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Narve Fulsås & Tore Rem, Ibsen, Scandinavia and 
the Making of a World Drama. Cambridge Univer-
sity Press. Cambridge 2017.

Norsk Ibsentradition konfronteras med språkliga 
problem som exempelvis en svensk Strindbergfors-
kare slipper beakta. För det första ligger Henrik 
Ibsens eget språk alltför nära danskan för att kän-
nas bekvämt för dagens norrmän – och i sin sam-
tid utgavs Ibsens skrifter från 1860-talet av Frede-
rik Wilhelm Hegel, vilket innebar att Ibsen juri-
diskt betecknades som en dansk författare. På Det 
Norske Teatret översätter man numera hans dra-
mer till nynorsk. På bokmålsscenerna kan man 
höra aktörer tala sin egen hembygds dialekt. Ibsen-
forskningen är idag till stora delar engelskspråkig 
i kraft av publi kationen Ibsen Studies och interna-
tionella Ibsenkonferenser. Dessutom spelas Ibsen 
bortsett från William Shakespeare mer frekvent 
än andra dramatiker internationellt och bearbe-
tas ofta. Narve Fulsås, professor i modern historia 
i Tromsø, och Tore Rem, professor i brittisk littera-
tur i Oslo, har, ehuru båda verksamma i den veten-
skapliga utgåvan av Henrik Ibsens Skrifter, valt eng-
elska som språk för sin nyutkomna monografi Ib-
sen, Scandinavia and the Making of a World Drama 
i stället för ett norskt språk.

I fokus står Ibsendramernas färd ut i Europa. 
Fulsås och Rem har en tydlig polemisk inriktning 
och attackerar den etablerade historieskrivningen, 
enligt vilken Ibsen blott mötte oförståelse i Norge 
och fick impulserna att förnya dramat först un-
der sin tjugosjuåriga vistelse i Italien och Tyskland 
från 1864. Tack vare Georg Brandes blev han en-
ligt denna legend under exilen också en av det mo-
derna genombrottets författare i Skandinavien. 
Fulsås och Rem har nu ett trefaldigt syfte med sin 
bok: De vill för det första fylla ett tomrum i Ibsen-
forskningen mellan å ena sidan biografiska studier, 
å andra sidan drama- eller föreställningsanalyser 
genom att fokusera ”publishing history, author’s 
economy, copyright, translations and other issues 
of ’book history’ ” (2). De vill för det andra ifråga-
sätta den negativa synen på Ibsens dramer i Norge 
fram till ”exilen”. Fulsås och Rem vill för det tredje 
ifrågasätta betydelsefulla tolkningsmodeller inom 
litteratur- och teatervetenskap. De åtta kapitlen 
har skiftande inriktning, varför de enklast belyses 
vart för sig.

Kapitel ett ägnas åt polemik mot den föregivet ne-
gativa synen på Ibsens karriär i Norge fram till 1864. 
Polemiken riktas i huvudsak mot Michael Meyers 

Ibsen: a Biography (1967–1974) och stundom mot 
James McFarlanes skrifter. Däremot lämnas den 
norska forskningen, där bilden är betydligt mer ny-
anserad, därhän; Ivo de Figueiredo nämns en gång i 
en not, i likhet med Halvdan Koht.

Fulsås och Rem sätter in Ibsens verk i en kontext 
där den skandinaviska litterära marknaden, särskilt 
den danska, kännetecknades av den stora mäng-
den översättningar. På 1830-talet hade norrmän-
nen tillgång till danska översättningar av Sir Wal-
ter Scott, Charles Dickens, Edward Bulwer-Lyt-
ton, Alexandre Dumas, Eugène Sue, George Sand 
med flera, medan Camilla Colletts norska roman 
Amtmandens Døttre publicerades först 1854–1855. 
Bland dramatiker var Shakespeare, Friedrich Schil-
ler och Ludvig Holberg populära på 1820-talet. 
Henrik Wergelands Venetianerne (1843) var ett av 
de få norska dramer som publicerades. Ibsens vän 
Christopher Due har vittnat om att Ibsen läste så-
väl Kierkegaards Enten/Eller som Oehlenschlägers 
tragedier i ungdomen. Inflytandet från den senare 
är uppenbart och Ibsen skrev en minnesdikt vid 
skaldens frånfälle.

Fulsås och Rem ger sedan en översikt över den 
välkända kontexten: revolutionsåret 1848, Ibsens 
kontakt med Marcus Thranes tidiga arbetarrörelse, 
Ibsens verksamhet vid Den Nationale Scene i Ber-
gen 1852–1857 samt teatrarna i Christiania från 
1857 och icke minst dansk-tyska kriget eller det 
andra schleswigska kriget 1864, där skandinavis-
men sattes på prov. Ibsen upprördes, som bekant, 
över Sverige-Norges passivitet. Till kontexten hör 
också norskans frigörelse från danskan, såväl i kraft 
av Knud Knudsens ortofoniprincip vad gäller stav-
ningen som Ivar Aasens konstruktion av nynorsk. 
Även skådespelarnas dialekter berörs: Laura Gun-
dersen talade med Bergenaccent, Olaf Hanssons 
diktion influerades av sydöstliga dialekter.

Ibsen skrev fyrtio artiklar om teater och identi-
fierade sig med samtidens norska projekt. Särskilt 
betonar Fulsås och Rem ”Om Kjæmpevisen og 
dens Betydning for Kunstpoesien”, där han anger 
möjligheterna för samtidens diktning att bygga på 
de medeltida balladerna. Han iscensatte hundrat-
jugotvå skådespel i Bergen. Den samtida teatern 
dominerades av franska och danska verk och Ibsen 
var inte negativ till dem, exempelvis gav han positiv 
kritik av Émile Augier’s Diane (1852). Ibsen hade 
också framgångar med de egna verken: Gildet paa 
Solhoug uppfördes exempelvis i Stockholm 1857. 
Fulsås och Rem hävdar också att Ibsens dåliga eko-
nomi inte bara bör skyllas på teatern – de antyder 
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till och med skulder och alkoholism. Huvudtesen 
att Ibsen hade en god position i Norge redan 1863 
torde ingen nu verksam Ibsenforskare bestrida, där-
emot ter sig deras spekulativa antydan utifrån jäm-
förelser med franska författare att Ibsen inte skulle 
ha klarat sig lika bra i utlandet mer problematisk, 
liksom tanken på Norden som kulturbärande.

Ibsen bröt upp från teatern som miljö för dra-
matiskt skrivande, då han från och med Brand 
(1866) började ge ut böcker på det danska förla-
get Gyldendal, liksom Bjørnstjerne Bjørnson, Ca-
milla Collett och cirka nittio andra norska dik-
tare från 1860. (Undantaget var De Unges Forbund, 
1869, vilket hade premiär på teatern innan det gick 
i tryck.) Publiceringsstrategin gick därmed stick i 
stäv med kampen för det egna norska språket. Ib-
sen klagade på Köpenhamns anspråk på hegemoni 
i Skandinavien. Omsorgen om det danska språkets 
renhet ledde till kritik av norrmännen på sina håll. 
A. Listov var dock mer konstruktiv och gav ut en 
ordlista över svåra norska ord.

Det kan inte framhållas ofta nog att Ibsens skan-
dinaviska genombrott med versdramerna Brand 
och Peer Gynt (1867) var ett genombrott på bok-
marknaden. Dramerna iscensattes ju först 1885 
respektive 1876 av Ludvig Josephson. Fulsås och 
Rem må lovordas för detta. Däremot är, som redan 
berörts, deras konstruktion utifrån Meyer, McFar-
lane och delvis Ibsen själv av en romance, där re-
san till Rom transformeras till en resa från mör-
ker till ljus en förenkling. Att en sådan romance 
över huvud kan formuleras beror på två omständig-
heter som inte aktualiseras här av författarna. Att 
dramerna före Brand sällan spelas utanför Norge i 
vår tid kan förklara de engelskspråkiga forskarnas 
syn på Ibsens bana. Den säregna anglosachsiska Ib-
senreceptionen, där samhällsdramerna blev kända 
först, berörs dock senare i boken. Att Et Dukke-
hjem och En Folkefiende varit internationellt mer 
framgångsrika än Catilina och Fru Inger til Østråt 
torde bidra till en förenklad historieskrivning. Om 
Fulsås och Rem ägnat sig åt en mer sofistikerad dra-
maanalys kanske de också hade uppmärksammat 
en kvalitativ utveckling från Romtiden och framåt 
som skulle kunna motivera Meyer med fleras bild 
av förloppet. Nu blir en förenklad beskrivning av 
Meyers Ibsensyn en måltavla alltför lätt att träffa 
under Fulsås och Rems pilkastning.

I kapitel två diskuteras huruvida Ibsens tjugo-
sjuåriga utlandsvistelse kan betraktas som exil eller 
inte. Fulsås och Rem medger att Ibsen kände klaus-
trofobi i Christiania och att hans skaparkraft fri-

gjordes i versdramerna Brand och Peer Gynt, men 
de vill också betona nederlagen och motgångarna. 
Inledningsvis understryker de att en Romvistelse 
var vanlig bland skandinaviska konstnärer, även om 
många vid seklets mitt kommit att föredra Düs-
seldorf, München eller senare, som exempelvis Jo-
nas Lie, Paris. Hundratalet skandinaver levde bland 
stadens 171 000 invånare, men Ibsen kom, trots att 
han lärde sig italienska, sällan i djupare kontakt 
med den samtida italienska litteraturen. Skandi-
naviska Föreningen i Rom, grundad 1860, blev Ib-
sens primära offentlighet.

Fulsås och Rem framhåller med hänvisning till 
dikten ”Paa Viddene” (1860) den distansens poetik 
som Ibsen nu utvecklade. I sin argumentation be-
tonar de starkt det biografiska: exempelvis hänvi-
sas till ett brev till Peter Hansen 1870, ett brev som 
bland annat utpekar hustrun Suzannah som före-
bild till Hjørdis i Hærmendene paa Helgeland och 
Svanhild i Kærlighedens Komedie. De finner en te-
matisering av författarrollen i Brand; dramat sägs 
behandla konflikten mellan konstnärlig autenti-
citet och social isolering och den absoluta etikens 
grymma krav, liksom kampen mellan ett högre och 
ett lägre jag samt Kierkegaards syn på författandets 
lidande och plåga. Författaren är ett offer. Men till 
skillnad från den ekonomiskt oberoende danske 
föregångaren var Ibsen också avhängig av mark-
nadens villkor.

Förläggaren Frederik Wilhelm Hegel överras-
kades av att Brand också blev en ekonomisk succé. 
Enligt Fulsås och Rem bidrog framgången till att 
Ibsen, liksom tidigare Bjørnson och Aasen, fick en 
statlig författarlön. Följande år uppstod en kon-
flikt mellan Ibsen och Bjørnson, då Ibsen ansåg 
att Bjørnson låg bakom Clemens Petersens kri-
tik av Peer Gynt i en recension, en schism som va-
rade fram till striden om Gengangere 1882. De båda 
kollegerna gick skilda vägar: Bjørnson blev repu-
blikan och Ibsen gladdes över kungliga ordnar. 
Bjørnson var politiskt radikal, medan Ibsen sökte 
stå utanför politiken och kämpade för litterär au-
tonomi. Bjørnson riktade sig till en folklig publik 
och influerades av Grundtvig. I Ibsens korrespon-
dens med Georg Brandes märks en svaghet för aris-
tokratisk monarki. Ibsen utvecklades enligt Fulsås 
och Rem i konservativ riktning, och Otto von Bis-
marck och Camillo di Cavour blev hans ledstjär-
nor. Hans kritiska syn på liberalismen märks ex-
empelvis i teckningen av karaktären Stensgaard i 
De unges Forbund 1869 som ibland uppfattats som 
en karikatyr av Bjørnson.
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Även Kejser og Galilæer, som fullbordades i Dres-
den 1873, en stad där Ibsen blev medlem av Litera-
rischer Verein, blev en succé, ehuru Brandes icke 
uppskattade dramat. Fulsås och Rem sätter in dra-
mat i en historisk kontext och markerar tydligt av-
ståndet till Ernst Sars nationalistiska historieskriv-
ning, där historien blir ett sammanhängande nar-
rativ. Skilda tolkningar av dramat diskuteras, ex-
empelvis hur det kan läsas som kristendomens tri-
umf genom försynen eller som en evig kamp mel-
lan motsatser i filosofen Georg Wilhelm Friedrich 
Hegels anda. Likaså tycks författarna betrakta Haa-
kon Haakonsson i Kongs-Emnerne som en hegeli-
ansk hjälte – en minst sagt antikverad syn på dra-
mat. I detta kapitel tycks det mig lätt att inringa 
problemen med Fulsås och Rems bok. Genom att 
sätta dramernas komplikation och mångtydighet 
inom parentes och föredra ofta ytliga äldre tolk-
ningar samt förankra framställningen i ibsenska 
brevuttalanden av kanske tillfällig art förenklas Ib-
sen. De har rätt i att relationen till Brandes och det 
moderna genombrottet icke alls var så friktionsfri 
som stundom hävdas, men att så entydigt som de 
fösa in Ibsen i den konservativa fållan torde vara 
att gå för långt.

I kapitel tre ifrågasätts den gängse meningen att 
Samfundets Støtter markerade en vändpunkt och 
att Ibsen skulle ha lämnat historiedramat i och med 
Kejser og Galilæer 1873. Fulsås och Rem styrker sin 
argumentation genom att presentera skisser och 
planer på dramatik om norsk medeltid tillkomna så 
sent som 1875. I detta kapitel fokuseras copyright-
historien. Ibsen var en dansk författare i juridisk 
mening och problem uppstod när Hegel ville köpa 
rättigheterna till hans tidigare i Norge publicerade 
pjäser. Den ekonomiska framgången med omtryck 
av de tidiga verken varierade. Medan Danmark fick 
en lag om copyright 1857 dröjde det till 1876 innan 
författaren fick ensamrätt till sina verk i Norge. Ib-
sen sade sig vara intresserad av att medverka i Bran-
des tidskrift, men resultatet blev blott en dikt och 
ett rimbrev. Efter succén 1876 med Ludvig Joseph-
sons iscensättning av Peer Gynt i Christiania pla-
nerade Ibsen en operaversion av Olaf Liljekrans.

1876 gick Ibsen med i en tysk intresseorganisa-
tion för författare, Deutsche Gemeinschaft Drama-
tischer Autoren und Componisten, och i München 
kom han i kontakt med den uppburne författa-
ren Paul Heyse. Meininger Hoftheater hade tysk 
premiär på Kongs-Emnerne 1876. Hærmendene 
paa Helgeland översattes till tyska och spelades i 
München och Wien. Ludvig II sände sin hälsning 

och 1877 kröntes Henrik Ibsen till hedersdoktor i 
Uppsala av Carl Rupert Nyblom.

I mitt tycke motsäger dock Fulsås och Rem sin 
tes om Samfundets Støtter, när de framhåller att 
pjäsen samtidigt spelades på fem tyska teatrar och 
bildade en ny genre, den samtida prosatragedin. 
Georg Brandes, som eftersträvade en idealistisk so-
cialkritik i samtidsdramat (Augier, George Sand 
och Alexandre Dumas fils tillhör de författare han 
framhåller), uppskattade skådespelet, medan hans 
bror Edvard var mer kritisk. Brandes hyllade som 
bekant Bjørnson. Man kunde dock fördjupa re-
sonemanget kring den omständigheten att kon-
sul Bernick i dramat förlåts i motsats till Fru Inger 
i det tidiga drama som bär hennes namn – detta 
torde ha en viktig orsak i de skilda genrerna. Slut-
ligen förvånas man över att Fulsås och Rem hävdar 
att Peer Gynt icke skulle ha spelat någon roll i den 
internationella receptionen. Peter Steins legenda-
riska iscensättning på Schaubühne am Halleschen 
Ufer 1971 är icke det enda exemplet på motsatsen.

I kapitel fyra ses Et Dukkehjem (1879) som vänd-
punkten i Ibsens karriär. Vad gäller litterära och po-
litiska avsikter omorienterade sig Ibsen kring 1880 
i och med det moderna genombrottet. Det sker 
en social turn hos Ibsen. Noras sorti ses som vänd-
punkt även för hennes författare, ehuru Felsås och 
Rem ser sig tvungna att medge att hon förebådas av 
Selmakaraktären i De Unges Forbund. De ansluter 
återigen till äldre biografisk forskning när de läg-
ger stor vikt vid Laura Kielers livshistoria för tolk-
ningen av pjäsen. I kapitlet framhåller de också, 
som så många andra, Ibsens plädering för kvinnors 
rösträtt i Skandinaviska Föreningen i Rom – han 
hade ju vid denna tid åter flyttat till Italien. Ibsen 
var positiv till J. P. Jacobsens Niels Lyhne och han 
kom att stå Camilla Collett ideologiskt nära. Vissa 
forskare har läst En Folkefiende som självbiografisk 
– den starke står allena – som ett svar på den nega-
tiva kritiken av Gengangere (1881). Fulsås och Rem 
avvisar med rätta en dylik tanke. Den svenske kriti-
kern Carl David af Wirsén beklagade att Ibsen nu 
lierat sig med bröderna Brandes. Ironiskt nog tog 
bröderna avstånd från En Folkefiende; Edvard gick 
så långt att han betecknade pjäsen som reaktionär.

I kapitel fem ”The Sphinx” granskas en avantgar-
deretorik som enligt Fulsås och Rem bortser från 
Ibsens popularitet. Här ifrågasätts Gunnar Ahl-
ströms idé om liberalismens framgångar på kon-
tinenten och Skandinaviens traditionella värden. 
En avantgardistisk litteratur skulle ha importerats 
till Danmark och mött genuint motstånd – också 
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enligt den tongivande forskaren Sven Møller Kris-
tensen.

Fulsås och Rem börjar med att granska Ibsens 
inkomster, vilka är lätta att följa tack vare hans om-
sorgsfulla bokföring från 1870 till 1901. Ibsen kon-
centrerade sig på bokmarknaden och teatern och 
skrev inte i tidningar eller liknande. Den statliga 
författarlönen utgjorde blott en mindre del av hans 
inkomst och han tjänade redan under 1870-talet 
betydligt mera än en professor. Också Bjørnson, 
Alexander Kielland och Jonas Lie hade goda in-
komster; diktarnas ekonomiska problem bör rela-
teras till utgiftssidan. Vi får en fyllig översikt över 
en rad författares försäljningssiffror och inkom-
ster. Ibsens böcker var förhållandevis dyra; det 
fanns inga billighetsutgåvor i Skandinavien och 
inga tryckta översättningar till svenska. Femton 
till tjugo procent av böckerna såldes i Sverige och 
Finland. Hegel såg till att böckerna också distribu-
erades i provinsen och läsekretsen växte. Inkom-
sterna från teatern blev ungefär lika stora som bok-
inkomsterna. Under perioden 1827–1899 var De 
Unges Forbund jämte en vaudeville av Johanne Lou-
ise Heiberg det mest spelade dramat på Christiania 
Theater följt av hennes makes Elverhøi. Teatern var 
icke statsfinansierad, vilket innebar att repertoaren 
delvis blev kommersiell: klassiker och boulevardte-
ater gestaltades på samma scen.

Et Dukkehjem gjorde succé på teatrarna i Chris-
tiania och Köpenhamn och inga krav på ett ändrat 
slut ställdes i Skandinavien. På det sättet var man 
modernare än i Tyskland, där aktrisen Hedwig Nie-
mann-Raabe krävde en harmonisk slutscen. Un-
dantaget är Gengangere (1881) som i Skandinavien 
först iscensattes av August Lindberg i augusti 1883 
i Helsingborg. Fulsås och Rem antyder att mot-
ståndet mot Gengangere präglat eftervärldens bild 
också av annan Ibsenreception.

Ibsen ville vid denna tid skriva ett slags biografi-
serande kommentar till sina verk, men Hegel me-
nade att han borde inta en hållning av distanse-
rad sfinx och han började nu vårda sitt symboliska 
kapital – en hållning som blev förebild för bland 
andra James Joyce och Rainer Maria Rilke. Från och 
med Vildanden (1884) förklarade han sina verk vara 
utmanande och lade bort avantgarderetoriken, en-
ligt Fulsås och Rem. Pierre Bourdieu åberopas av 
dem. Ibsen kunde nu formulera sina egna lagar. I 
anteckningar kritiseras Kielland och dennes sociala 
diktning. Ibsen närmar sig enligt Fulsås och Rem 
Franco Morettis definition av borgaren. Alla Ibsens 
dagliga aktiviteter blev en del av arbetet.

Fulsås och Rem vill se en metateatral vändning 
vid denna tid. Det sociala internaliseras. Hedvig i 
Vildanden blir en tragisk hjältinna som inte kan ar-
tikulera sig. Pjäserna har från 1880-talet, med un-
dantag av En Folkefiende, blott sex, sju eller åtta 
personer och Fulsås och Rem läser dem som om 
de behandlade borgerliga förhållanden. I Rosmers-
holm (1886) betecknas politiken som tragisk. Ib-
sen gav sig in i kontroverser med de konservativa, 
bland andra Lorentz Dietrichson, och kände av-
smak för Norge vid sitt besök 1885. Fulsås och Rem 
reflekterar även över litteratur på perifera språk i 
allmänhet (exempelvis Kafka) och redogör för ton-
givande artiklar av Bredo Morgenstierne och Johan 
Vibe, innan de drar slutsatsen: ”Ibsen, then, did not 
flee Norway and stay abroad because of provincial 
conservatism, indifference, and hostility; we might 
rather say that he ’fled’ because of an excess of in-
terest in and an exceptionally strong commitment 
to literature” (139).

I kapitel sex granskas Ibsens försök att hävda sig 
på den internationella marknaden. I England lan-
serades Ibsen som författare av den yngre skriftstäl-
laren Edmund Gosse. Kejser og Galilæer översattes 
redan 1876 och ”Nora” 1882. Han kom att associe-
ras starkt med vänsterideologerna i Fabian Society. 
1886 iscensattes Et Dukkehjem med Edward Ave-
ling som Helmer, Eleanor Marx Aveling som Nora 
och George Bernard Shaw som Krogstad. Marx 
översatte också En Folkefiende och Fruen fra Havet. 
Inom teatern blev Ibsens introduktör William Ar-
cher. Skådespelerskorna Janet Achurch (Nora), Eli-
zabeth Robins (Hedda Gabler) och Marion Lea bi-
drog till lanseringen. Gengangere gavs på The Roy-
alty Theatre i mars 1891. Den engelska receptio-
nen kan således, i motsats till den skandinaviska, 
sägas börja med Et Dukkehjem och Gengangere. 
Det engelska dramat hade kommit i skymundan 
för romanen under viktoriansk tid och Ibsen, som 
kanoniseras under 1890-talet, bidrog till dess åter-
upplivande.

Tyskland är, som så ofta påpekas, Ibsens land 
par préférence, såväl inom litteraturen som på sce-
nen. Brand översattes 1872 av P. F. Siebold och se-
nare kom Emma Klingenfeld att bli hans främsta 
översättare. Översättningar konkurrerade med var-
andra och förlagen Reclam och Fischer gav båda ut 
billighetsupplagor. Otto Brahms Freie Bühne i Ber-
lin öppnades med Gengangere 1889 och Königli-
ches Schauspielhaus vid Gendarmenmarkt spelade 
vid samma tid Fruen fra Havet.

I Frankrike hade Ibsen det svårare. Det var först 
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genom de franska avantgardeteatermännen André 
Antoine och Aurélien Lugné-Poë som han vann ge-
hör på scenen.

Detta kapitel visar liksom de senare Fulsås och 
Rems styrka. Det är i sin detaljrikedom ytterst an-
vändbart för kommande forskning och hälsosamt 
fritt från tvivelaktig polemik.

I kapitel sju fokuserar Fulsås och Rem Ibsens 
internationella ställning sedan han återvänt till 
Norge 1891. Deras tes är att han flyttade hem för 
att undfly offentligheten och konflikter när man 
utomlands ville göra honom till kampfigur. Exem-
pelvis diskuterar författarna en ceremoni med ho-
noratiores i Berlin 1889. Ibsen stannade i stort sett 
i Norge, bortsett från en skandinavisk turné 1898, 
medan Suzannah Ibsen av klimatskäl gärna reste 
söderut.

De sena skådespelen, i tolkningen av vilka Ful-
sås och Rem stöder sig på en artikel av Inga-Stina 
Ewbank, sägs samtidsreferens saknas. Brandes gav 
positiv kritik, men Archer såg Når vi døde vågner 
(1899) som ett fiasko. Detta drama blev dock en 
försäljningssuccé: 12 000 exemplar plus ett om-
tryck i 2 000 exemplar. Christian Morgenstern 
översatte skådespelet till tyska; sonen Sigurd Ib-
sen översatte andra sena skådespel. Fischerförlaget 
gav ut en samlingsutgåva och i Tyskland blev Ibsen 
den mest sålde utländske författaren efter Shake-
speare. I England lyckades han som förlag få Hei-
nemann, som publicerade ny internationell litte-
ratur. Copyrightfrågan fick sin slutgiltiga lösning 
när Norge gick med i Bernkonventionen 1898 och 
Danmark 1903.

Vad gäller inkomst ligger Robert Louise Steven-
son och Oscar Wilde före Ibsen, Émile Zola jämsi-
des och George Gissing efter och Fulsås och Rem 
kan dra slutsatsen: ”Ibsen had a rather phenome-
nal income from his authorship” (205).

I kapitel åtta beaktas Ibsens ställning vid sekel-
skiftet. I Skandinavien är Ibsen stark såväl som för-
fattare av böcker som på teatern, i England endast 
som författare (och vid de tillfällen han spelas så be-
arbetas pjäserna). År 1900 ges sextioåtta iscensätt-
ningar, fyrtioen i Tyskland, tretton i Skandinavien 
samt en i England och en i USA. I England publi-
cerar Heinemann och Archer en samlingsutgåva 
1906–1912. I Norge utges Folkeutgaven som inklu-
derar tidigare otryckta ungdomsskådespel 1898–
1900. På Comédie Française spelas Ibsen först 1921.

I England avskaffades teatercensuren, som drab-
bade erotiska referenser och abstrakt metafysik, 
först 1968 och Fulsås och Rem menar att det torde 

vara ett förbiseende att Et Dukkehjem icke censu-
rerades i England 1889; Gengangere spelades först 
1914. Archers kamp för en nationell brittisk teater 
förverkligades först 1976, långt efter hans död. 
Slutligen upprepas att Ibsen kunde odla isolering 
eftersom han också befann sig på en marknad. Ib-
sens betydelse för Arthur Miller framhävs, liksom 
att Harold Bloom inkluderat Peer Gynt i sin kanon.

Omdömet om Fulsås och Rems bok måste bli 
blandat. Av föresatserna är den första, som avser 
publiceringshistoria, författarekonomi, copyright 
och bokhistoria med råge uppfylld, men knappast 
de båda övriga. Minst lyckas de med att ifråga-
sätta tolkningsmodeller inom litteratur- och tea-
tervetenskap. Pjäsanalyserna är, i den mån de före-
kommer, rudimentära och lyfter mestadels fram 
blott det sociala och det politiska. Ibsendramernas 
mångtydighet försvinner. Det finns idag en tendens 
att mera uppmärksamma litteraturens förpackning 
än dess innehåll, förmodligen därför att detta är 
enklare. Fulsås och Rem går i fällan och den Ibsen 
de ger oss är mera kassaböckernas och förlagskor-
respondensens Ibsen med vissa privata åsikter, än 
den mångsidige och hängivne dramatikern och ly-
rikern Ibsen som lika ihärdigt som en gång Kier-
kegaard nalkas metafysikens gåtor. Att diskutera 
diskontinuitet är givande, men än mer givande är 
faktiskt att teckna linjer mellan skenbart disparata 
moment.

Trots detta kan Fulsås och Rems nyutkomna Ib-
sen, Scandinavia and the Making of a World Drama 
rekommenderas varje Ibsenforskare. Författarna 
samlar värdefulla uppgifter om litteraturens ma-
teriella sida och klargör mer emfatiskt än tidigare 
forskare skillnaden mellan författaren på bokmark-
naden och dramatikern på teatern, vilket är gläd-
jande.

Roland Lysell

Fredrik Hertzberg, ”Mitt språk är ej i orden”. Gun-
nar Björlings liv och verk. Svenska Litteratursällska-
pet i Finland 820, Appell förlag. Helsingfors 2018.

Fredrik Hertzbergs ”Mitt språk är ej i orden” – Gun-
nar Björlings liv och verk är den första biografin i 
helformat att publiceras över Gunnar Björling, en 
av den svenskspråkiga litterära modernismens cen-
tralgestalter. Hur kommer det sig att det tagit hela 
femtioåtta år efter Björlings död för en sådan skrift 
att se dagens ljus? I biografins inledande kapitel be-


