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in the novel, physical and mental. Its jarring prose 
indexes the imminent implosion of the order of all 
being. Both the idyllic sounds of the rural lands-
cape and characters’ inner voices are drowned out 
by the cacophonic score of malfunctioning machi-
nes and roaring airplanes, signifying how everyth-
ing is about to crumble and fragment into nonexi-
stence. Rather than striking a note of criticism and 
sarcasm, the discordant sounds of Woolf ’s village 
pageant mourn the descent of darkness over Lon-
don, England and the world.

Methodologically, Larsson’s predominant focus 
on how the city gets mapped in relation to plot li-
nes and character dynamics enables her to draw 
out with great precision Woolf ’s profound insight 
into London’s fragmented social geography. At ti-
mes, however, the study loses sight of the complex-
ity of Woolf ’s narrative technique. For instance, 
it attributes an authorial bird’s-eye view to Woolf 
(as in the analysis of The Voyage Out on page 31), 
rather than recognizing her mastery of free indirect 
discourse, the narrative point of view that captures 
in that instance the characters’ self-understanding 
vis-à-vis social expectations. After all, Woolf made 
her mark as an experimental fiction writer by per-
fecting free indirect discourse. She described her 
compositional method as ”oratio oblique” (indirect 
speech) (Diary 2:7), referring to how the narrative 
point of view moves continuously from one charac-
ter to another while retaining an omniscient per-
spective. Shifts in diction and in patterns of speech 
create the famous stylistic diffusion we associate 
with Woolf ’s brand of modernism. With such ab-
sence of useful narratological terms, the important 
difference between free indirect discourse, as narra-
ted internal monologue, and stream of conscious-
ness also disappears (as for instance in the discus-
sion on page 116).

On the whole, Larsson’s approach to the spa-
tial aspect of Woolf ’s aesthetic presents a compel-
ling form of historicization that combines elements 
of biographical research into Woolf ’s creative life 
with a dynamic mapping of the sociocultural con-
ditions implicit in Woolf ’s fictional form. Larsson’s 
study impresses in several ways: with ease, it navi-
gates readers through the enormous volume of se-
condary research on Woolf while providing con-
cise useful glosses on Woolf ’s complex narratives 
– by no means an easy task when dealing with such 
an intricate novel as The Years (71). The focus on 
the maps of London in Woolf ’s fiction is tenaci-
ously adhered to throughout the study, highligh-

ting the spatial dynamics of Woolf ’s fictional Lon-
don. While mapping as a trope for Woolf ’s compo-
sitional method enables Larsson to read her oeuvre 
as a totality, it also dissolves some aesthetic distin-
ctions, a symptom of which is perhaps the confu-
sion of James’ name in To the Lighthouse, throug-
hout the discussion, with the name of Jacob in 
Jacob’s Room (an unfortunate error which should 
have been spotted at the proof-reading stage). Also, 
London as an all-encompassing trope, mapped clo-
sely on patriarchy, does not catch the often-cont-
radictory Woolf and the evasive quality of her li-
terary style.

What is then this geocritical study of Woolf 
symptomatic of, apart from our dependence on 
geographical navigation systems, Google maps and 
globalization that nurtures a new spatial conscious-
ness (and in this context, it is unfortunate that the 
scale and quality of the maps in the printed book 
make them unreadable)? In contrast with other 
modes of surface reading that promise to connect 
readers to the pleasures of reading literature by by-
passing ideological filters, Larsson’s geocritical eye 
distances us from the text and our reading, provi-
ding a bird’s-eye view of the text that encompas-
ses larger historical forces and maps of ideologies.

Irina Rasmussen

Lars Lönnroth, Det germanska spåret. En väster-
ländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien. 
Natur & Kultur. Stockholm 2017.

I denna bok följer Lönnroth de germansktalande 
folkens litterära uttryck från den tidigaste dikt-
ningen fram till Tolkiens reception av den. De mest 
iögonenfallande gemensamma nämnarna är besläk-
tade språk, en gemensam, allittererande diktartra-
dition och en gemensam uppsättning heroiska fi-
gurer (Sigurðr–Siegfried etc.). Både form och inne-
håll visar alltså att det rör sig om ett gemensamt arv, 
men det är ett arv som har behandlats på väldigt 
olika sätt i olika tider och miljöer. Lönnroths sy-
noptiska perspektiv tydliggör rikedomen i denna 
tradition. Han går igenom fornengelsk, fornhög-
tysk och fornsaxisk allittererande diktning, men 
huvudfokus ligger på fornvästnordisk litteratur. 
Här behandlar han både poesi och sagaprosa, och 
i det senare fallet blir kopplingen till den samger-
manska kulturen ibland något svag. Detta kan i 
viss mån motiveras med att islänningasagor är en så 
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uppenbart inhemsk och samtidigt innovativ genre, 
och att dess möjliga koppling till ett äldre arv ber 
om en förklaring. Därefter vänder Lönnroth sig till 
receptionen av arvet i Sverige och Norden, till na-
zisterna och slutligen till Tolkien.

Som forskare i fornvästnordisk filologi var det 
första som slog mig då jag började läsa Lönnroths 
bok att han inte har en politisk agenda och att det 
är väldigt skönt. Denna reaktion kan måhända 
framstå som föga förvånande eller ovidkommande, 
men jag menar att den är viktig och vill därför dröja 
något vid den.

Studiet av germanska och fornnordiska ting 
drabbades av något som kan liknas vid posttrau-
matisk stress från 1960-talet och framåt, i en för-
senad reaktion på Nazitysklands fasor. Ord som 
”german” och rentav ”folk” blev efterhand starkt 
ifrågasatta, och denna trend kan sägas ha kulmi-
nerat på 1990-talet och tidigt tvåtusental, då sex-
tio- och sjuttiotalens rebeller hade hunnit bli auk-
toriteter och alltmer fått möjlighet att forma hu-
manistisk forskning efter eget tycke. Det var un-
der denna tid som min egen akademiska formning 
ägde rum, medan äldre språk alltmer utdefiniera-
des ur bildningsbegreppet och fascinationen för 
det fornnordiska blev misstänkliggjord. Att leta 
efter sakers ursprung var inte längre något för en 
upplyst humanist, och så är det till stor del ännu, 
om också mer inom forskningen än i den populära 
förmedlingen av den.

Men jag var ung och kunde inte tänka mig något 
mer lockande än att gräva i forntidens källor i deras 
ursprungliga, kraftfulla språkform. Dessutom har 
ideologiska imperativ alltid väckt en liten rebell i 
mig, oavsett om de kommer från före detta rebell-
ler eller inte. Jag begav mig följaktligen till Island, 
och tjugo år senare kan jag konstatera att fascina-
tionen för dessa texter aldrig har släppt. Den forn-
västnordiska litteraturen är utan vidare njutbar för 
en modern läsare på ett sätt som knappast kan sä-
gas om någon annan medeltidslitteratur, och då 
den läses i sin ursprungliga språkform växer den 
ännu mycket mer. Dessutom är den fornnordiska 
mytologin den enda förkristna mytologin från Eu-
ropa, utom den klassiska, som genom poesi är be-
varad i sin förkristna form, och Snorres Edda är det 
enda europeiska verk som systematiskt beskriver 
en förkristen mytologi bortom romarrikets grän-
ser. Att misstänkliggöra intresset för fornvästnor-
disk religion och litteratur är därför att beröva Nor-
den dess största förmoderna kulturgärning och den 
säregna röst som lät sig höra innan önskan att ef-

terlikna Europas stora kulturnationer tog över till 
den grad att så gott som varje genre var importe-
rad, även om språkformen och uttrycket var lokala. 
Det är bättre att erkänna att denna litteratur fak-
tiskt är både kraftfull och raffinerad och att konsta-
tera att med nazisternas smak för det storslagna var 
det föga förvånande att de skulle dras till den, även 
om texternas psykologiska och kulturhistoriska ny-
ansrikedom i all huvudsak låg bortom deras analy-
tiska horisont. Deras intressen och tolkningar gör 
inte i sig litteraturen sämre, lika lite som det gör 
den bättre att feministisk forskning har uppfun-
nit fornnordiska ord som aldrig existerat och be-
skrivit lagtexter som inte finns för sina ideologiska 
ändamål (Mikael Males, ”Den avhängiga: Kvin-
noförakt som förutsättning för ett enda genus på 
1200-talets Island?”, Collegium Medievale 19 (2006, 
65–82). Ideologi och forskning är ofta en skräm-
mande kombination, men det är inte rätt att skylla 
detta på forskningsobjektet.

Av dessa skäl var det mig en stor lättnad att läsa 
Lönnroths bok, som låter dessa texter tala i sin 
egen rätt, utan att ödsla alltför mycket kraft på att 
göra avbön för nittonhundratalets och vår sam-
tids förseelser och hållningar. Lönnroths skildring 
är språkligt och narrativt behaglig och han målar 
de senaste 1500 årens germanskspråkiga självbild 
med en bred pensel. Med detta sagt menar jag lik-
väl att det vilar ett särskilt ansvar på den som po-
pulärt skall förmedla forskningens bild av de ger-
manska språkområdenas litterära arv, och då inte 
minst det fornvästnordiska, som upptar lejonpar-
ten av Lönnroths bok. Det är åtminstone i mina 
ögon missriktat att markera ett ideologiskt avstånd 
från denna litteratur, men samtidigt är det önskvärt 
att i sak visa att forskningens analys av den idag ger 
ringa stöd till nittonhundratalets populistiska tolk-
ningar. Lönnroth förmedlar dock en ganska en tra-
ditionell bild av den germanska bakgrunden, och 
för att illustrera detta fokuserar jag i det följande 
på hans skildring av ”det germanska” den gång käl-
lorna skrevs.

De senaste femtio åren har medfört en nyanse-
ring av bilden av det germanska arvet. De flesta fors-
kare tar inte längre för givet att källor som beskriver 
förhållandet i åttahundratalets engelska klostermil-
jöer eller mission i tyskspråkiga områden utan vi-
dare är överförbara till nordiska förhållanden un-
der samma tid. Dessutom har man alltmer upp-
märksammat de specifika tillkomstmiljöerna för de 
texter som har kommit att definiera germansk litte-
ratur, och detta har potentiellt stora implikationer. 



318 · Övriga recensioner

Exempelvis har man alltmer dragit uppmärksam-
heten till att de två mest iögonenfallande represen-
tanterna för germansk allittererande diktning på 
tyskspråkigt område – Heliand och Hildebrands-
lied – härrör från klostermiljöer med starka anglo-
saxiska kopplingar. Detta faktum kan vara av stor 
vikt för att avgöra i vilken mån deras form faktiskt 
speglar ett samgermanskt arv eller inte. Klostren i 
Fulda och Werden anses som sannolika tillkomst-
orter för Heliand, och de har båda tydliga anglo-
saxiska kopplingar och använde insulär skrift un-
der Heliands tillkomsttid. Själva handskrifterna av 
detta verk är i karolingisk minuskel men visar ge-
nomslag av ett äldre insulärt skriftstadium. Hilde-
brandslied är bevarad i en handskrift från Fulda, där 
Rudolf av Fulda runt mitten av 800-talet använde 
Tacitus Germania för att beskriva Saxernas histo-
ria (Rosamond McKitterick, History and Memory 
in the Carolingian World, Cambridge (2004) 42). I 
detta kloster uppsökte man alltså en antik källa som 
kunde berika den saxiska självbilden, och Hilde-
brandslieds allittererande versmått och säregna di-
alektblandning kan mycket väl vara ett uttryck för 
en liknande strävan vid samma kloster. Måhända 
ser vi i Hildebrandslied ett utslag av den karoling-
iska tidens intresse för folkspråk och för en önskan 
att förstå sin egen identitet såsom bärare av tradi-
tioner och språk som inte stammade från det ro-
merska imperiet.

Fulda var inte bara en plats där Tacitus Germa-
nia på åttahundratalet användes för att berika bil-
den av vad germaner var, men det var också där som 
Hrabanus Maurus, abbot i Fulda, under samma pe-
riod i sin skrift De origine linguarum beskrev ru-
norna tillsammans med de heliga språkens skriftsys-
tem. Runornas former är där tämligen extravaganta 
i förhållande till bevarade inskrifter, och såväl bru-
ket av Germania som framställningen av runorna 
visar därmed att man i denna lärda miljö gärna tog 
sig friheter i förmedlingen av lokala och folkspråk-
liga traditioner. Det är därför fullt möjligt att de 
lärda i Fulda lät sig inspireras av den anglosaxiska 
diktningens tydligt icke-latinska karaktär till att 
komponera en lokal motsvarighet – Hildebrands-
lied – som visade den lokala kulturella identitetens 
särart. En liknande förklaring kan ligga bakom He-
liand. Lönnroth nämner inte Otfrid av Weissen-
burgs Evangelienbuch, men Otfrid var utbildad vid 
Fulda och är den förste kände tyskspråkige poeten, 
och även han skapade en evangelieharmoni på vers, 
vilket är vad Heliand är. Skillnaden är att Otfrid 
använde slutrim snarare än allitteration. Heliand 

och Evangelienbuch härrör från samma eller nära 
sammankopplade miljöer och samma period, och 
de representerar två stilistiska lösningar på samma 
problem, nämligen hur att förmedla evangeliet på 
ett tillgängligt vis. På grund av sina slutrim uteläm-
nas Otfrid ofta i skildringar av äldre germansk dikt-
ning, och detta är ett gott exempel på att vårt ak-
tiva urval av vad som skall räknas till det german-
ska arvet kan fördunkla vår förståelse av de kultu-
rella förhandlingar som ledde till produktionen av 
de texter vi bygger på.

Även andra exempel på kontinental allittere-
rande diktning kommer från kloster med insulär 
bakgrund, såsom Wessobrunnbönen från ett klos-
ter som tidigt använde insulär skrift, Mersoburg-
besvärjelserna från Fulda, Muspilli från det insu-
lärt präglade Bayern och den fornsaxiska Genesis, 
troligen från Fulda eller Werden. Alla kontinen-
tala exempel på allittererande diktning kan därmed 
kopplas till insulärt präglade miljöer.

Detta är ett minst sagt slående sammanträffande 
som öppnar för möjligheten att det kan ha varit en 
anglosaxisk diktform som inspirerade till skapan-
det av tyska motsvarigheter, snarare än att denna 
form hade ett gammalt lokalt fundament. Otfrids 
slutrim antyder att allitteration var långt ifrån ett 
självklart val i dessa miljöer. En möjlig motivation 
för att efterlikna insulära modeller kunde vara att 
man på de brittiska öarna hade en etablerad tradi-
tion för att använda folkspråket på pergament i pre-
stigefulla kontexter: medan sexhundratalets bar-
barlagar på Kontinenten skrevs på latin skrevs de i 
England och på Irland på folkspråket. Det är san-
nolikt att de insulärt präglade miljöerna på Konti-
nenten hämtade inspiration från dessa folkspråk-
liga pionjärer under det kontinentala folkspråkliga 
uppvaknandet på åttahundratalet.

Ingenting är säkert i dessa frågor, men forsk-
ningen har åtminstone gjort det alltmer tydligt att 
de senaste tvåhundra årens bild av en enhetlig ger-
mansk diktform med starka traditioner i hela det 
germanska området är byggd på ganska lösa grun-
der. Detta forskningsläge framgår inte av Lönn-
roths bok, men det är just dessa efterhand alltmer 
kartlagda fakta som visar hur problematiskt det 
politiska bruket av ”det germanska” är. En analys 
av ”det germanskas” senare reception kan inte av-
täcka denna problematik, för då har vi ingen prövo-
sten som visar om uppfattningarna har någon his-
torisk grund eller inte: kanske dömer vi bara ut 
dem på grund av våra egna preferenser, och kanske 
är dessa preferenser i sin tur grundade på förutfat-
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tade meningar. Och då är vi måhända åter nära den 
plats där gränserna mellan ideologi och forskning 
börjar flyta. En välinformerad bedömning av käl-
lornas tillkomstkontext är därför den säkraste ut-
gångspunkten.

Något liknande kan sägas om skildringen av 
framförandet av germansk dikt. Musikinstrument 
är nämnda i insulära och kontinentala källor, men 
de fornvästnordiska texterna är betydligt rikare i 
beskrivningen av poetiska framföranden, även om 
dessa källor är yngre. Där lyser musikinstrument 
inte bara med sin frånvaro i poetiska sammanhang, 
men är av allt att döma inte ens påtänkta som en 
möjlighet, och det finns inga interna indicier i det 
nordiska materialet som talar för att dikter framför-
des till instrument. Detta nämns inte i boken och 
enligt Lönnroth undanträngdes den traditionelle 
nordiske diktaren med harpa i hand av sagaprosans 
framgångar (28). Detta medför dock påtagliga kro-
nologiska problem. Exempelvis komponerade den 
kanske mest berömde sagaförfattaren av alla, Snorri 
Sturluson, åtskilliga lovdikter till norska härskare. 
Det förblir något oklart varför hans förkärlek för 
prosa skulle ha förmått honom att ge upp sin harpa: 
om något kan man tycka att den skulle ha minskat 
hans intresse för poesi, men så var inte fallet. Den 
isländska dikttypen rímur framförs fortfarande på 
ett monotont, halvsjungande vis, precis som Lönn-
roth menar att den nordiska diktningen ursprung-
ligen gjorde, men utan instrument. Det finns alltså 
åtskilliga goda skäl att ifrågasätta den traditionella 
bilden av ett enhetligt germanskt poetiskt fram-
förande och istället öppna för möjligheten av lo-
kal variation.

Populärvetenskaplig förmedling kräver kom-
promisser och boken är avsedd att vara lättläst. Jag 
ser därför exempelvis inget nämnvärt problem i att 
skildringen av det samgermanska (eller engelska 
och nordiska?) allittererande versmåttet på sida 
18–20 är något oprecis och innehåller smärre fel-
aktigheter. Det står exempelvis att varje versrad har 
två halvor som båda innehåller två betonade stavel-
ser, trots att en vershalva i vissa fall kan ha endast 
ett tryck och i andra fall kan ha haft tre likvärdiga 
tryck, och den riktiga beskrivningen är alltså att 
de vanligtvis innehåller två tryck. Det rör sig hel-
ler inte om två betonade stavelser, utan om två met-
riska positioner, och denna skillnad är av viss vikt 
eftersom den förra kan innehålla två stavelser, så-
som i orden munu och bǫnum på sida 20 (där dock 
endast första stavelsen, alltså halva den tryckstarka 
positionen, är understruken). Beskrivningen och 

översättningarna ger också vid handen att det är 
likgiltigt vilket av de två trycken i de senare vers-
halvorna som bär allitteration, men ryggraden i 
den allittererande diktningen är att alliterationen 
i dessa ligger på första trycket, medan mycket an-
nat kan variera. Smärre felaktigheter som dessa är 
måhända inte så viktiga för en bredare publik, men 
däremot menar jag att en bok som heter Det ger-
manska spåret och som är skriven av en tongivande 
forskare inom fältet med fördel kunde ge en kort 
redogörelse för hur fundamenten för vår rekon-
struktion av det germanska har förändrats alltef-
tersom vår kunskap om källornas tillkomst har ny-
anserats. Kanske skulle det kräva något mer av läsa-
ren att göra så, men inte mycket. Det handlar inte 
om metrik eller om ur- eller fornnordiska språkfor-
mer, utan bara om att en mer detaljerad narrativ har 
börjat träda fram ur det förflutna, och eftersom det 
germanska har varit av så stor vikt för vår moderna 
historia och för den svenska, nordiska och nordeu-
ropeiska självbilden kunde läsaren ha gott av att få 
veta att en del av grundpremisserna har förändrats. 
Dessutom är den historia forskningen har avtäckt 
i sig rik och spännande, och jag hoppas därför att 
den efterhand kan få en mer självklar plats även i 
populär förmedling.

Inte desto mindre är jag övergripande positiv till 
Lönnroths bok. Den utgör en lättläst och medryck-
ande översikt över germansk och fornvästnordisk 
litteratur och dess moderna reception, och den be-
handlar ämnet med en befriande självklarhet. In-
tresset för det gamla nordiska arvet har idag växt 
sig ganska starkt, och det är hög tid att granska det 
med en ny blick. Lönnroths bok är ett viktigt bi-
drag i denna utveckling.

Mikael Males

Per-Olof Mattson, Martin Andersen Nexø: Den 
nordiska arbetarlitteraturens pionjär. Ellerströms. 
Lund 2017.

Per-Olof Mattsson har sedan åttiotalet forskat om 
svensk arbetarlitteratur. Under främst de senaste 
åren har hans arbete utmärkts av en vilja att över-
skrida det nationella perspektiv som ofta präglar 
forskningen om denna litteratur. Detta har inte 
minst kommit till uttryck i Mattssons försök att 
öppna ett fönster mot dansk proletärlitteratur och 
undersöka de svenska trettiotalisternas relationer 
till Martin Andersen Nexø, bland annat inom ra-


