). Hon var dessutom tvungen att an-
vända pseudonym (se Kolbe 2014: 31), eftersom hennes man inte tillät henne 
att publicera under eget namn.2 Efter hans död började hon publicera offentligt 
och fick dessutom, som affärsdriven och framgångsrik yrkesförfattare, ansvara 
för familj ens underhåll genom sitt skrivande.

Enligt Birgitta Holm hade kvinnliga författare ett stort inflytande på roman-
genrens utformning under 1800-talet. Till skillnad från de äldre genrerna, som va-
rit befästa och mansdominerade, var romanen nämligen ett relativt nytt fenomen. 
Kvinnorna, som saknade egen litterär tradition, sökte sig alltså till den litterära 
form som ännu inte var kanoniserad och tillät en viss frihet (Holm 1981: 12f). 
De kom med en kunskap som kom att bli av allt större intresse för det borgerliga 
samhället, dels kunskap om hemmet, familjen, beteende- och levnadsmönster, dels 
romantisk flykt från vardagen i kärleks-, skräck- eller äventyrshistorier. Med ti-
den reducerades de romantiska inslagen till förmån för en starkare verklighets- 
och samhällsförankring som tog sitt uttryck bl.a. i den borgerliga familjeromanen, 

1 Om detta, se Leffler 2018 (i tryck).
2 Även senare använde hon sig då och då av pseudonym för sina litterära verk, med då fun-

gerade den snarare som ett varumärke, t.ex. Förf. till ”Positivspelarens son”. I fortsättningen använ-
de hon sig ibland av pseudonym vid publicering i tidningar och tidskrifter. Om kvinnligt skrivande 
under pseudonym, se Leffler 1997c: 47f.
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tendensromanen och vidare i det moderna genombrottets samhällsengagerade 
prosa. Därför kopplar Holm ihop den borgerliga romanens födelse med kvin-
norna, som sålunda blev ”romanens mödrar”. Samtidigt pågick under 1800-talets 
senare hälft en uppspaltning av högt och lågt i litteraturen (Kolbe 2014: 17; Öh-
man 2002: 8ff), vilket resulterade i att romanen utkristalliserades som den kritiska 
realismens kanoniserade genre med allt fler manliga klassiker. Kvinnliga författ-
are, som ofta använde sig av intrigromanens grundstruktur med melodramatiska 
förvecklingar, blev då helst placerade inom populärlitteraturens fack, även om 
deras prosa samtidigt hade en samhällskritisk udd (Öhman 2002: 12).

Trots sina förtjänster betraktas 1800-talets kvinnliga romanförfattare i littera-
turhistorien som mer eller mindre historiska företeelser utan signifikant litterärt 
värde, vilket bekräftas i de senaste decenniernas läroböcker i svensk litteraturhi-
storia, som brukar utgöra en prövosten för kanoniserad litteratur och som kommer 
att behandlas nedan.

3. 1800-talets kvinnliga författare och den litterära kanon

I Den svenska litteraturen av Lönnroth och Delblanc är Bremer, Flygare-Car-
lén och von Knorring omnämnda i kapitlet ”Romanens väg till Röda rummet”, 
där författarna konstaterar att Strindbergs roman ”har länge tagits som riktmärke 
för romanens genombrott i svensk litteratur, för realismens etablering som norm 
för fiktionsprosan och till och med som det moderna svenska skriftspråkets för-
sta stora manifestation” (Gustafsson m.fl. 1997: 53).

Formuleringarna ”riktmärke”, ”genombrott”, ”etablering” samt ”först” och ”stor” 
gör klart att Strindbergs verk betraktas som en milstolpe för romanens kanon i svensk 
litteratur. Motivering håller dock inte om man kritiskt betraktar argumenten:

Röda rummet står också mitt i romanens utveckling räknat från begynnelsen till idag, 
den signalerar det ”moderna genombrottet” som i hela Norden var ett genombrott för 
romanen och ett genombrott till Europa. Den står dessutom i begynnelsen av roman-
ens stora spridning till folklig läsning, och den är nära förbunden med den liberala ra-
dikalism, som under 1800-talet försåg roman- och tidningsmarknaden med ideologi. 
(Gustafsson m.fl. 1997: 53)

Faktum är att folklig läsning i Sverige började mycket tidigare, alltså inte i sam-
band med det moderna genombrottet utan med en uppsjö av populärlitteratur 
samt med nya läsnings- och utgivningsmönster, t.ex. följetong och läsebibliotek 
(Öhman 2002: 59).3 Ideologin kom även den in i litteraturen innan Brandes för-
kunnat behovet av att sätta problem under debatt, nämligen i tendensromanen, 
som bl.a. Almqvists Det går an (1838) hör till. Även realismen etablerades i ro-
manen före det moderna genombrottet – dels i den borgerliga vardagsromanen 

3 Läsebiblioteken introducerade massupplagor av romaner som trycktes avsnittsvis i häften 
och spriddes genom prenumeration, t.ex. Lars Johan Hiertas Läse-Bibliothetek. Veckoskrift och Ma-
gasin för Den sköna litteraturen.
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som blivit de kvinnliga författarnas favoritgenre, dels i populärlitteraturen som 
omkring 1850 starkt kritiserades för melodramatiska överdrifter och styrde mot 
mer verklighetsförankrade folklivsskildringar.4

Marie Sophie Schwartz har inte fått plats i det ovannämnda kapitlet; hon om-
nämns i förbigående i avsnittet ”Familjetidskriftens segertåg” som en kvinnlig yrk-
esförfattare och ”Sveriges mest översatta författare under dessa decennier” (Gus-
tafsson m.fl. 1997: 24), alltså som ett snarare sociologiskt än litterärt fenomen.

Litteraturens historia i Sverige behandlar de kvinnliga författarna som indi-
viduella litterära profiler, om än ofta i relation till den manliga kanon. Fredrika 
Bremer har fått störst utrymme och ett separat kapitel med hela sin författarbana 
kartlagd. Den sammanfattas på följande sätt:

Fredrika Bremers sociala insats har i hög grad överflyglat hennes litterära. Hennes ro-
maner brukar sällan uppfattas som några klassiska mästerverk, och de har inte heller 
nått någon större läsekrets i vår tid. Hennes intellektuella spännvidd i förening med 
hennes livliga känslovärld gör emellertid ofta hennes böcker attraktiva och stimu-
lerande [...], och som berättare överraskar hon ibland med oväntade infall och med 
en konstnärlig genomarbetning av ovanligt slag. Under sin livstid var hon en mycket 
uppburen författarinna med internationell ryktbarhet. [...] Hennes ryktbarhet grund-
lägger också ett internationellt intresse för kvinnliga svenska författare under 1800-ta-
lets lopp, som sträcker sig fram till Selma Lagerlöf. (Olsson & Algulin 2002: 251f)

Det retoriska mönstret bygger på en konfrontation av utomlitterära och litterära kva-
liteter samt det förflutna och nutid, varvid de senare omtalas i termer av brist eller åt-
minstone värdeförlust. De positiva dragen är många, men de relativiseras genom fre-
kvensadverbialen (sällan, ofta, ibland) som gör klart att deras giltighet är begränsad.

De tre andra författarinnorna behandlas under rubriken ”En blomstringstid 
för romanen: från Sophie von Knorring till Viktor Rydberg”, där även mindre 
samtida författare omnämns. De får betydligt mindre utrymme än Bremer men 
bedöms med liknande strategi. Om Sophie von Knorrings prosa står det följande: 
”Sophie von Knorring nådde tidigt internationella framgångar, men i nutidens 
smak har hennes romankonst blivit föråldrad och svårnjutbar trots obestridlig 
litterär bildning och sensibel förfining” (Olsson & Algulin 2002: 259). De nya 
kvaliteterna i hennes prosa (den kvinnliga psykologin, folklivsskildringens rea-
lism) överskuggas av form- och stilmässiga brister.

Emilie Flygare-Carlén värderas något högre, främst på grund av den fortsatt 
stora läsbarheten i nyare tid:

Hennes berättarkonst kännetecknas av en medryckande episk dynamik, och den har 
åtnjutit något som kommit varken Fredrika Bremer eller Sophie von Knorring till 
del: en pålitlig popularitet som manifesterats i ett otal nyutgåvor under hela 1900-ta-
let. Emilie Flygare-Carlén hör inte till den stora men väl den levande litteraturen. 
( Olsson & Algulin 2002: 259, kurs. min)

4 Kritiken drabbade särskilt hårt Emilie Flygare-Carlén som därför satsade på folklivsskild-
ringar och familjromaner (Gustafsson m.fl. 1997: 67).
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Beteckningen ”levande” fungerar här som en positiv motpol till ”föråldrad 
och svårnjutbar” för Knorrings del. Detta räcker dock inte för att närma sig 
den ”stora” litteraturen. Uppenbart är omdömet formulerat ur den litterära ka-
nons perspektiv som prioriterar de kvalificerade läsarnas värderingar, förankrade 
i den litterära institutionen. Vanliga läsare kan på sin höjd få litteraturen levande 
men har inget inflytande på kanonbildningen. Det till synes milda omdömet 
fungerar sålunda som eufemism för otillräcklig estetisk kvalitet.

För Marie Sophie Schwartz konstateras hennes litterära kvalitetsutveckling 
”mot en mer socialt medveten realism och mot större berättarteknisk skick-
lighet” samt hennes internationella renommé som nästan blev ett varumärke. 
Följaktligen lanserades Selma Lagerlöf utomlands som ”en ny Marie Sophie 
Schwartz”. Men vad gäller hennes plats i litteraturhistorien är omdömet lika hårt 
som för Knorring: ”Numera har hennes litterära insats råkat i en i det närmaste 
total glömska.” (Olsson & Algulin 2002: 259.) Nutidsperspektivet är alltså av-
görande för den litterära kanons konstruktion.

Man kan dock fråga sig när och hur detta perspektiv etablerade sig. Öhman 
åberopar i sammanhanget Christa Bürger som hävdar att den modernistiska au-
tonomiestetikens genombrott medförde exkludering av litterära fenomen med 
större förankring i vardagsrealiteten, bl.a. populärlitteraturen, och att dessa 
därmed kom att klassas som icke-konst (Öhman 2002: 15). Det stämmer med 
Blooms övertygelse att ”great literature will insist upon its self-sufficiency” 
(Bloom 1994: 28), vilket innebär att de tidsbundna elementen inte räknas i lit-
teraturens värdesystem. Kanon är i detta ljus resultatet av ett negativt urval som 
bygger på exkluderingsprincipen. I det följande kommer Strindbergs uttalanden 
om samtida kvinnliga författare att åberopas, något som bekräftar att det mo-
derna genombrottets författare gjorde anspråk på att bestämma över kanonbild-
ningen inte minst ur genusrelaterat perspektiv.

De nämnda författarinnorna, samt många andra under 1800-talets senare 
hälft, var framgångsrika och lästa på sin tid, men de har inte klarat det prov som 
enligt Harold Bloom utgör en grundförutsättning för att få plats i kanon, nämli-
gen kravet på omläsning (Bloom 1994: 30). De blev emellertid lästa och omlästa 
av samtida författare och på så sätt kom de in i det litterära kretsloppet med 
vissa idéer och mönster – både i positivt och negativt avseende. Marie Sophie 
Schwartz framstår som mest marginaliserad och bortglömd bland dem i och med 
att hon inte ens fått ett eget kapitel eller avsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhisto-
ria, bara ett stycke i marginalen (Busk-Jensen 1993: 220).

4. Strindberg om Marie Sophie Schwartz

Gunlög Kolbe hävdar att Marie Sophie Schwartz utgjorde ”en självklar inspira-
tionskälla för August Strindberg” bl.a. därför att hon uttalade sig i tidens frågor, 
främst kvinnofrågan och klassfrågan (Kolbe 2014: 13). Det gjorde hon i sina 
tendensromaner, där Kolbe även vill spåra ansatser till det moderna genombrot-
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tets sociala engagemang (Kolbe 2014: 118). Strindberg omnämner Schwartz tre 
gånger i sina brev mellan 1888 och 1907 samt i Tjänstekvinnans son (1886–1887) 
och i Företalet till Giftas I (1884), och det framgår att hon var ett känt namn för 
honom och en naturlig referenskälla i vissa sammanhang.

Då han under sin vistelse i Köpenhamn 1888 skrev Den romantiske  klock aren 
på Rånö bad han förläggaren Karl Otto Bonnier om svenska böcker som skulle 
förmedla detaljer ur den för honom då relevanta perioden: ”Du måste hjelpa mig 
med några gamla romaner som ge mig 50- och 60-talen annars faller jag ur ro-
len [sic!] igen af idyll-idiot. Låt mig få något av de goda fruarna Swartz [sic!] 
och Knorring, samt Octavia Carléns Stockholms kyrkor [...]” (Strindberg 1961: 
95). De betraktas alltså som realistiska författare, möjligen lite föråldrade men 
väl förankrade i sin tid och miljö.5 Här fälls dock inget omdöme om de litterära 
kvaliteterna av deras verk.

I Tjänstekvinnans son (del 3. Författaren) sätts Schwartz i samband med 
Brandes estetik:

I den svåra frågan om innehållets eller formens företrädesrätt gick Brandes bestämt 
över åt innehållet. För att ett konstverk skall vara ett tidsdokument, måste det stå 
i innerligt förhållande till tiden och verkligen innehålla något. Detta yrkande tog sitt 
uttryck i den sedan ryktbara formeln: problem under debatt. Men detta hade ju redan 
den så förkättrade tendensromanen, vars mest bekanta offer i Sverige Fru Schwartz 
varit, satt i verket. Inseende vådan av denna lära drager sig Brandes ur spelet med att 
undanbedja sig sådana följdsatser, dock utan att bestämt ange på vad grund. (Strind-
berg 1989c: 288)

Visserligen är omdömet om Schwartz och tendensromanen i stort kritiskt, men 
Strindberg gör rättvisa åt författare som föregrep litteraturens samhällsengage-
mang innan det moderna genombrottets politiskt-estetiska program. Den kri-
tiska udden tycks här snarare vara riktad mot Brandes anspråk att förkunna lit-
teraturens nya uppgift än mot Schwartz som bidrog till genrens utveckling utan 
att göra väsen av det. Trots den överlägsna tonen gentemot Schwartz som ett 
offer för det alltför trångt uppfattade tendensskrivandet blir hon på sätt och vis 
uppvärderad genom det kontextuella sammanhanget med Brandes som i sin tur 
blir nedvärderad.

Tendensromanen anses alltså av Strindberg vara ett avslutat kapitel i littera-
turhistorien, om än med ett fullt berättigat samband med det litterära åttitalet. 
I ett brev från 1898 till Emil Kléen meddelade Strindberg sin fördömande åsikt 
om 1880-talsromanen jämfört med den något äldre litteraturen:

Jag läser H. C. Andersens romaner och är hans stora beundrare. Den tiden diktade 
man, äfven romanerna, sedan har man skrifvit, eller rättare arbetat dem. Ibland tror jag 
80-talets romaner en gång bli ansedda värdelösa såsom tendensromanerna af Herman 
Bjursten och Fru Swartz [sic!] ty de sakna hvarje spår af konst och poesi. Det blef jour-
nalism och hvarje romanförfatt[a]re sin egen tidningsredaktör! (Strindberg 1972: 12)

5 I Octavia Carléns Stockholms kyrkor (1864) sökte Strindberg detaljer om orgelns konstruktion.
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Det är tydligt att hans litterära smak efter Infernokrisen förändrats och att han 
lämnat den kritiska realismens poetik därhän, vilket var ett tidens tecken om-
kring sekelskiftet. Strindberg erkänner visserligen åttitalslitteraturens fortsatta 
aktualitet, men han förutser dess framtida marginalisering genom att parallell-
ställa den med den äldre tendensromanen, representerad bl.a. av Schwartz.6 
Journalism står här för litteraturens anspråk att uttala sig i tidens frågor, vilket 
resulterar i att verket förlorar sin relevans samtidigt med sitt ämnes aktualitet. 
Därmed anlägger Strindberg en kanonbildares perspektiv på litteraturen där han 
efterlyser universella konstnärliga valörer (jfr dikta, konst, poesi) som består 
provet av omläsning.

Liknande tankegångar hade Strindberg om sina egna samhällsengage-
rade verk, då han i ett brev till Emil Schering (1907) placerade några av sina 
1880-talsnoveller inom ”tendenslitteraturen (= problemdebatten, som Marie 
Sofi Swartz [sic!] då ut-tröskat)” (Strindberg 1989a: 21), som han ansåg otids-
enlig. Här ställer han uttryckligen likhetstecken mellan den äldre tendenslitte-
raturen och åttitalets samhällsengagerade prosa och indirekt mellan sin egen 
och Schwartz litterära gärning. Författarinnan fungerade alltså fortfarande 
som en självklar referenspunkt i litteraturens utveckling.

Det är signifikativt att Strindberg främst fokuserade på tendensaspekten 
i Schwartz författarskap, inte på underhållningsaspekten, som var den främsta 
orsaken till hennes publiceringsframgångar och som lätt kunde bli föremål för 
kritik från kanonbildarens perspektiv. Detta kan bero på hans egen fokusering 
på samhällsproblematiken från början av sin författarbana och inte minst på hans 
tidiga erfarenheter som journalist. Schwartz var mycket skicklig i att förena po-
pulärromanens spännande intriger med ett tydligt moraliskt och socialt budskap 
om ett rättvisst samhälle. Hennes romaner kunde alltså läsas som underhållning 
av massorna och samtidigt förmedla en bestämd ställning i debatten kring aktuella 
frågor. En av hennes bästsäljare, Mannen av börd och kvinnan av folket (1858), 
ingick i Strindbergs boksamling 1892 (Boëthius 1969: 497; Kolbe 2014: 14), 
så det är troligt att han läst den. Själva titeln lockar med en av kärleksberättelsens 
klichéer, nämligen olycklig kärlek som omöjliggörs av ståndskillnader och utsätts 
för hårda prövningar (Öhman 2002: 54). Emellertid antyds även den sociala kon-
flikten som visar sig utgöra den röda tråden i berättelsen och får en upplösning 
i övervinnandet av de sociala klyftorna tack vare de positivistiska idealen: bild-
ning, arbete och plikt. Ytterligare utvidgning av den sociala problematiken sker 
i och med att det är romanens kvinnliga huvudkaraktär som arbetar sig upp i sam-
hället och får mannen att inse att hans aristokratiska högfärd är grundlös och otids-
enlig jämfört med de nya, borgerliga värderingarna. Kritiken av ståndssamhäl-
lets förlegade principer kan ha tilltalat Strindberg som valt rollen av en folk ets 
son och socialist i opposition mot aristokratins oförtjänade dominans.

6 Kolbe (2014: 129) hävdar rentav att han inte gör någon skillnad mellan Schwartz tendenslit-
teratur och det moderna genombrottets problemdebatt.
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I detta sammanhang kan Sheffys tanke om kanonicitetens dynamik inom ro-
mangenren åberopas. Strindbergs uttalanden om Schwartz visar att tendensro-
manen fungerade i hans litterära minne, dock inte längre som centrum (som bli-
vit ”förkättrat” och ”ut-tröskat”) utan som snarast perifera spår av litteraturens 
förankring i den sociala verkligheten. Den tradition som Strindberg åberopar 
var alltså fortfarande produktiv, även om relationerna och tyngdpunkterna inom 
systemet förändrats; det sociala budskapet rättfärdigade inte längre litteratu-
rens värde. Han använder sig av en kanonbildares retorik som marginaliserar 
och nedvärderar det som inte är tidsenligt med det aktuella systemets prioriteter 
som han anser sig representera.

Hans egna ord till trots var Schwartz dock inte bortglömd ens långt efter det att 
hon nått höjdpunkten på sin popularitet. Hon slutade visserligen skriva 1881 men 
fick nyupplagor av 33 titlar fram till 1916 (Kolbe 2014: 35, 232f).7 Den läsande pu-
bliken förblev alltså oberörd av den litterära institutionens kanoniseringsmodeller.

Även om Strindberg ur tidsperspektiv ansåg att samhällsdebatten inte borde 
göra ”journalism” av litteraturen, är faktum att angelägna problem, som var före-
mål för riksdagsdebatt om nya lagar, parallellt diskuterades i pressen och i skön-
litteraturen (Boëthius 1969: 47ff). Till dem hörde kvinnofrågan och äktenskaps-
frågan samt relaterade ämnen, som utbildning, arbete, sedlighet, äganderätt m.fl. 
Debatten pågick under 1860–1880-talen och både Strindberg och Schwartz var 
involverade i den. Enligt Ulf Boëthius kan han ha kommit i kontakt med Schwartz 
och andra moderata emancipationskvinnor då han på 1870-talet samarbetade med 
kvinnotidskriften Svalan, där bl.a. Schwartz publicerade och Josefina Wetter-
grund (Lea) var redaktör (Boëthius 1969: 107f). Dessutom var Schwartz böcker 
flitigt diskuterade i salongerna; enligt ett vittnesbörd klagade Victoria Benedicts-
son över att hon inte hade någon att diskutera litterära frågor med, eftersom alla 
läste Marie Sophie Schwartz, t.o.m. herrarna (Lindholm 1987: 8).

5. Schwartz, Strindberg och kvinnofrågan

Att Marie Sophie Schwartz hade bestämda åsikter i sociala frågor framgår inte 
bara av hennes talrika romaner utan även av hennes pressartiklar och rådgivar-
böcker som tar upp kvinnans ställning i samhället och familjen (Schwartz 1857, 
1859, 1863a). Författarinnan pläderade för kvinnans rätt till utbildning och arbe-
te för egen räkning samt framhävde behovet av hennes självbildning som skulle 
göra henne till en självständig individ. Äktenskapet, betraktat som en väg till 
ekonomisk trygghet, utsattes för hård kritik, men familjen i sig värderades posi-
tivt om den byggde på ömsesidig respekt och personligt oberoende, som vidare 
skulle utgöra mönster för barnuppfostran. Den sociala tendensen förknippades 
starkt med en borgerlig moral som kvinnan genom självbildning skulle uppnå. 

7 Vad gäller Herman Bjursten (1825–1866), vars litterära karriär slutade mycket tidigare 
än Schwartz, kom nyupplagor av hans fyra romaner under första hälften av 1880-talet.
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Schwartz representerade alltså en moderat emancipationsuppfattning som bygg-
de på den under 1800-talets första hälft utbredda komplementära könsrollsideo-
login. Den gick ut på att båda könen hade sina specifika ”naturliga” uppgifter 
som de borde inse och uppfylla (Kolbe 2001: 15ff). För kvinnans del var hen-
nes roller som maka, mor, uppfostrerska och hushållsförestånderska de centrala 
(Schwartz 1863b: 21). Men kvinnan kunde även välja att förbli ogift, försörja sig 
på eget arbete och förverkliga egna mål i livet.

De kvinnliga karaktärerna i Schwartz romaner konstrueras med denna ideo-
logi i bakgrunden och representerar på ett didaktiskt tillspetsat sätt rätta eller 
felaktiga beteendemönster och attityder. En av framställningsmetoderna utgörs 
av antitetisk konstruktion med två kontrasterande karaktärer eller levnads-
modeller, varav den ena bygger på vad Schwartz (1859) kallade ”självkultur” 
och den andra är den förras negativa motsats, t.ex. Tvenne levnadsmål (1857), 
Tvenne familjemödrar (1858). En annan strategi är att visa unga kvinnors strä-
van efter självständighet genom bildning och arbete oberoende av omgivning-
ens konservativa värderingar, t.ex. Emancipationsvurmen (1856) och Gertruds 
framtidsdrömmar (1875/1877).8 I enlighet med tendensromanens mönster lyck-
as de trots motgångar förverkliga dessa idéer i livet. När de väl gjort det får 
de även ”den rätte” till äkta man, som lärt sig att uppskatta deras självständighet 
och ambitioner. Det senare är alltså en eftergift för populärlitteraturens kliché 
med lyckligt slut (Öhman 2002: 48), men även tendensromanens pedagogiska 
budskap att de förkunnade levnadsmönstren utgör en framkomlig väg till både 
samhällsnytta och personlig lycka.

Schwartz åsikter i kvinnofrågan var, liksom andra författarinnors i hennes 
krets, lagom moderna för sin tid och kom snart att visa sig omoderna i och med 
det moderna genombrottet (Kolbe 2014: 17), som lanserade en mer avancerad 
emancipation och djärvare kvinnotyper. Detta var resultatet av den tilltagande 
kvinnosaksdebatten i samband med representationssystemets reform, kvinno-
rörelsens alltmer hörbara krav på jämlikhet samt utländska förebilder i lagstift-
ningen. Litteraturen blev under 1880-talet ett viktigt forum för debatt i kvinno- 
och familjefrågan.

Låt oss se hur Schwartz argumenterade för kvinnans ekonomiska självstän-
dighet i romanen Gertruds framtidsdrömmar:

[…] jag vill inte hafva något arf, ej heller vill jag sälja mig till en man och viga mitt 
öde vid hans. (Schwartz 1877: 13)

Och derför antager faster, att qvinnan bör vara berättigad att sälja sig – inföll Ger-
trud. – Jag för min del tycker, att det är lika föraktligt af henne att förvandla sig till 
en handelsvara, som af honom. (Schwartz 1877: 69)

8 Enligt kontraktet med den tyske förläggaren Otto Janke fick Schwartz romaner publiceras 
först i tysk översättning och först efter två år på svenska och under pseudonym (Kolbe 2014: 29f). 
Utgivningsåren gäller alltså i detta fall den tyska resp. den svenska upplagan.
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Allra käraste faster, gör då ej äktenskapet till en försörjningsanstalt för fattiga mäns 
döttrar [...] utan låt de medellösa flickorna lära sig något, så att de kunna blifva för-
sörjda ändå, utan att föras ut på äktenskapsmarknaden. (Schwartz 1877: 72)

Det är signifikativt att äktenskapet beskrivs med hjälp av marknadsekonomins 
brutala termer (sälja sig, handelsvara, försörjningsanstalt). Strindberg utövar 
liknande kritik av äktenskapets ekonomiska villkor i Tjänstekvinnans son:

Tänk, halva mänskligheten levande på den andras bekostnad. Kvinnan har, genom 
att leva på mannens pengar, totalt saknat begrepp om penningens värde, ty de pengar 
man ej själv arbetat ihop kan man ej värdera. [...] Halva mänskligheten sysselsatt 
med improduktivt arbete! (Strindberg 1996: 223f)

Schwartz syn är emellertid mer radikal som samhällsprogram än Strindbergs 
ensidigt misogyna argument. Hennes kritik är nämligen inte könsrelaterad utan 
riktad mot samhällsordningen i stort, som skapat äktenskapsmarknadens villkor. 
Hon ser följaktligen nyttotänkande i äktenskapsfrågor inte enbart som en kvinn-
lig strategi utan avslöjar även manligt nyttotänkande som en strategi som gick 
ut på att gifta sig rikt och profitera på hustruns förmögenhet.9 Schwartz anger 
en framkomlig väg för kvinnor som alternativ till äktenskapet, nämligen bild-
ning och arbete. Här ekar den aktuella debatten om kvinnans andliga frigörelse, 
om den gifta kvinnans äganderätt samt äktenskapsfrågan, som på den tiden inte 
medförde tillfredsställande förändringar i lagen.

Strindbergs program ”för mannens och kvinnans frigörelse” i Företalet till 
Giftas I utgör i själva verket ett angrepp mot emancipationen (Boëthius 1969: 
299) som i hans ögon motsatte sig naturlagen, främst moderskap. Visserligen 
gällde hans kritik bara en bråkdel av kvinnobefolkningen, dvs. ”kulturkvinnan”, 
men senare radikaliserades hans syn på emancipationen; i Giftas II tog han till-
baka sina tidigare reformförslag och uttalade sig öppet mot kvinnorörelsens krav 
på ny lagstiftning (Lamm 1948: 120). Han var dock positiv till kvinnans försörj-
ning genom arbete som ett alternativ till äktenskapet. I Fadren låter han Rytt-
mästarn planera dottern Berthas utbildning på ett sätt som säkrar hennes framtid:

Jag vill icke vara kopplare åt min dotter och uppföda henne uteslutande till äkten-
skap, ty blir hon gående ogift, så får hon bittra dagar. [...] Jag vill att hon skall bli 
lärarinna. Förblir hon ogift så försörjer hon sig och har inte tyngre än de stackars 
lärarne, som skola dela sin lön med familj. Gifter hon sig, så kan hon använda sina 
kunskaper på sina barns uppfostran. (Strindberg 1985b: 18f)

Strindbergs syn är progressiv vad gäller äldre uppfostringsmodeller som åsyf-
tade att ge flickor en framtid som salongprydnader. En gedigen utbildning skulle 
göra kvinnan oberoende ekonomiskt, dock inte i äktenskapet. Medan Marie So-
phie Schwartz ansåg att kvinnan kunde arbeta och bidra till familjens ekonomi 
eller välja att bli ogift, är Strindberg mer konservativ och ser kvinnans främsta 

9 Ett viktigt motiv i handlingen utgörs av Gertruds systers äktenskap med en cynisk lyckosökare 
som förskingrat hennes pengar och genom intriger lett till hennes bråda död.
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kallelse i familjen; endast i nödfall ska hon bli hänvisad till självförsörjning. 
Som Boëthius noterar skildrar han dock inga ogifta förvärvsarbetande kvinnor 
i berättelserna i Giftas I (Boëthius 1969: 337).

I enlighet med den komplementära könsrollsideologin, som enligt Strindbergs 
uppfattning var lika med ”naturlagen”, betraktade han moderskapet som den kvinn-
liga kallelsens höjdpunkt. I detta sammanhang omtalar han Schwartz och Josefina 
Wettergrund (Lea) i positiva ordalag i Företalet till Giftas I i kontrast till andra 
författarinnor som i hans ögon saknar kvinnans viktigaste erfarenhet:

Ett äktenskap utan barn är en ledsam händelse och är icke något äktenskap. [...] En ofrukt-
sam eller barnlös kvinna är mycket att beklaga, men hon blir icke dess mindre en av-
vikelse från naturen, därför kan hon icke se förhållandet rätt mellan man och kvinna 
och hennes ord borde icke betyda något. Det är därför man icke borde tillmäta Sveriges 
fyra nu skrivande författarinnors ord i den frågan någon större betydelse, ty de leva alla 
fyra i barnlösa äktenskap. Vilken skillnad också på Mamsell Bremers kvinnoideal 
och Leas eller Fru Schwartz’? (Strindberg 1986: 21)

I och med dessa ord gjorde Strindberg upp med den nya generationen kvinn-
liga författare som var aktiva i emancipationsdebatten och som i sina litterära 
verk pläderade för kvinnans frigörelse i sexuellt och juridiskt avseende. Av hans 
brev framgår att han menade Anne Charlotte Edgren (Leffler), Alfhild Agrell, 
Sophie Adlersparre och Mathilda Lundström (Mattis) (Strindberg 1954: 232, 
240). Strindberg ifrågasatte sålunda sina ideologiska motståndares åsikter som 
grundlösa och deras litterära alster som värdelösa, trots att de på den tiden åtnjöt 
enorm uppskattning, vilket framgår av hans andra brev. Att Fredrika Bremer 
hamnade i samma kategori tycks bero på hennes roman Herthas (1856) radikala 
budskap som utlöst den så kallade Herthadebatten och som anses ha lett till 
ny lagstiftning om den ogifta kvinnans myndighet (Burman 2002: 391f).10

I Herthadebatten fanns två motsatta läger: det progressiva med Aftonbla-
det och Göteborgs Handelstidning, resp. det konservativa som representerades 
av Svenska Tidningen (Burman 2002: 389). Det bör noteras att Marie Sophie 
Schwartz publicerade sina följetongromaner i Svenska Tidningen 1853–1859, allt-
så bl.a. under tiden då Herthadebatten pågick. Av allt att döma betraktades hennes 
romaner och berättelser inte som lika radikala vad gäller emancipationsfrågor.11

Med tanke på kanonbildning kan man fråga sig om inte 1880-talets kvinn-
liga författares höga position på den litterära marknaden var en av orsakerna till 
Strindbergs angrepp mot dem just som ofullgångna kvinnor. Den patriarkala dis-
kursen bygger nämligen på föreställningar om essentialistiskt uppfattad kvinnlighet 

10 Burman (2002: 392) nämner dock forskare, bl.a. Gunnar Qvist, som ifrågasatt romanens 
politiska verkningskraft.

11 Dit hör bl.a. Passionerna, Egennyttan (1953); En behagsjuk qvinna (1854); Vilja är kunna, 
Blad ur qvinnans liv, Tvenne lefnadsmål (1855); Emancipationsvurmen, Ett år (1856); En fåfäng 
mans hustru (1857); Enkan och hennes barn (1858); En episod ur en läkares liv (1859). Sedan 
tidningen 1860 bytt namn till Nya Dagligt Allehanda, publicerades bara en berättelse av Schwartz 
1863, ”Ett minne från Kreuznach”.
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och marginaliserar kvinnor som inte uppfyller de stereotypa genusnormerna. Förut-
om anmärkningen om barnlöshet protesterade Strindberg i ett brev mot att ”den af-
könade dumma Fru Edgren” hade blivit omnämnd av Herman Bang som ”Sverges 
[sic!] största författare” i pressen (Strindberg 1956: 164). Likaså var Strindberg 
upprörd när Edgren nämnde Axel Munthe som ”Sverges finaste penna” medan han 
själv blev klassad som den råaste (Strindberg 1961: 27). Och han berättade entusias-
tiskt 1888 att Edgrens drama blivit refuserat i Köpenhamn (Strindberg 1958: 377).12

Redan i Strindbergs tidigare citerade uttalanden om Marie Sophie Schwartz 
har en kanonbildares retorik observerats. I detta ljus kan man tolka hans utfall 
mot de barnlösa författarinnorna som en fördold strategi att frånta dem plats 
i kanonbildningens process – både som uppburna författare och som värde-
rande instanser. Han tillämpar i detta fall härskartekniker som urskilts av Berit 
Ås och redogjorts för av Kolbe (2014: 132f), nämligen förlöjligande samt påfö-
rande av skuld och skam för barnlöshet och bristande kvinnlighet (jfr afkönad), 
medan det i grunden rör sig om deras plats i det litterära systemets hierarki. 
I andra sammanhang anklagar han Edgren för att hon inte beviljat anslag till 
honom från Lorénska fonden (”damkomitén”) där hon och Sonja Kovalevsky 
satt i styrelsen (Strindberg 1956: 262; Strindberg 1958: 114). I detta ljus fram-
står Schwartz som relativt okontroversiell såväl i fråga om sina åsikter i kvin-
nofrågan som obefintliga anspråk på att ta plats i den aktuella litterära debatten. 
När hon tog ställning i Herthadebatten gjorde hon det i en artikel under manlig 
pseudonym och tillämpade ett dubbelt genusspel för att avslöja det manliga per-
spektivets begränsning (se Kolbe 2014: 133–150).

Vilka andra drag i Schwartz kvinnouppfattning kan ha tilltalat Strindberg? 
Författarinnan betraktade inte kvinnorna som offer för manligt förtryck utan 
kritiserade starkt den traditionella kvinnorollen som innebar passivitet, få-
fänga och ansvarslöshet. Hon krävde alltså större engagemang från kvinnorna 
att förbättra sitt läge genom självbildning som skulle göra nya beteendemönster 
för kvinnor gällande. Skiljelinjen mellan de progressiva och konservativa värder-
ingarna är i hennes romaner inte könsrelaterad; både kvinnliga och manliga 
karaktärer framställs som antingen egoistiska och dominerande eller moraliska 
och strävande efter självförverkligande. Tendensaspekten är alltså inte entydigt 
fokuserad på manligt förtryck och kvinnans utsatthet utan samspelar med eller 
rentav överskuggas av klassrelaterade konflikter. I romanen Arbetet adlar man-
nen (1859), uppföljaren till Mannen av börd och kvinnan av folket, är exempel-
vis huvudhjälten en föräldralös pojke som arbetar sig upp i samhället och vill 
få en adelsflicka att inse hans duglighet och mänskliga värde. Vad gäller kvinn-
liga karaktärer är de positiva ofta konfronterade med sina negativa motpoler 
och även om Schwartz lägger många emancipationsargument i mun på de själv-
medvetna kvinnliga hjältarna ställer hon sig kritisk till de emancipationsförsök 
som går ut på att kvinnor efterliknar män.

12 Samtliga brev till Verner von Heidenstam.

De som inte fått vara med



Magdalena Wasilewska-Chmura100

Ett klart varnande exempel för manlig uppfostran förekommer i Gertruds 
framtidsdrömmar, som har mycket gemensamt med Strindbergs förklaring till 
fröken Julies manshat. Faster Anne Louise blev nämligen uppfostrad av fadern 
efter moderns bråda bortgång, vilket resulterade i följande:

Hurudan hennes karakter under normala förhållanden skulle utvecklat sig, är svårt 
att afgöra, ty vid fyra års ålder blef hon moderlös och ett föremål för faderns afgu-
dadyrkan. På Anne Louise slösade han nu all sin kärlek. Hon var ständigt vid hans 
sida. Medan hon ännu var ett litet barn, tog han henne upp i sadeln, då han red utåt 
egorna, och då hon blifvit större, fick hon en egen liten häst och åtföljde fadern. 
Var han på jagt, tog han Anne Louise med och lärde henne handtera bössa och jagt-
knif. Vid sjutton års ålder förstod Anne Louise att köra de ystraste hästar och rida 
de vildaste fålar. Hon kunde också giva goda anvisningar om hur en åker borde plöjas 
och odlas, men hon var klen i andra stycken. Hon kunde endast hjelpligt sin katakes, 
då hon läste sig fram till nattvarden. Och skriva, det gjorde hon sämre än ett barn. 
Historia och geografi voro främmande saker för henne, och sömnad var något, som 
hon djupt ringaktade. Mjölkkammare och mejeri skötte hon bra, men hushållet för 
öfrigt hade hon ingen idé om. (Schwartz 1877: 16f, kurs. min)

Berättaren är sparsam med värderingar av faderns uppfostringsmetoder; situationens 
avvikande karaktär antyds i början genom hänvisning till ”normala förhållanden”. 
De manliga färdigheter som Anne Louise lärt sig kan uppfattas som en tillgång för 
flickan. Först när den traditionella kvinnliga bildningens element omnämns som 
obefintliga eller otillräckliga, värderas dessa brister negativt (obs. ”endast hjälp-
ligt”, ”sämre än ett barn” m.fl.) och hela situationen framstår som problematisk.

I Fröken Julie är utgångspunkten annorlunda: moderns uppfostringsidéer 
beskrivs som direkt omstörtande för den rådande ”naturliga” ordningen. Deras 
ödesdigra konsekvenser kommer fram i Julies monolog som ger uttryck för hen-
nes lidande och indignation:

Nu skulle jag av min mor uppfostras till ett naturbarn och till på köpet få lära allt 
vad en gosse får lära, att jag skulle bli ett exempel på huru kvinnan var lika god som 
mannen. Jag fick gå i gosskläder, lära mig sköta hästar men icke gå i lagårn; jag måste 
rykta och sela på, lära jordbruk och gå på jakt, till och med slakta – det var otäckt! 
Och på gården sattes männen till kvinnosysslor, och kvinnor till manssysslor – med 
den påföljd, att egendomen höll på att gå under, och vi blevo till löje på trakten. 
Slutligen måtte min far ha vaknat ur förtrollningen och han gjorde revolt, så att allt 
ändrades efter hans önskan. (Strindberg 1985c: 161)

Strindberg gör klart att manlig uppfostran av kvinnan är något förhatligt och na-
turvidrigt, inget positivt ses nämligen i de förvärvade kunskaperna. De skildras 
som resultatet av jämlikhetsideologin som Julies moder anammat i sina unga 
år och trumfat på sin egen familj och omgivning. I detta avseende delar förfat-
taren alltså Schwartz övertygelse om moderns avgörande roll för barnuppfostran 
(Schwartz 1857). I Julies minnen framställs världen som uppochnervänd genom att 
manligt och kvinnligt bytt plats och funktion. Motivet påminner faktiskt om de ex-
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periment i kvinnoemancipation som Schwartz skildrat i Emancipationsvurmen, 
där den frigjorda Urda får lov att pröva sig fram inom olika manliga områden 
för att bevisa att kvinnor kan klara allt och därmed ”komma till oberoende och fri-
het” (Schwartz 1886: 154). Hon misslyckas dock med det mesta, bl.a. ett jordbruk 
hon driver utan manliga arbetare och enligt sina egna förbättringsidéer, vilket får 
groteska konsekvenser. Faktum är emellertid att romanens tre kvinnliga karaktä-
rer, som strävar efter att få bestämma över sig själva, får chansen att förverkliga 
sina drömmar innan de gifter sig och inser familjelyckan som sitt främsta mål. För 
Urdas del leder hennes brinnande hängivelse åt arbete och bildning till en riktig 
affärsskicklighet som gynnar hennes familj. Hos Strindberg förföll däremot godset 
till följd av arbetsfördelningen med omvända könsroller och brann slutligen ner 
oförsäkrat, vilket tjänar som bevis på att könsordningen inte får rubbas.

Trots de motiviska parallellerna har de båda författarna olika uppfattning 
om konsekvenserna av emancipationsidéerna. Att Strindberg inte angriper Schwartz 
för hennes program för kvinnans oberoende kan bero på att det var måttligt radikalt 
jämfört med kraven från 1880-talets kvinnokämpar. Å andra sidan är Schwartz 
förhållande till emancipationen inte lättolkat utifrån  Emancipationsvurmen, som 
på grund av sina satiriska överdrifter kunde missuppfattas som kritik mot kvinnans 
frigörelse (jfr Stolpe 1965: 9). Men även om Strindberg inte kände till just denna 
roman, förmedlar hennes andra prosaverk emancipationen som förenlig med ”na-
turen”, dvs. kvinnan kunde under alla omständigheter uppnå en insikt i sin kvinn-
liga kallelse. Det faktum att kvinnan inte uppfattas som förtryckt av mannen gör 
henne ansvarig för sitt liv och mannen befriad från skuldkänslor.

Ytterligare en motivisk och strukturell parallell mellan Schwartz och Strind-
bergs verk förtjänar att uppmärksammas. Som Boëthius noterat påminner in-
ledningen till det kanoniska Röda rummet (1879) om inledningen till Schwartz 
roman Blad ur Qvinnans liv (1859). Kolbe (2014: 126ff) anser det möjligt att 
Strindberg låtit sig inspireras av Schwartz gamla roman och bifogar ytterliggare 
paralleller mellan båda författarnas verk. Schwartz inleder på följande sätt:

En vacker afton i Maj 1848 sken solen klar och härlig ned på Stockholm och dess 
sköna nejder. Hon speglade sitt glödande anlete i Mälarens böljor och tycktes med 
sina sänkta strålar hviska om hopp och glädje åt den nyvaknade naturen, hvilken i sin 
grönskande knoppning, blyg och leende, bekräftade de gifna löften, solens strålar 
under dagen gifvit. – Det var en afton, ljuf och stilla som ett barns aftonbön. Man 
kände sitt hjärta uppfyllt af lugn, och ögat höjde sig ovillkorligt till det omättliga blåa 
hvalfvet för att tacka den allgode gifvaren.

Vid det öppna fönstret uti ett litet prydligt hus ofvanför Mosebacke och med 
den mest hänförande utsigt satt den aftonen ett fruntimmer med ett ädelt, allvar-
ligt ansigte. Hon hade redan lemnat bakom sig ungdomens fröjder och illusioner. 
Hon kunde vara omkring fyratio år.

Med ett uttryck af beundran och vemod betraktade hon den tafla som låg ut-
bredd framför henne, hvarefter hon med drömmande blick följde ett segel, som syn-
tes vid Blockhusudden och omärkligt närmade sig staden. Af den vexlande rörelsen 
på hennes ansigte, såg man att hon med sitt hjärtas varmaste önskningar hängde fast 
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vid seglet; men liksom om hon hade vaknat ur en dröm, for hon med handen öfver 
pannan, suckade och vände blicken åt ett annat håll. (Schwartz 1885: 1, kurs. min)

Strindbergs beskrivning följer samma schema med handlingens tid och plats 
angivna (fast han koncentrerar dem till de första meningarna), naturbetrak-
telse, blicken riktad neråt mot staden samt introduktion av hjälten. Samtidigt 
är hans bild mycket rikare på detaljer som fångas på ett impressionistiskt manér 
(en del utelämnas i citatet nedan för att parallellerna tydligare ska komma fram):

Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu 
icke blivit öppnad för allmänheten och rabatterna voro ej uppgrävda; snödropparne 
hade arbetat sig upp genom fjorårets lövsamlingar och höllo just på att sluta sin korta 
verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna, vilka tagit skydd 
under ett ofruktsamt päronträd; syrenerna väntade på en sydlig vind för att gå i blom, 
men lindarne bjödo ännu kärleksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarne, som 
börjat bygga sin lavklädda bon mellan stam och gren; ännu hade ingen av männis-
korna trampat sandgångarne sedan sista vinterns snö gått bort och därför levdes ett 
obesvärat liv därinne av både djur och blommor. [...]

Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster; 
de gingo genom rökarne från Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden, klättrade upp 
till korset på Riddarhomskyrkan [...] Och därifrån kom vinden, och han [...] for upp-
för Mosebacke, in i trädgården och slog emot en vägg. I det samma öppnades väg-
gen av en piga, som just rivit bort klistringen på innanfönstren [...]. Och inom några 
minuter hade dörren från källarsalen blivit öppnad och ut i trädgården trädde en ung 
herre, enkelt men fint klädd. Hans ansikte företedde inget ovanligt, men där låg 
en sorg och en ofrid i hans blickar [...]. Långt nere under honom bullrade den nyvak-
nade staden [...]. (Strindberg 1989b: 7f, kurs. min)

Parallellerna gäller även den besjälade naturen – solen hos Schwartz och vinden 
hos Strindberg. I det avseendet kan man tolka de båda beskrivningarna som ge-
nusrelaterade, eftersom solens grammatiska genus står i opposition till vindens, 
vilket färgar bilderna med kvaliteter som traditionellt förknippas med kvinnlighet 
resp. manlighet. Därav följer ytterligare skillnader: stillheten och statiskheten hos 
Schwartz versus Strindbergs dynamiska bild, generaliseringar respektive konkre-
tiseringar, andäktig stämning med religiös underton respektive utforskande iakt-
tagelse. Och sist men inte minst – Schwartz kvinnliga gestalt versus Strindbergs 
manliga huvudperson (kokerskan tillhör bakgrunden) – båda dock fina och fulla 
av värdighet. Här avgörs den potentiella auktoritet som ett litterärt verk kunde 
få och därmed bli kanoniserat – huvudgestaltens kön. Det är mannen, i egenskap 
av mänsklighetens norm, som kunde antas förmedla djupt existentiella dilemman 
relevanta inte bara för samtiden utan även universella för kommande generatio-
ner läsare. Den kvinnliga huvudkaraktären ansågs främst representera det tids-
bundna, genusrelaterade och triviala,13 som alltså inte uppfyller krav på ”a stan-
dard of measurement that is anything but political or moral” (Bloom 1994: 35).

13 Om trivialromanen, se Holm 1984: 314–329.
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Strindbergs inledning till Röda rummet har analyserats komparativt av Be-
rendsohn med anknytning till de av författaren angiva förebilderna, Victor Hugos 
Notre Dame de Paris (varur även kapitlets rubrik med fågelperspektiv lånats) 
och Charles Dickens Little Dorrit (Berendsohn 1946: 117ff). Forskaren påvisar 
också, efter Böök och Lindblad, släktskapen med ”den individualiserade frilufts-
skildringen” i Fredrik Cederborgs Ottar Tralling (1810–1818) (Berendsohn 1946: 
111ff). Det är sålunda manliga författare och klassiker som anses ha kunnat inspi-
rera Strindberg, även om hans originalitet i skildringen lyfts fram. Kvinnliga för-
fattare tas inte upp i sammanhanget, eftersom kanonbildningen har lämnat dem 
utanför dialogen mellan de stora. Strindberg själv antar gärna kanonbildarens 
ton, något som observerats ovan, och frånkänner de kvinnliga författarna deras 
intellektuella och konstnärliga färdigheter, t.ex. då han anklagar Edgren, Agrell 
och Ellen Key för att kopiera manliga författare: ”Och ha de ett korn ibland så ha 
de hittat det på våra mannens [...] sophögar” (Strindberg 1956: 332).14 Den sor-
tens omdömen riktas dock inte mot ”de goda fruarna”, däribland Marie Sophie 
Schwartz, som Strindberg tydligen inte anser som sin konkurrent. Som Ulf Ols-
son understryker spelade genussystemet en väsentlig roll i den kritiska diskursen 
om Strindberg, där manlighet var den dominerande kategorin och kvinnlighet 
fungerade som den manliga diskursens efemära produkt:

Kvinnorna är fortfarande Kvinnan, detta frånvarande andra som systemet producerar för 
att stabilisera sig självt. De empiriska kvinnorna är närvarande bara som en skuggning, 
men vilken sakta växer sig allt starkare och tydligare. Deras erövring av litteraturen 
och författarpositionen bildar en förutsättning för den litterära könspolitiken – den nöd-
vändiggör en omprövning och nyformulering av författarrollen. (Olsson 2002: 55)

I detta ljus kan man tolka även Strindbergs egna uttalanden om samtida kvinn-
liga författare som konstruerade med hans manliga författarauktoritet i fokus. 
Hans författarskap blev nämligen till en början bedömt som omoget och inte 
fullt manligt, och hans beryktade kvinnohat gjorde könsaspekten till en central 
värderande kategori (Olsson 2002: 56f).

6. Summering: manligt och kvinnligt i kanonbildningen

Att Marie Sophie Schwartz prosa var högst aktuell i Sverige15 under andra 
hälften av 1800-talet råder ingen tvekan om. De motiviska och idémässiga 
paralleller som föreligger mellan Strindbergs och Schwartz författarskap kan 
dock knappast beläggas ut genetisk synvinkel, även om de båda författar-
skapen nog var lika vägande element i det dåtida litterära fältet. Vad gäller 
utgivningspolitik och reception var de kvinnliga författarna mer framgångs-

14 Jfr även liknande omdömen om Mathilda Malling och Alfhild Agrell i Leffler 1997b: 15f.
15 Här tas inte upp hennes internationella framgångar, främst i Tyskland, Polen och USA. 

För Polen, se Wasilewska-Chmura 2018 (i tryck).
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rika med ett stort antal upplagor och översättningar runt om i världen (Leffler 
1997b: 13; Williams 1997: 19f). Deras succé berodde dels på den kvinnliga 
läsekretsen, som på den tiden inte bara sökte underhållning utan även bildning 
i romanläsningen, dels på att kvinnofrågan blivit ett brännande socialt debatt-
problem. Kvinnorna, som befann sig utanför den litterära institutionen, var 
dock inte med om utformningen av kanon. Manliga läsare, som följde kvin-
nolitteraturens insteg, erkände inte öppet intresset för den utan drog en gräns 
mellan det som faktiskt lästes och det som de ansåg läsvärt. Det var manliga 
auktoriteter som fick bestämma över kanon, och så blev det manliga förfat-
tare, karaktärer och perspektiv som uppvärderades. De kvinnliga författarna 
ansågs så pass obetydliga att kanoniserade författare inte brydde sig om att 
omnämna dem och ta ställning till deras skrivande. Utifrån teorin om kanoni-
citet som en dynamisk process, som omfattar alla författare och verk aktuella 
i det litterära fältet, öppnas emellertid perspektivet mot en mängd stilistiska 
fenomen som kan ha spelat en betydande roll i det litterära systemets evolu-
tion. Strindberg var inne på detta spår då han kopplade ihop tendensromanen 
och det moderna genombrottets debattfokusering. Han såg litteraturens sociala 
engagemang som uttömt men fortfarande befintligt i dess periferi. Genom att 
kommentera de kvinnliga författarskapens värde erkände han som läsare deras 
relevans i litteraturens hierarkiska system, dvs. deras kanonicitet. Hans ned-
värderande omdömen i sammanhanget gjorde däremot anspråk på att lämna 
dem utanför kanonbildningen där han själv menade sig höra hemma. Därav 
framgår att kanonforskning bör ta hänsyn till både inkluderande och exklude-
rande processer i kanonbildningen.
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