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Ved årsskiftet 1800–1801 ble en dansk oversettelse av Mary Wollstone-
crafts feministiske manifest, A Vindication of the Rights of Woman 
utgitt i København. Boken, som er et vekkelsesskrift like mye som et 
oppdragelsesskrift, var skrevet nesten ti år tidligere, da Wollstonecraft 
(1759–1797) inspirert av den franske revolusjon også tok til orde for «a 
REVOLUTION in female manners» (1989 [1792], 265). Hun var da alle-
rede etablert som forfatter, oversetter og politisk skribent. I 1795 reiste 
hun i Skandinavia, og det var de publiserte brevene hennes fra denne 
reisen som sammen med A Vindication i første omgang sikret Wollstone-
craft mange lesere også utenfor England.1 Spredningen av bøkene og 
hennes berømmelse varierer imidlertid i de ulike europeiske landene. 
Etter hennes død utga ektemannen William Godwin Memoirs of the 
Author of A Vindication of the Rights of Woman (1798), der han med 
varme og åpenhet skildrer både hennes politiske radikalisme og revolu-
sjonsglede, og utfordringene i privatlivet, med uekte barn, depresjon 
og selvmordsforsøk. Boken virket delvis mot sin hensikt, og i England 
ble hennes omdømme skandalepreget. I Skandinavia i samtiden ble 
naturlig nok reisen hennes hit behørig kommentert, men brevene fra 
den ble bare oversatt til svensk. Vindication, på sin side, ble bare over-

1 Letters written during a Short Residence in Sweden, Norway and Denmark (1796).

Anne Birgitte Rønning

11. Til «Qvindernes Forædling».  
Mary Wollstonecraft for danske lesere i 1800
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satt til dansk, og det er ingen spor etter interessen for Skandinavia-rei-
sen i lanseringen av denne oversettelsen.2

Den danske oversettelsen bar tittelen Qvindekiønnets Rettighe-
der forsvarede og kom ut i en gavekontekst. «Et Tillæg til Nytaarsgaven 
for 1801» står det på tittelbladet til bind 1, og bind 2 var et tillegg til 
nyttårsgaven året etter.3 Forleggeren var hoffbokhandler Simon Poul-
sen (1757–1823), som siden 1791 hadde gitt ut en serie med litterære 
nyttårsgaver, først åtte årganger med Nytaarsgave for Damer,4 deretter 
åtte nye årganger der mottakerspesifikasjonen var fjernet og bare 
årstallet var angitt i tittelen, «Nytaarsgave 1800».5 Begge seriene var 
pene utgivelser på 200–300 sider i et lite oktavformat, med kopper-
stukken tittelvignett, og de besto primært av dikt og sanger, skrevet av 
danske og norske forfattere, iblant også utenlandske, oversatt til dansk. 
Forfatternavn som går igjen, er Knud Lyne Rahbek, Peter Horrebow 
Haste, Otto Horrebow, Johan Clemens Tode og Malthe Conrad Bruun, 
men vi finner også dikt av Magdalene Sophie Buchholm og Christiane 
Koren i Poulsens to serier med nyttårsgaver.

Selv om den siste serien ikke lenger eksplisitt henvendte seg til 
kvinner, var «damer» opplagt en del av den intenderte mottakergrup-
pen både for nyttårsgaven og for tillegget. Spørsmål det er verdt å stille, 
er derfor hvordan Wollstonecrafts feministiske manifest kunne ende 
opp som gavebok for danske (lyrikk)lesere. Hvorfor akkurat da, ved 
inngangen til det 19. århundret, når Wollstonecrafts navn hadde falt i 
anseelse, og hvorfor som gavebok for borgerskapets kvinner? Dette er 

2  Wollstonecrafts uferdige roman Maria, or the Wrongs of Woman ble utgitt på svensk i 1799. 
Både reiseskildringen, Vindication, Maria og Godwins Memoirs ble i løpet av 1790-årene 
også oversatt til tysk. For en oversikt over oversettelse og mottakelse av Wollstonecraft 
internasjonalt, se Botting 2012. 

3  Både Nytaarsgaven og tillegget ble annonsert som «i dag udkommen fra Pressen» i Kiøben-
havns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger den 30. desember 
1800. Mens Nytaarsgaven ikke har utgivelsesår angitt, og dermed bør registreres som 
utkommet i 1800, angir tittelsiden for tillegget 1801 som utgivelsesår.

4  Den første heter bare «Nytaarsgave for Damer» og er utgitt ved juletider 1791, mens de   
påfølgende har årsangivelse: «Nytaarsgave for Damer 1793» etc., helt frem til «Nytaars-
gave for Damer 1799».

5 Den første hadde som undertittel «En Fortsættelse af Nytaarsgave for Damer».
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Nytaarsgave 1800. En Fortsættelse af Nytaarsgave for Damer (privat eie). (Foto: Nasjonal-
biblioteket)
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kultur- og idéhistoriske spørsmål, men som vi skal se, lar de seg kan-
skje best besvare bokhistorisk. 

Mannlige formidlere
Som tilfellet var for mye litteratur som opprinnelig var skrevet på 
engelsk, gikk Wollstonecrafts vei til et dansk publikum gjennom tysk. 
Allerede noen uker etter utgivelsen av A Vindication of the Rights of 
Woman i 1792 hadde nemlig Mary Wollstonecraft sendt et eksemplar 
av boken til den tyske filantropiske pedagogen Christian Gotthilf Salz-
mann (1744–1811). Salzmann var ved siden av Joachim Heinrich 
Campe en av tidens mest populære tyske pedagoger, som i tillegg til 
utstrakt skribentvirksomhet drev en egen skole i Schnepfenthal i Thü-
ringen. Her utviklet og utprøvde han sine ideer, inspirert blant annet 
av Jean Jacques Rousseau. Wollstonecraft og Salzmann hadde brev-
vekslet etter at Wollstonecraft i 1788 hadde oversatt Salzmanns Mora-
lisches Elementarbuch (1785) til engelsk og tilpasset den engelske for-
hold.6 Salzmanns gjenytelse var å sørge for en tysk oversettelse av 
Mary Wollstonecrafts Vindication. Oversettelsen, som utkom allerede 
året etter (bind 1 datert 1793, bind 2 1794),7 har med hele Wollstone-
crafts tekst med unntak av den opprinnelige dedikasjonen til Talley-
rand. Til gjengjeld var boken utstyrt med forord og fotnoter av Salz-
mann selv. Oversetteren var en av lærerne ved Salzmanns skole, og 
hans senere svigersønn, Georg Friedrich Christian Weissenborn 
(1764–1834).

A Vindication of the Rights of Woman ble samtidig oversatt til 
fransk, og Laura Kirkley, som har sammenlignet Wollstonecraft-mot-
takelsen i Tyskland og Frankrike, hevder at når Wollstonecraft ble 
positivt omtalt i Tyskland, både før og etter sin død, så skyldes det 
Salzmanns innsats (Kirkley 2009b). Mens den franske oversettelsen 

6 Elements of Morality for the Use of Children (1790–1791).

7  Oversettelsen er gjort etter Wollstonecrafts første utgave, ikke av den andre, reviderte, 
som kom ut noen måneder senere, og som i ettertiden ellers er standardutgaven. Den 
reviderte utgaven har en noe tydeligere og tryggere argumentasjon for likheten mellom 
kvinner og menn (Todd og Butler 1989, 62). 
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skrives inn i revolusjonssammenhengen, med en feminisme som tidvis 
er mer radikal enn Wollstonecrafts egen, passer den tyske oversettel-
sen inn i oppdragelsesidealer basert på den borgerlige familien. Slik 
gjorde Salzmann Wollstonecraft stueren, og Salzmann-utgaven dannet 
grunnlag for en nederlandsk oversettelse i 1796, og altså den danske 
fire år senere.8

I den danske utgaven presenteres Salzmann-forbindelsen alle-
rede på tittelbladet som et viktig attributt – «Efter Ch. G. Salzmanns 
Oversettelse, med hans Fortale og Tillæg» står det – og det var gode 
grunner til det. Salzmann var et kjent navn for danske lesere, med 
utgivelser som Tidsfordriv for Børn og Børnevenner og flere bøker om 
barneoppdragelse, og om «Ungdommens hemmelige Synder» etc. Også 
den danske oversetteren navngis på tittelbladet: «ved Jørgen Borch, 
Dr. phil. og Sognepræst til Gloslunde og Græshauge i Lolland». Verken 
oversetter Borch eller forlegger Poulsen har noe eget forord til boken, 
men i en «forerindring» til Georg Friedrich Niemeyers En Faders Tes-
tamente til sin Datter, som Poulsen utga som tillegg til Nytaarsgave for 
Damer 1799, varsler han at han har flere «Smaaskrifter for det smukke 
Kiøn» på gang, «[s]aasnart Kiøbernes Antal nogenlunde har erstattet 
mig de giorte Bekostninger». De to «småskriftene» det er snakk om, er 
Johann Siegmund Sintenis’ Moderlig Raad til min Datter og altså Woll-
stonecrafts Qvindekiønnets Rettigheder forsvarede, begge med anbefa-
ling av «Skriftdommer» Professor Tauber, og begge «henligge færdige 
til Pressen» (Poulsen 1799, upaginert).9 

8  Den nederlandske, Verdediging van de Rechten der Vrouwen, publisert av Ysbran van 
Hamelsveld, er siden gått tapt. Den franske, Défense des droits des femmes, ble utgitt 
i 1792 av forleggeren Buisson, med en anonym, men ifølge Kirkley åpenbart mannlig 
oversetter (Kirkley 2009a). 

9  Sintenis’ Moderligt Raad til min Datter, hvorledes hun kan blive en god og lykkelig 
Ægtefelle, Moder og Kone i sit Huus! kom som vedlegg til Nytaarsgave 1800. Boken blir 
på tittelbladet feilaktig tilskrevet C.F. Sintenis, forfatteren av Hallos lykkelige Aften; i 
virkeligheten dreier det seg om hans navnebror, Johann Christian Siegmund Sintenis. 
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Gubbedosert feminisme
Hva slags Wollstonecraft var det så som slik ble presentert og gitt i 
gave til danske lesere? Med unntak av noen passasjer om kongemakt 
og statsstyre som nok ikke kunne passere dansk politisk sensur, og 
enkelte fotnoter som kan ha syntes overflødige, er den danske utgaven 
en direkte oversettelse av den tyske. 10

I sin fortale viser Salzmann at han verdsetter Wollstonecraft for 
hennes «klartænkende Forstand og ædle Hierte» (1801, vii) og er glad 
for bokgaven han fikk fra henne, og for å kunne bringe hennes tanker 
videre. Likevel tar han et forbehold: «Vist nok kan jeg ikke være enig 
med hende i hele hendes Paastand. Ved adskillige Udladelser [sic] har 
jeg taget mig den Frihed at modsige hende, ved andre har jeg ikke vil-
det gaae Læsernes Dom i Forkiøbet» (1801, viii). Utsagnet er interes-
sant, for det er virkelig snakk om en flerstrenget formidling av Woll-
stonecrafts resonnement. De åpne motsigelsene kommer frem i mange 
fotnoter, som når Wollstonecraft i annet kapittel argumenterer for at 
jenteoppdragelsen må gi ordentlige kunnskaper. I en fotnote både 
samtykker og protesterer Salzmann: 

Naar Forfatterinden paastaaer, at Fruentimmerets Forstand og Legeme 
bør dannes med større Omhue, end hidtil er skeet, da maa vel enhver, 
som har tænkt over Menneskets Rettigheder, give hende Ret.

Imidlertid er dog Konen ikke blot Menneske, men ogsaa Kone, og 
har som saadan sin egen Bestemmelse, denne nemlig, at opmuntre sin 
Mand, besørge den indvortes Huusholdning, og udvikle Børnenes første 
Begreper. Paa denne Bestemmelse bør man have Hensyn strax ved den 
første Opdragelse. Vilde man derfor anføre Pigen til at lære saadanne 
Videnskaper, som kræve en stærk, vedholdende Anspændelse af Tanke-
kraften, da vilde hun blive for abstrakt og alvorlig, altsaa uskikket til at 
leve efter sin Bestemmelse (1801, 59–64)11.

10  Det dreier seg om den siste tredjedelen av Salzmanns forord, de tre siste sidene av 
Wollstonecrafts første kapittel og to avsnitt på siste side av andre kapittel. I tillegg mangler 
særlig noen av Salzmanns fotnoter.

11  Noten er sammenhengende, nederst på to påfølgende sider. Pagineringen er imidlertid 
feil – her mangler et legg uten tekst med sidetall 60–63. 
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I tillegg til denne typen argumenterende fotnoter er det både anerkjen-
nende og noen mer belærende noter, der Salzmann forklarer at forfat-
teren ikke mener det så ille som det høres, at hun vet nok ikke bedre. 
Til Wollstonecrafts utsagn om at «Mandens saa høit berømte Forret 
[…] i egentlig Forstand kan kaldes Tyranniets Jern-Septer, Tyranner-
nes Arve-Synd», kommenterer Salzmann: 

Man støde sig ikke over dette haarde Udtryk! ved at lese videre vil man 
finde, at Forfatterinden ikke mener det saa ilde, som det synes. Hun for-
kaster ikke gandske Qvindens Afhængighed af Manden, thi hvorledes 
kunde hun det; Saasnart tvende Personer indlade sig i en nøie Forbin-
delse, frasige de sig just derved uindskrænket Uafhængighed[…] (1802, 
25 – min utheving).  

Og til Wollstonecrafts erklæring om at hun ikke vil la seg underkaste 
en mann, bare fornuften, innvender Salzmann at hvis både mann og 
kvinne påberoper seg fornuften, men likevel er uenige, hvem skal da gi 
etter?: «jeg tænkte dog, det var billigt, at Konen gjorde det; da hun 
faaer baade Underholdning og beskyttelse af Manden» (1801, 107). 
Gjennom noteapparatet både bekrefter og motsier Salzmann altså 
Wollstonecrafts synspunkter på en måte som befester hans egen autori-
tet. Han får også det aller siste ordet i boken, idet han setter inn en 
fotnote til hennes siste setning. Den tyske og den danske samtidsver-
sjonen av Wollstonecrafts Vindication viser slik et markant eksempel 
på det vi i dag vil kalle mansplaining, eller gubbedosering. 

Ideologiske motsetninger
Gubbedoseringen kan skyldes flere forhold: Salzmann var bare åtte år 
eldre enn Wollstonecraft, men han hadde allerede bygget stor autoritet 
gjennom skolen og forfatterskapet, så han kan nok ha tenkt at den 
kvinnelige revolusjonære Wollstonecraft simpelthen ikke var så kunn-
skapsrik som ham selv. Men denne posisjonen har gjort ham blind for 
det faktum at Wollstonecraft var uenig med ham i forståelsen av Rous-
seau, slik blant andre Kirkley (2009 a og b) og Lise Busk-Jensen (2009) 
har kommentert. For selv om begge var begeistret for Rousseaus filo-
sofi, og selv om Salzmann også – som Wollstonecraft, men i motset-
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ning til Rousseau – mente at jenter skulle få opplæring, skiller de lag 
når det kommer til vurderingen av Rousseaus grunnleggende kjønns-
dualisme og kjønnskomplementaritet. Kjernen i Salzmanns belæringer 
er derfor synet på kvinnens underordning, spørsmålet om hva kvinnen 
skal være, og hva hennes rettigheter består i. For Wollstonecraft var 
det retten (og plikten) til å utvikle seg om menneske, og å få makt over 
seg selv. En stor del av boken er viet en kritisk lesning av Rousseau, og 
da går hun i aktiv og analytisk dialog: 

Lad Fruentimmerne faae ‘samme Opdragelse som Mænderne,’ siger 
Rousseau ‘og jo mere de nærme sig til vort Kjøn, desto mindre Magt ville 
de have over os.’ Dette er just det Punkt hvortil jeg sigter: – jeg vilde 
ønske, de beherskede, ikke Mændene, men sig selv (1801, 198). 12 

Selv om dette utsagnet får stå uimotsagt av Salzmann, dreier det seg 
for både ham og Rousseau ikke om kvinnens autonomi, men snarere 
om at kvinnen skal utvikles som kvinne, og forskjellig fra mannen, slik 
at hun kan være en god hustru for ham.

Disse motsetningene gjenfinner vi også i selve oversettelsen. 
Georg Christian Friedrich Weissenborn som oversatte verket, ga selv 
senere ut en artikkel om den historiske diskrimineringen av kvinner 
(1800), og sammen med Hippels «Über die bürgerliche Verbesserung 
der Weiber» fra 1792 viser den at det også i tysk sent 1700-tall var 
rom for radikal feminisme. Laura Kirkley hevder at dette gjør den 
tyske Wollstonecraft-utgivelsen flerstemmig, fordi det er en motset-
ning mellom Salzmann og den senere svigersønnen, der Salzmann 
belærer og forandrer, mens Weissenborn er mer lojal mot originalen 
(Kirkley 2009 a, 171). Sammenlignet med mye annen oversettelses-
praksis på 1700- og 1800-tallet, der det ofte var snakk om ganske frie 

12  Dette utsagnet er enda tydeligere på engelsk enn på tysk og dansk: «‘Educate women like 
men’, says Rousseau, ‘and the more they resemble our sex the less power will they have 
over us.’ This is the very point I aim at. I do not wish them to have power over men; but over 
themselves» (Wollstonecraft 1989, 131). Den nye norske oversettelsen lyder: «‘Gi kvinner 
samme utdannelse som menn’, sier Rousseau, ‘og jo mer de kommer til å ligne vårt kjønn, 
desto mindre makt vil de ha over oss’. Det er jo nettopp det som er poenget. Jeg vil aldeles 
ikke at kvinner skal ha makt over menn, de skal ha makt over seg selv» (2003, 93).
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adaptasjoner (se for eksempel Dow 2016 og Stockhorst 2010), er da 
også Weissenborns oversettelse påfallende ordrett, både i ordvalg, 
syntaks og tegnsetting. 

Likevel er det noen viktige termer der konnotasjonsfeltet endres 
i oversettelsen fra engelsk til tysk/dansk. Når Wollstonecraft påpeker 
behovet for en styrking av kvinnens «body and mind», oversettes det 
oftest med «Sjel og Legem», iblant med «Legem og Aand» (for eksem-
pel i innledningskapittelet: 1989, 75–76; 1801, 9,12),13 og i argumenta-
sjonen for «the improvement and emancipation of the whole sex» (1989, 
247) er improvement og improve gjennomgående oversatt med Foræd-
ling og forædle (1802, 280–281). På slutten av 1700-tallet var dette ord 
med mange nyanser av kultivering på de ulike språkene, men også med 
noen markante forskjeller. Oxford English Dictionary knytter betyd-
ninger av improvement og improve til bruk og jordbruk, vekst og nytte, 
også om mennesker og med tanke på intellektuell utvikling: «Intelle-
ctual or cultural accomplishment or development; cultivation» (impro-
vement, n., 5), «To raise oneself to a higher level morally, intellectually, 
or socially; to better oneself» (s.v. improve, v.2, 6 d). Ordbog over det 
Danske Sprog angir at forædle, fra tysk veredeln, betyr å «gøre ædlere ell. 
mere fuldkommen», og især når det gjelder personer å «gøre ædlere af 
tankegang; give større (indre) værd; adle» (s.v. forædle, v.). I den tyske 
oversettelsen av Wollstonecrafts siste fotnote, som ikke er oversatt til 
dansk, gjengis «an improvement of female manners» (1989, 266) med 
«Verbesserung der weiblichen Sitten» (1794, 390), men ellers er det jevnt 
over Veredlung og Forædling som brukes for å oversette improvement til 
henholdsvis tysk og dansk. Selv bruker Wollstonecraft det engelske 
ordet for foredle, ennoble, bare tre ganger i hele verket, og da er det 
interessant nok ikke om kvinnens ånd eller sjel, men om det felles-
menneskelige, om den menneskelige karakter og mennesket som rasjo-
nelt vesen.14

13 På tysk: «Seele und […] Körper[…]» / «Körper[…] und Geist[…]» (1793, 10, 14). 

14  I innledningen: «[…]manly virtues, […]those talents and virtues, the exercise of which 
ennobles the human character» (1989, 74); i kapittel 2: «the qualities that ennoble a rational 
being» (101) og i kapittel 8: «parental affection, that ennobles instinct» (209).
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Originalens mind synes å være et vanskeligere begrep å oversette 
til tysk og dansk. I den moderne norske oversettelsen (Wollstonecraft 
2003) bruker Toril Hanssen gjennomgående «tankekraft», men «sinn» 
kunne også ha vært mulig. Den tyske og danske Wollstonecraft-over-
settelsen bruker særlig Seele/Sjel, og igjen gir dette en forskyvning av 
meningsinnholdet. For mens mind innehar et element av intellekt,15 
viser Seele og Sjel mer til noe åndelig, emosjonelt.16 

Det er uklart om disse begrepsforskyvningene skyldes at over-
setter Weissenborn selv tenkte med disse begrepene, eller om Salz-
mann la tydelige og trange rammer for oversettelsen. Uansett bidrar 
den tyske begrepsbruken til en forskjellsfeministisk diskurs der kvin-
nen skal perfeksjoneres som kvinne, ikke som hos Wollstonecraft 
utvikle sin bevissthet som menneske. Og for Salzmann henger dette 
sammen med hele hans romantisk-organiske og filantropiske prosjekt, 
slik det kommer til uttrykk i forordets åpningsavsnitt:

Menneskevennen seer med Glæde sine Samtidiges tiltagende Iver, for at 
giøre alt omkring sig bedre og fuldkomnere. Man søger at forædle Jord-
bunden, Planterne og Qvægavlen, forbedrer Veiene, arbeider paa vise 
Lovbøger og bringer enhver Kunst og Videnskab til større fuldkommen-
hed. Lutter vigtige Bidrag til at befordre det menneskelige Kiøns Vel!

Og dog bliver med alt dette Menneskenes sande Tilfredshed og 
Sindsroe ikkun lidet befæstet, saa længe Qvidenkiønnet ikke bliver giort 
mere fuldkomment; saa længe dets Legem og Siælekrefter ikke blive 
bedre uddannede, dets Følelse for Sandheden mere skiærpet, dets 
Tænkemaade mere forædlet, og saa længe det ikke tidlig bliver forud 

15  Oxford English Dictionary angir følgende: «IV. Mental or psychic faculty […] 21. a. A 
person›s cognitive, rational, or intellectual powers; the intellect; esp. as distinguished from 
the emotions, and frequently opposed to heart» (s.v. mind, n.1).

16  Se Ordbog over det Danske Sprog: «2) som udtryk for bevidsthedslivet; i mange tilfælde d. 
s. s. Aand [...] 2.2) (, især højtid.) et menneskes (ell. dyrs) indre væsen (aand, sind), nu næs-
ten kun (mods. Aand 2.1, II. Sind 1) med særlig forestilling dels om følelseslivets fremtræden 
(følsomhed, følelsesrigdom, -dybde, stemningsbevægethed olgn.; jf. bet. 2.3-4), dels om 
individuelt, rigt nuanceret særpræg (s.v. Sjæl sb.)».
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beredt til den viktige Rolle, som det har at spille paa dette Livs Skueplads 
(1801, i).

På linje med planter og kveg er det altså at kvinner må foredles til beste 
for det menneskelige samfunn.

Kvinner som målgruppe og bøker som nyttårsgave
Poulsen var en dreven forlegger og bokhandler med stort kontaktnett 
og økonomisk sans, og som mange andre utgivere så han det smukke 
kjønn som en attraktiv målgruppe, med tid og lyst til å lese og trolig å 
eie egne bøker. Helt frem til midten av 1800-tallet var det nyttår, ikke 
jul, som var den store gavehøytiden (Perrot 2013), og da som nå var 
bøker den beste gaven. 

Da «Nytaarsgave for Aar 1801», med Wollstonecraft-oversettel-
sens første bind som tillegg, ble annonsert i Kiøbenhavns Adressecon-
toirs Efterretninger 30. desember 1800, var det under rubrikken «Bøger 
til Nytaarsgave». Poulsens annonse inkluderte også noen bøker som 
«passende Nytaarsforæringer for Børn», og i samme avis averterte blant 
annet forlegger L. Reistrup for «Jubelaarsgave for Damer til det første 
Aar i det Nittende Aarhundrede, af Huber og Lafontaine», mens for-
legger D. Liunge annonserte for «Nytaarsgave for Dydens Venner og 
Veninder […]» og forlegger Fr. Brummer under rubrikken «Nytaarsgave 
til det smukke Kjøn» for «Den Kunst at være lykkelig med Mænd, efter 
Göthe, Lafontaine, Wieland og J.J. Rousseau; en Nytaarsgave til det 
smukke Kjøn fordansket ved K.L.Rahbek, Professor» (Kiøbenhavns 
Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger 30. desem-
ber 1800, 1–2). Sistnevnte har i tysk original «Almanach» som undertit-
tel, og i hele Europa ble det utgitt lignende bøker ved årsskiftet med 
undertitler som har med «nytt år», «almanakk», «håndbok» og «lomme-
bok» å gjøre. Annonser i norske aviser viser at gavebøkene også var til 
salgs både i Oslo, Trondheim og Bergen, men da gjerne fra årsskiftet 
og utover. Blant annet forteller Norske Intelligenssedler for 30. januar 
1799 at man hos Justice-Raad Bukier kunne få kjøpt «Nytaarsgave for 
Damer pro 1799 i Silke og Futeral [for] 1 Rd. 56 Sk., indbunden 1 Rd. 
8 Sk. og heftet 1 Rd.». I samme annonse nevnes også En Faders testa-
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mente til sin datter (altså Georg Friedrich Niemeyers veiledningsbok, 
som Poulsen utga som vedlegg til nyttårsgaven for dette året), som er 
til salgs innbundet til 1 riksdaler og 12 skilling.17 

1780-årene og 1790-årene ser ut til å være en blomstringstid for 
bøker som også får nyttårsgave som tittel eller undertittel, men det ble 
utgitt bøker med nyttårsgave-tittel videre ut gjennom hele det 
19. århundre, både i Danmark og Norge (se for eksempel Brovst 2005– 
2006). 1790-årenes nyttårsgaver kunne være diktantologier, som Poul-
sens to serier, men blant titlene finner vi også utgivelser med svært 
blandet innhold: essays, «tankesprog», dialoger, dramatiske tekster, 
sanger, fortellinger og oversatte romaner. De var rettet til fruentim-
mere, unge piker, tjenestepiker, men også andre målgrupper, som barn 
og «almuen».18 Kvinner og barn hadde ikke selv penger å kjøpe bøker 
for, så de litterære nyttårsgavene var nettopp det: bøker som kunne 
foræres til medlemmene i mannens husholdning. I en tid der jenteopp-
dragelse og spørsmålet om kvinnens vesen og særart sto på dagsorden, 
ikke bare i Danmark-Norge, men i hele Europa, er det ikke så rart at 
nettopp dette formatet også syntes velegnet til å nå frem med oppdra-
gende lesestoff. Det var for øvrig også tidsskriftene, og Simon Poulsen 
sto også som utgiver av flere tidsskrift, blant annet Morgen-posten og 
Iris, senere Iris og Hebe. En annen viktig utgivelse som Poulsen sto for, 
var Hans Jørgen Birchs Billedgallerie for Fruentimmer, som kom ut i tre 
bind fra 1793–1795. Den består av biografier over «lærde damer», dan-
ske, svenske, engelske, tyske og franske kvinnelige forfattere, samt 
noen «merkværdige Eksempler på dydige og ædle Handlinger» av kvin-
ner (Birch 1793–1795, 260). Hele verket innledes med en Rousseau- 
inspirert utlegning av «Fruentimmerets Bestemmelse og Pligter», som 

17  Ifølge annonsen i Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 30.12.1800 fantes også 
Poulsens nyttårsgave for 1801 og Wollstonecraft-tillegget i ulike papirkvaliteter og 
innbindinger, også «i Atlask og med Futteral som en Bog», varierende i pris fra 72 skilling til 
2 riksdaler. 

18  I tillegg til seriene med diktantologier utga Poulsen i 1790-årene også Nytaarsgave for 
Tienestepiger i 1794 og et par andre utgaver med variert lesestoff for kvinner. For mer om 
nyttårsgaver for kvinner, se databasen Literary Gifts for Women, (Rønning 2016).
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nær sagt motsier resten av prosjektet om å vise frem kvinners storhet.19 
Til sist i annet bind av Wollstonecrafts Qvindekjønnets Rettigheder for-
svarede er det en liste over bøker som finnes til salgs hos Poulsen, og 
her står Birchs Billedgallerie, i godt selskap med titler som Veiledning 
til at opdrage en sund, fornuftig, duelig og lykkelige Afkom, Nytaarsga-
ver for Damer, Haandbibliothek for det smukke Kiøn, Fortællinger til 
Nytte og Fornøielse og Vilhelmine og Manden med Voxnæsen.

Med alle de «giorte bekostninger» sier det seg selv at Poulsen 
ikke kunne nøye seg med å selge bøkene til nyttår. Av to ellers identiske 
eksemplarer av Qvindekjønnets Rettigheder forsvarede i Det Kongelige 
Bibliotek i København har ett to tittelblad, hvorav det ene bare har tit-
tel og ansvarsangivelser, og det andre også angir at boken er et tillegg 
til nyttårsgaven. Det andre eksemplaret har bare det ene tittelbladet 
uten nyttårsgave-opplysningen. Kanskje ble boken utstyrt med to tit-
telblad, slik at det ene kunne rives vekk når nyttår godt og vel var pas-
sert? I tillegg utgjorde det første bindet av Qvindekiønnets Rettigheder 
forsvarede, og likeledes Niemeyers og Sintenis’ bøker, en liten serie kalt 
Nyeste Bibliothek for det smukke kiøn.20 Poulsen lot også trykke utdrag 
av kapittel fire i Qvindekiønnets Rettigheder i juni-utgaven av Iris og 
Hebe, sammen med en oppfordring til å kjøpe hele verket.21 

Når Wollstonecraft ved århundreskiftet fantes i mange kanaler, 
skyldtes det likevel trolig ikke at hun var så populær, men at gjenbruk 
var en dyd av nødvendighet på bokmarkedet. Og det er uklart hvor 
stort nedslag denne Wollstonecraft-oversettelsen faktisk hadde. Con-

19  Også Rousseaus pedagogiske verk Émile ble oversatt til dansk i 1790-årene (1796). 

20  Tittelen gir inntrykk av at dette er en fortsettelse av tidsskriftet Bibliothek for det smukke 
Kiøn, men dette ble utgitt av Søren Gyldendal i perioden 1784–1790. Her utgjorde for øvrig 
C. Meiners Qvindekjønnets Historie, oversatt fra tysk, det femte bindet (1790).

21  Det dreier seg om en serie med utdrag, som følger teksten i boken, men med mange 
kutt – blant annet alle avsnitt der det inngår noter. Det vil si at Iris og Hebe-fragmentene 
har «ren» Wollstonecraft-tekst, uten Salzmann-fortolkning og -belæring. I noen passasjer 
er også oversettelsen endret. Også i Iris og Hebe, kvartalsnummeret juli–september 1809 
er det utdrag fra Qvindekjønnets Rettigheder forsvarede, med en opplysning om at 
verket fortsatt kan kjøpes, men utdragene er få og korte og inngår i en kontekst der det 
er ekteskap og skilsmisse som diskuteres. Utdragene er foretatt av P. Poulsen, Simons 
Poulsens bror, som ellers var boktrykker. Lise Busk-Jensen antyder at 1809-utdragene kan 
være et salgsfremstøt for å bli kvitt restopplaget av boken (Busk-Jensen 2009, 657). 



303

radine Dunker nevner i sin erindringsbok Gamle Dage at Wollstone-
craft i 1790-årene vakte oppsikt, men bortsatt fra at hun navngir boken 
ved dens danske tittel, er det ingenting som tyder på at hun selv leste 
Qvindekjønnets Rettigheder forsvarede: 

I det sidste Decennium af det forrige Aarhundrede skrev Mistress Woll-
stonecraft en Bog om Qvindekjønnets Rettigheder, der ikke gjorde min-
dre Opsigt dengang end i vore Dage Mistress Stowes Værk, Onkel Tom. 
Samme Mistress Wollstonecraft reiste i Norge og opholdt sig nogen Tid i 
Tønsberg og i Christiania. Da hun var kommen tilbage til London, udgav 
hun sin Reisebeskrivelse, hvoraf jeg engang i mine unge Dage har læst en 
tydsk Oversættelse» (Dunker 1871, 247). 

Typisk nok var det reiseskildringen hun selv hadde lest, og da i tysk, 
ikke svensk oversettelse. Wollstonecraft og brevene fra Skandina-
via-reisen nevnes ellers mest i historiske og lokalhistoriske skrifter, og i 
kataloger over boksamlinger på 1800-tallet er det den tyske oversettel-
sen av reiseskildringen som går igjen (for eksempel i Katalog over Ber-
gen offentlige Bibliothek, 1875 og Katalog over afdøde Proprietær 
L. Musts og Kones Boes Bogsamling, 1861). A Vindication of the Rights 
of Woman er det få spor etter om vi søker i det norske Nasjonalbibliote-
kets fulltekstbase (nb.no), men funnene er interessante: I Katalog over 
den Kongelige norske Krigsskoles Bibliothek, 1863, er den tyske Salz-
mann-oversettelsen oppført, mens Christiania Kathedralskole ifølge 
katalogen (1882) har den franske oversettelsen.22 Men når Clara 
Tschudi i 1885 skriver sin historie om kvinnebevegelsen, omtaler hun 
Wollstonecrafts bidrag med den originale engelske tittelen, og sitatene 
hun gir, er trolig nyoversatt av henne selv (Tschudi 1885, 11). På det 
tidspunkt hadde interessen for Wollstonecrafts feminisme økt over 
hele Europa, og de gamle oversettelsene var lagt bort. 

22  OCR-problemer gjør det vanskelig å søke i digitale fulltekstbaser, som den norske nb.no 
(https://www.nb.no/) og i den danske mediastream (http://www2.statsbiblioteket.dk/
mediestream/). Problemene skyldes ikke bare ulike stavemåter av navnet Wollstonecraft, 
men at det er snakk om lange ord og vanskelige bokstaver og bokstavkombinasjoner både i 
«Wollstonecraft», «Qvindekjønnet» og «Nytaarsgaver». Se Lars G. Johnsens kapittel i denne 
boken om slike problemer.
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Patriarkatets gave
Det er altså i en kontekst av oppdragelseslitteratur og underholdning 
for kvinner og barn at Wollstonecrafts feminisme fant sin plass på det 
dansk-norske bokmarkedet rundt 1800 – om enn kanskje med begren-
set gjennomslag. Og det må ha vært Salzmann-forbindelsen, ikke 
Wollstonecrafts Skandinavia-reise eller europeiske revolusjonsglød, 
som førte henne hit.23 En annen dansk Wollstonecraft-utgivelse gir et 
hint om det: Fortællinger for børn, som kom ut i 1798, er en oversettelse 
av Wollstonecrafts Original stories fra 1788. Selv om tittelsiden bare 
angir Wollstonecraft som forfatter, står det på innholdssiden «Fortæl-
linger for Børn efter Wollstonecraft og Salzman ved Kruse». Det sier 
noe om en allerede etablert kopling av Wollstonecraft og Salzmann via 
barnelitteratur, og dermed oppdragelse.

23  I så måte er forskjellen på samtidens mottakelse av Wollstonecraft i Danmark og Sverige 
interessant. Særlig oversettelsen av den ufullførte Maria (på svensk Maria eller Missødet at 
vara qvinna, 1799) vitner om en åpenhet for den radikale Wollstonecraft som ikke kommer 
til uttrykk i Danmark-Norge.

I Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger den 27. desember 
1799 annonserte Hofboghandler Simon Poulsen at «Nyttaarsgave for Aar 1800, trykt paa engelsk 
Velinpapiir, fint Postpapiir og Franskpapiir, indbunden i Atlask med Futteral som Bog, i Taft med 
simpelt Futteral, i Marmorbind, Franskbind og smukthæftede, kan faaes til Forskjellige Priiser fra 
80 Sk til 2 Rdlr». De to eksemplarene av boken som er fotografert her, er begge trolig kjøpt heftet 
og bundet inn privat. Det ene har fin og tykk papirkvalitet, mens det andre har tynnere papir, og 
både papirkvaliteten og forskjellen i innbinding viser at Poulsens tilpasning av nyttårsgavene til et 
bredt og variert marked må ha lyktes godt. (Bøkene er i privat eie. Foto: Nasjonalbiblioteket)
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Det er lite sannsynlig at en ufiltrert oversettelse av Wollstone-
craft fra engelsk kunne blitt fremmet gjennom samme danske kanaler. 
Radikal feminisme ville ikke passet like godt sammen med Niemeyer, 
Sintenis og oppdragelseskriftene, eller de mange andre tekstene som 
ble oversatt i nyttårsgaver og andre publikasjoner for kvinner. I den 
sammenhengen er det interessant at Wollstonecraft sier at hun hen-
vender seg til middelklassens kvinner, fordi de ikke er så ødelagt av 
pyntesyke som dem som ellers har vært målgruppe for oppdragel-
sesskrifter, det vil si overklassen.24 I en nylig artikkel om borgerlig pike-
utdannelse i Trondheim presiserer historikeren Ida Bull at det man i 
svenske og engelske sammenhenger omtaler som middelklasse, i Norge 
oftest likevel vil tilsvare overklasse fordi det er adelen som utgjør de 
høyere klassene i England og Sverige (Bull 2018, 95, n.32).25 Det er tro-
lig også dette som ville være den faktiske målgruppen både for Poul-
sens to serier med nyttårsgaver og for vedleggene myntet på kvinner.26 
Samtidig viser variasjoner i pris og graden av påkostethet – fra «Silke og 
Futeral» til innbundet og heftet – om store forskjeller i målgruppen. 
Også privatbindene på to eksemplarer av Nytaarsgave 1800 viser at 
samme bok kunne finne veien til ganske ulike hjem (se illustrasjon på 
side 304).

24  «I wish also to steer clear of an error which many respectable writers have fallen into; for 
the instruction which has hitherto been addressed to women, has rather been applicable 
to ladies, […] but, addressing my sex in a firmer tone, I pay particular attention to those 
in the middle class, because they appear to be in the most natural state» (1989, 74–75). 
Uthevelsen av ladies er Wollstonecrafts, og Salzmann følger denne og skriver «auf Ladies, 
auf Weiber von sehr hohem Stande», mens målgruppen presiseres som «Weiber aus den 
mittlern Ständen» (1793, 8). I dansk oversettelse lyder det hhv.: «Ladies, eller Fruentimre af 
meget høj Stand» og «Fruentimmerne af Middel-Stænderne» (1801, 7).

25  Et annet sted i artikkelen siterer Bull fra en diskusjon om adgangen til den nye Realskolen i 
Trondheim, der målgruppen ble beskrevet som barn av «saakaldte distingverede Klasser af 
Embetsmænd, Handelsmænd og Proprietærer» (104). 

26  En skrivende representant for «Klassen af Embetsmænd», Christiane Koren, forteller at hun 
hadde en pent innbundet Nyttaarsgave for Damer i hus og kunne gi den som gave til sin 
datter (Koren 1915, 89). Hennes mann sorenskriver Koren står for øvrig oppført som subskri-
bent på Haandbibliothek for det smukke kiøn (sammen med andre norske notabiliteter), og 
selv hadde Christiane Koren også egne bidrag i Poulsens Nytaarsgave for 1805 og for 1806. 
Så vidt jeg har funnet ut, sier Koren aldri noe om hun hadde lest Mary Wollstonecraft.
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Salzmann-utgivelsen av Wollstonecraft utvider eksplisitt målgruppen 
til å omfatte både kvinner og menn i de høyere klassene. I mange av 
notene og deler av forordet henvender han seg tydelig til både «Læsere 
og Læserinder» (1802, 114), og iblant snakker han helt over hodet på 
kvinnen, til sine mannlige likesinnede. Allerede i forordet hans kom-
mer denne dobbeltheten frem:

Til Slutning ønsker jeg, at Læsningen af dette Skrivt hos mange Koner 
og Piger maa fremvirke Følelse af deres Værd, og bringe dem til den 
beslutning, at forsvare den ærefulde Plads, hvortil de af Skaberen ere 
bestemte, at være deres Mænds Veninder, Raadgiverinder, kloge Vertin-
der i deres Huus, deres Børns Opdragerinder og Munstre.

I blandt de synlige gode Ting uden for os kiender jeg aldeles intet 
større for Mænd, end en sund, munter, retskaffen og fornuftig Kone, og 
jeg underskriver med fuldkommen overbeviisning Bibelens Dom: hun er 
langt mere værd end de kostbareste perler (1801, vii, originalens utheving).

Slik blir dobbeltstrukturen i Qvindekjønnets rettigheder forsvarede et 
bilde på hele det litterære nyttårsgavekonseptet: Selv når det unntaks-
vis, som her, var en kvinnes tekst som ble gitt som gave til kvinner, var 
det innenfor en patriarkalsk struktur der både utgiveren og de faktiske 
giverne var menn. Og også mottakerne ble da i siste instans menn – for 
den foredlede kvinnen, «en sund, munter, retskaffen og fornuftig kone», 
må unektelig ha vært den fineste gaven de borgerlige ektemennene 
kunne få. 
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