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Nye måder 

Med udgangspunkt i kvindeforskningen har jeg gennem årencs lflb 
interesseret mig for såvel feministisk litteraturteori som for flere andre 
litteraturteoretiske retninger eller »b~lger«,  som de benzevncs i K&K 65- 
66. For mens det er muligt at forholde sig til disse forskellige »b~lger«  
uden at beskzftige sig mcd feministisk litteraturteori, cr det - i hvert fald 
i dag - ikke Ixngere muligt at arbejde med den litterare kvindeforskning 
eller med feministisk litteraturteori uden at vzre  brcdere oricnteret. 

Som så mange andre mener jeg derfor heller ikke, at dct giver mening 
at talc om feministiske eller post-feministiske litteraturteoricr som noget, 
der kan isoleres fra de diskussioner, der i ~vrigt  fgres om litteraturteori 
på universiteterne i dag. At gØre det ville vzre at give disse teoricr patent 
på en mere absolut originalitet cller rettere på en tcorctisk isolation, som 
der efter min mening ikke er dzekning for - nar disse teorier har 
forekommet mig så interessante, at jeg har undervist i »feministisk 
littcraturteori.~, skyldes det tvartimod feltets rummelighcd og dets mu- 
lighed for at ffirc i mange forskellige retninger, at åbnc op for mange for- 
skellige sp~rgsmål. Og her kan spgrgsmålet om k ~ n n e t  nogle gange stå 
centralt, mens det p i  andre tidspunkter kan vare perifcrt - kan lade sig 
suspcndere til iordel for de mange andre interessante spc4rgsmå1, man kan 
stille om forholdet mcllem litteratur og teori. Mcn ikke desto mindre 
kommcr sp~rgsmålet om kgnnet ofte til at åbne op for nogle grund- 

Iaggcnde problernatiseringcr: om den forskendes involvering i sit emne - 
forskcr/laser vi som mzend og kvinder? - hvilket atter kan fgrc til 
grundlaggende spflrgsmål om kflnsidentitct og idcntitet i det hclc taget. 

For Virginia Woolf forekom det lige så vigtigt, at en skrivende kvinde 
skulle fastholde det nat vare kvindes, som at hun skulle kunne glemmc 
dct. For mig sclv har det - i en lignendc forstand - varet frugtbart p i  en 
gang at bcviege mig i kvindcforskningens og i den gvrige forsknings 
litteraturtcorctiske sammenhznge. Dcnne dobbelte orientering har nok 

mcdffirt et dobbelt arbejde, men ogsi cn dobhclt inspiration. På sinc 
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