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ter för att brista i djup, och det må så vara. Men med 
ett sådant synsätt på vetenskapliga metoder brister 
naturligtvis kvalitativa metoder i bredd, vilket hu-
manister sällan påpekar. För mig – som är partisk 
eftersom jag är en av få svenska litteraturvetare som 
använder kvantitativa metoder i hög utsträckning 
– framstår det som självklart att både kvantitativa 
och kvalitativa metoder, både bredd och djup, kan 
vara till gagn för såväl humanistisk forskning som 
för, säg, medicinsk forskning. Att mena att vissa 
metoder ska reserveras för vissa vetenskapsgrenar 
är i mitt tycke att hemfalla åt en begränsande upp-
delning av ”de två kulturerna” – där humaniora är 
humaniora och naturvetenskap är naturvetenskap 
och aldrig bör de två mötas. Stundtals anas sådana 
tankegångar i antologin. Jesper Olsson skriver ex-
empelvis: ”Förvisso kan man göra kortsiktiga stra-
tegiska vinster på att importera redskap och me-
todologi från naturvetenskapen – vissa kvantita-
tiva metoder är ett exempel på detta – men allt-
för mycket lånta fjädrar kommer i längden att vara 
kontraproduktiva om inte direkt destruktiva.” (69) 
Hur ett sådant perspektiv kan sammanföras med 
DH-fältets ambition att lovorda tvärvetenskapliga 
synsätt är för mig en gåta.

Karl Berglund

Emma Eldelin, Att slå dank med virtuositet. Reträt-
ten, sysslolösheten och essän. Eureka – Ellerströms 
akademiska 65, Ellerströms. Lund 2018.

De egenskaper som essäformen brukar tillskrivas är 
det lätt att känna sig lockad av. Essän förekommer i 
alla format men är vanligen inte alltför omfattande. 
Den bygger i hög grad på författarens personliga 
ton där lätthet och avspändhet men också associa-
tionsförmåga, djärvhet och dristighet är avgörande. 
Samtidigt andas essän ödmjukhet: i denna genre 
förhåller sig författaren prövande, snarare än att 
hävda något bestämt och kategoriskt spelas olika 
positioner och perspektiv ut mot varandra. Tanke-
frihet, dialog, öppenhet tycks med andra ord höra 
till essäns väsen.

Ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv aktua-
liserar essän dessutom intressanta frågor. Handlar 
det om sakprosa, fiktion eller något annat? Vilken 
är relationen mellan essä, vetenskap och kritik? Hur 
förhåller sig essän till litteraturen i övrigt och till 
andra genrer? Är essän ens en genre?

I litteraturhistorien har essän länge behandlats 

rätt styvmoderligt, knappast ansetts höra hemma i 
kanon. Genreteoretikern Alastair Fowler talar träf-
fande om den som en sorts ”potentiell litteratur” 
(Kinds of Literature, 1982). Kanske delvis till följd 
av denna dess oklara och svårfångade position har 
essän alltmer kommit att tilldra sig litteraturveten-
skapens intresse. Viktiga tidiga arbeten (essäer om 
essäformen) av Georg Lukács och Theodor Adorno 
har under senare decennier kompletterats med allt 
fler inträngande studier av genren eller aspekter av 
den. Därtill kommer en ständigt växande forsk-
ning kring enskilda betydande essäister (Michel 
de Montaigne, Ralph Waldo Emerson, Virginia 
Woolf, Roland Barthes med flera).

I Sverige är det dock fortfarande ont om essä-
forskning. Göran Häggs doktorsavhandling från 
1978, Övertalning och underhållning – en kort gen-
rehistorik och analyser av några svenska essäister – 
är den enda mer utförliga studien. Därutöver finns 
Arne Melbergs Försök att läsa Montaigne (2000) 
liksom samme författares antologi Essä (2013), en 
bok som återger ett stort antal viktiga essäer men 
även skisserar centrala drag i essätraditionen.

Det är därför mycket välkommet att Emma El-
delin nu utkommer med en i flera betydelser vä-
gande bok om essäkonst: Att slå dank med virtuo-
sitet. Reträtten, sysslolösheten och essän (huvudtiteln 
ett citat från Cora Sandel). Detta vackert form-
givna opus på 1,6 kilo (!) och 574 stora, fullmatade 
sidor uppvisar en genuin förtrogenhet med ämnet 
och verkar vara väl förberett: Eldelin framlade re-
dan 2006 sin avhandling om C.P. Snows berömda 
föredrag om de två kulturerna, närmare bestämt 
dess återverkan i svensk debatt, och har sedan 2008 
publicerat ett flertal uppsatser om både svensk och 
utländsk essäistik.

Som undertiteln antyder är den uppgift som 
Eldelin ålagt sig att utforska relationerna mellan 
fenomenen reträtt, sysslolöshet och essä – de två 
första kategorierna är viktiga motiv i essätraditio-
nen, möjligen även bidragande förutsättningar för 
den. Efter ett längre bakgrundskapitel där de cen-
trala begreppen kontextualiseras följer studier i tex-
ter av Montaigne, Charles Lamb, Virginia Woolf 
och Jenny Diski. Författarurvalet innebär som sy-
nes både historiskt djup – från renässansen till idag 
– och en vällovlig blandning av manliga och kvinn-
liga essäister. I övrigt innebär urvalet, om vi bort-
ser från den i sammanhanget närmast obligatoriska 
Montaigne, ett fokus på den brittiska essätraditio-
nen där ett vardagligt perspektiv ofta är mer fram-
trädande än i den kontinentala traditionen.
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Jag kommer nedan att presentera studien lite ut-
förligare, men först några ord om Eldelins ambition 
att utforma även den egna texten i essäns anda. Idén 
är förstås frestande: att på essäistiskt manér för-
hålla sig prövande, att avstå från det systematiska, 
att etablera ett mer dialogiskt, öppet förhållande 
till läsaren. Vid sidan av den prövande attityden 
vill Eldelin särskilt anknyta till – med en term lå-
nad från den tyske essäforskaren Ludwig Rohner 
– essäns karaktär av Denkerzählung (berättelse om 
en tankeprocess).

Vad innebär då denna essäanknytning mer kon-
kret? För det första att mer personliga utvikningar 
bereds plats (referenser till de egna forskarmö-
dorna, reseminnen, lätt självrannsakande eftertan-
kar) och ett antal läsartilltal (”kära läsare”). Sådant 
kan levandegöra, te sig avväpnande och på så vis be-
fordra dialogen med läsaren. Samtidigt är risken att 
det kan bli lite preciöst. Man kan vidare hävda att 
essäanknytningen innebär att Eldelin ger sig själv 
ett slags fribrev. I en essäistisk framställning är det 
snarast en poäng att undvika forskningsöversikter, 
syntetiseringsförsök, summeringar (i sin strävan till 
associativt flöde och sidoordning snarare än un-
derordning och systematik avstår Eldelin även från 
underrubriker). Självfallet är det ett värde att för-
hålla sig perspektivrikt, prövande och icke-kate-
goriskt till sitt forskningsobjekt. Men att låta den 
egna framställningen få karaktären av en pågående 
tankeprocess, försöket att ”fånga tankens oändliga 
rörelse” (22), innebär, lite tillspetsat, att en del av 
det tankearbete som författaren själv kunde utfört 
läggs på läsaren. 

Aningen paradoxalt – med tanke på hur essän 
skyr noter – motiveras även de mycket långa och 
ofta resonerande noterna delvis utifrån essäanknyt-
ningen. Noterna är placerade i en bred spalt bred-
vid brödtexten och i och med deras omfattning be-
står många sidor av nästan lika mycket nottext som 
brödtext. Idén är att tankeprocessen ska avbildas 
och flera aspekter hållas närvarande samtidigt, gå i 
dialog med varandra; när noterna är placerade på 
detta sätt pockar de hela tiden på uppmärksamhet 
och försvårar en ostörd läsning av brödtexten. Elde-
lin argumenterar utförligt och väl för sitt upplägg 
och i slutändan är väl upplevelsen av det beroende 
på personlig smak eller kanske tillvänjning. Den 
som arbetar med boken eller redan är väl insatt i 
ämnet har förstås lättare att finna stimulans i arran-
gemanget än den mer allmänintresserade läsaren.

Trots att Eldelin är en nyanserad skribent är jag 
sammantaget inte övertygad om vinsterna med es-

säanknytningen. Det måste också sägas att Eldelin 
på det hela taget är mycket väl förankrad i ett aka-
demiskt skrivande, där underordning i förhållande 
till studieobjektet, argumentation utifrån exempel 
och rättvisande citat/hänvisningar betraktas som 
väsentligt. Att lägga band på essäambitionen (åt-
minstone det additiva draget à la Montaigne) hade 
kanske framför allt kunnat ge en mer distinkt och 
mindre omfångsrik bok.

Men nog nu med formella, metodiska anmärk-
ningar och över till den överlag stimulerande och 
tankeväckande texten. Grundläggande inspiration 
till sin studie har Eldelin hämtat hos Alastair Fow-
ler och dennes distinktion mellan genre och mo-
dus (Kinds of Literature). Som bekant ser Fowler 
på genren som ett redskap för kommunikation och 
meningsskapande snarare än som ett hjälpmedel 
för klassifikation och han trycker även på att gen-
rerna ständigt förändras. Om genren är den över 
tid förhållandevis mer etablerade formen (vanli-
gen fångad i substantivform: essä) är modus sna-
rast ett urval eller koncentrat av genrens mer ka-
rakteristiska egenskaper (vanligen i adjektivform: 
essäistisk), en anda eller impuls som är mer rörlig 
och lättare sammansmälter med andra genrer (till 
exempel essäistisk roman). Att tala om ett essäis-
tiskt modus underlättar för Eldelin att följa essäfor-
mens rörelser och skilda uttryck hos sina studieob-
jekt. En viktig inspirationskälla är därvid Claire de 
Obaldia som i sin bok The Essayistic Spirit (1995) 
utvecklat Fowlers tankegångar och tillämpat dem 
på framför allt den kontinentala litteraturkritiken 
och essäromanen.

I bakgrundskapitlet – en fond för de följande 
analyserna – uppehåller sig Eldelin alltså främst 
vid de grundläggande begreppen reträtt och syss-
lolöshet. När Montaigne 1570 drog sig tillbaka från 
sina offentliga plikter för att läsa och tänka är det 
en gest som – trots att Montaigne har antika före-
bilder – kan sägas initiera essän, en essäns ”ursitua-
tion”, som många senare essäister upprepar, anspe-
lar på eller omgestaltar på olika sätt. Samtidigt har 
förutsättningarna för att tala om reträtt och sysslo-
löshet växlat med olika tider och i olika språk så att 
begreppen kommit att laddas med skilda, stundom 
motstridiga föreställningar och värderingar.

När det gäller reträtten utreder Eldelin kopp-
lingen till sociala och estetiska hierarkier liksom 
förhållandet till den kristna traditionens kontemp-
lativa ideal. När det gäller sysslolösheten – som äg-
nas merparten av kapitlet – belyser hon hur inne-
börden varierar bland annat beroende på om den 
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uppfattas som ett mentalt tillstånd eller ett materi-
ellt privilegium och om den är självvald eller ofrivil-
lig. Som Eldelin framhåller definieras sysslolöshet 
ofta i relation till arbete, och med den gradvisa upp-
värderingen av arbete och flit under reformatio-
nen och borgerlighetens frammarsch följer också 
ett mer kritiskt synsätt på sysslolöshet. Den syss-
lolöshet som figurerar i essän framstår visserligen 
ofta som självvald men präglas ändå av ambivalens.

Vid sin genomgång kan Eldelin luta sig mot den 
ganska stora mängd idé- eller kulturhistoriska stu-
dier om sysslolöshet som under senare decennier 
sett dagen: Sarah Jordan, Virginia Krause, Monika 
Fludernik och Miriam Nandi med flera. För att 
mer konkret illustrera hur begreppet ofta omgär-
das av en kamp om innebörden nyttjar Eldelin den 
i sammanhanget tacksamma essän ”An Apology 
for Idlers” där Robert Louis Stevenson angriper 
borgerliga föreställningar genom omvärderingen 
av ord som industry och idleness. Sysslolöshet kan 
i och för sig tyckas vara en problematisk kategori 
att arbeta med: Vilka är dess relationer till ledig-
het, lättja, fritid? Hur mycket av verksamhet, till 
exempel skrivande, kan begreppet innefatta? Sam-
tidigt menar Eldelin att det mycket är just ambiva-
lensen och den moraliska laddningen i ordet som 
gör det intressant (i studien blir det för övrigt i hög 
grad fråga om att utreda begreppets relationer till 
närliggande kategorier).

Trots att Eldelin i detta första kapitel länge up-
pehåller sig vid begreppen och deras skiftande be-
tydelser betonar hon att hennes ambition inte varit 
att skriva en rent begreppsorienterad studie eller nå 
fram till entydiga innebörder hos begreppen. Sna-
rare är målsättningen att att – via studiet av texter 
som befinner sig i ett mångbottnat resonansförhål-
lande – belysa begreppens komplexitet.

I det följande kapitlet, ”Protokoll över ett lös-
släppt drömmande: Montaigne, reträtten och mak-
ten”, bjuder Eldelin på en vindlande resa med ut-
gångspunkt i de många frågor som aktualiseras av 
Montaignes sätt att beskriva sin reträtt och sin syss-
lolöshet. Hur tolka denna reträtt? Hur förstå hans 
hållning i relation till tidens ideal om den sträv-
samma, lärda sysslolösheten? Är Montaigne främst 
att betrakta som en social karriärist driven av makt-
begär, eller bör han snarare ses som en sökare efter 
autenticitet, det rätta sättet att leva? Vad betyder 
Montaignes sociala ställning för hans skrivande? 
Finns någon autonom ledighet bortom beroenden 
av olika slag?

Eldelin redogör utförligt för alternativa synsätt 

och uppfattningar men framhåller att på många av 
dessa frågor går det knappast att nå fram till enty-
diga svar; det är, som så ofta hos Montaigne, fråga 
om ambivalens, spänningar, dubbelheter. Generellt 
finns dock hos Eldelin en vilja att lyfta fram det 
egensinniga, nyfikna och lekfulla hos Montaigne 
– detta särskilt i kontrast till framhävandet av me-
lankolins roll för hans skrivande liksom nyhisto-
ricismens tendens att betona maktperspektiv och 
strategier av olika slag. Den sysslolöshet som Mon-
taigne förespråkar är ”en aktiv variant, som syftar 
till att odla och förfina själen, men inte för egen ära 
eller odödlighet eller för medborgarnytta utan för 
att utveckla det egna omdömet. Målet är att kunna 
leva ett fullödigt liv här och nu” (185). När det gäller 
essän, reträtten och makten menar Eldelin också att 
snarare än att via skrivandet utöva makt över andra 
handlar det om att ”bemyndiga sig själv” (187).

En viktig utgångspunkt för Eldelin i detta kapi-
tel är den korta texten ”Om sysslolöshet” där Mon-
taigne bland annat talar om hur han börjar skriva 
för att teckna ned alla de bisarra fantasier och chi-
märer som hans sysslolösa sinne föder (för att på 
så vis bli herre över dem). En liknelse i denna text 
– om hur det sysslolösa sinnet riskerar att likt obe-
fruktade kvinnor framföda ofullgångna köttklum-
par – blir dessutom föremål för en utförligare ut-
läggning. Enligt Eldelin kan bilden – i min bryska 
sammanfattning – tydas som att Montaigne allie-
rar sig med det kvinnliga i sin kritik av tidens poe-
tik. Denna mer självständiga, utförda tolkning ut-
gör ett undantag i detta kapitel som annars i stor 
utsträckning består av dialog med tidigare Mon-
taigneforskare. Man kan tycka att tolkningen är 
lite pressad – den gör stor affär av en visserligen 
anmärkningsvärd liknelse som dock ingår i ett 
sammanhang eller spänningsfält och står för nå-
got som, åtminstone på ytan, avvisas. Men framför 
allt slås man vid denna tydning, liksom vid talet om 
Montaignes ”monstruösa” texter, av att man gärna 
skulle sett mer av närläsning varvid även formella, 
retoriska drag beaktas. Som det nu är uppehåller 
sig Eldelin främst på en begreppslig-tematisk nivå, 
men bland annat hänvisningen till litteraturveta-
ren Kerstin Fests tal om sysslolöshet som struktu-
rellt grepp (192) väcker nyfikenhet på vad en mer 
retoriskt-strukturell analys skulle kunna tillföra dis-
kussionen.

I det tredje kapitlet, ”Klerksysslan som sinekur? 
Lamb, arbetsetiken och sysslolöshetens teater”, 
förflyttas vi till det tidiga artonhundratalets Lon-
don och den i Sverige idag knappast särskilt lästa 
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Charles Lamb. Mycket på grund av tidens livaktiga 
tidskrifter som skapade en marknad för essäförfat-
tare har essän nu etablerat sig som en förhållandevis 
tydlig, igenkännbar genre. Intressant med Lamb är 
framför allt hans lekfulla, ironiska essäkonst liksom 
hans bruk av en fiktiv gestalt, Elia, som språkrör.

Den reträtt man kan tala om hos Lamb skiljer 
sig kraftigt från den hos Montaigne. Lamb (liksom 
hans språkrör) försörjer sig som bokhållare och re-
trätten är här både mer kringskuren – semestern 
eller tiden efter arbetsdagen – och snarast av men-
tal art (minnen, fantasier). Genom sitt lekfulla ut-
nyttjande av fiktioner och en stilkonst baserad på 
antydningar, allusioner och spel med ordens fler-
tydighet problematiserar Lamb samtidigt förut-
sättningarna för essän liksom många av tidens fö-
reställningar kring liv och skrivande. Eldelin visar 
bland annat hur Lamb genom sitt ironiska bruk av 
gentlemannafiguren gestaltar både sysslolöshetens 
lockelser och risker liksom hur han – via den för-
hållandevis ”kvinnlige” ungkarlen Elia – distan-
serar sig från tidens mansideal uppbyggt kring ar-
bete och flit. Vidare lyfter hon fram Lambs drift 
med en romantisk författarroll och tendensen att, 
för att få inspiration, dra sig tillbaka till landsbyg-
dens avskildhet. Hos Lamb är det snarare staden, 
sällskapligheten och tidskriftsmiljöns mer kollek-
tiva skapande som inspirerar.

Det långa fjärde kapitlet, ”Att fiska efter evig 
letargi: Woolf, essän och skapandets tomgångs-
läge”, är i mitt tycke studiens mest givande, delvis 
på grund av att Eldelin här dröjer längre vid några 
utvalda essäer. I centrum för diskussionen står Vir-
ginia Woolfs högst ambivalenta relation till essän. 
Woolf tycks ofta – speciellt om det handlar om re-
censioner – betrakta essän främst som brödskriveri, 
som något självklart mindre betydelsefullt än ro-
manförfattandet. Men hon kan också, i sitt flitiga 
teoretiserande kring essän, se den som en avance-
rad, sparsmakad konstform som endast få i samti-
den behärskar.

När Woolf ska precisera vad som kännetecknar 
en god essä betonar hon särskilt nöjet och stilen. 
Woolf är skeptisk till det subjektiva, egocentriska 
draget i genren; lite paradoxalt efterlyser hon på 
samma gång opersonlighet och intimitet. Essän bör 
förtrolla sin läsare och det personliga kan överskri-
das genom till exempel fiktiva inslag, tal om litte-
ratur eller bruket av vi-form. Som dessa rader an-
tyder och Eldelin framhåller är den ideala essän 
för Woolf i hög grad knuten till den privata sfären 
och till ledighet.

Intressant är vidare hur Woolfs föreställning om 
en essäns perfektion eller renhet bryter av mot den 
i essätraditionen framträdande orenheten (särskilt 
tydlig hos Montaigne). Som Eldelin föreslår tycks 
detta ha att göra med Woolfs benägenhet att se på 
essän mer som en etablerad genre än som ett mo-
dus eller en anda. Rimligt låter likaså förslaget att 
denna genreuppfattning bidrar till Woolfs svårig-
heter att förena essän med romanen.

Efter ett antal utflykter i olika riktningar, bland 
annat till den kontinentala essäromanen, avslutas 
kapitlet med en utförligare läsning av två essäistiska 
texter: ”Street Haunting” och ”A Room of One’s 
Own”. Som Eldelin påtalar är det för att komma åt 
Woolfs essäsyn inte tillräckligt att läsa hennes ex-
plicita uttalanden; man bör också undersöka vad 
hon faktiskt gör när hon skriver essäistiskt. I båda 
dessa texter finns dessutom en intressant proble-
matisering av skapandets villkor. Eldelin visar hur 
Woolf väver in fiktiva element och särskilt dröjer 
vid den kreativa kontemplationen, en eftertraktad 
omedvetenhet som för Woolf tycks vara en för-
utsättning för skrivandet. Som framgår av ”Street 
Haunting” behöver inte nödvändigtvis ”det egna 
rummet” vara platsen för denna kontemplation. 
Villkoren är dock tid, ledighet och relativt obe-
roende – något som på Montaignes tid var förbe-
hållet män men som Woolf visar är lika viktigt för 
kvinnan.

Det betydligt kortare slutkapitlet, ”Den lantliga 
stugan och andra luftslott”, tar upp den ofta dråp-
liga och i sammanhanget givande Jenny Diski, spe-
ciellt hennes text ”On Stillness” (det handlar nu 
åter främst om ett essäistiskt modus – en kombina-
tion av essä, reseskildring och memoar). Hos Diski, 
själv en entusiastisk Montaigneläsare, genomförs 
en ironisk lek med många av de i essätraditionen 
typiska motiven. Som Eldelin visar upprepar hon 
lekfullt Montaignes reträtt, spelar med den roman-
tiska författarmyt som figurerar hos både Lamb och 
Woolf, och utmanar den utforskning av subjektet 
som är central i traditionen (när Diski vänder sig 
inåt möter hon först och främst tomhet).

Samtidigt som Diski medvetet förhåller sig till 
den i huvudsak manliga essätraditionen finns hos 
henne inte samma problematisering av villkoren 
för kvinnligt skapande som hos Woolf. För Eldelin 
är Diskis författarskap emellertid en lämplig slut-
punkt då det aktualiserar frågan vart essän idag är 
på väg. Eldelin avrundar med några tankar kring 
essäns framtid i digitaliseringens tidsålder, essän 
som särpräglad kunskapsform och den i essätra-
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ditionen överlag positivt skildrade sysslolösheten 
(sysslolösheten som förutsättning för tänkande, för 
något nytt att bli till).

Som förhoppningsvis framgått är det ett över-
flödande rikt verk Eldelin har skrivit. Framställ-
ningen är genomgående tät och mångskiktad, lit-
teraturanalyserna infogas i vidare sociala och histo-
riska sammanhang, förhållandet till tidigare forsk-
ning utmärks av nyansrikedom och vittnar om stor 
flit och beläsenhet. Man kunde ibland önska att 
Eldelin varit lite tydligare och mindre mångordig. 
Kanske kunde referat av andra ibland tonats ner 
till förmån för mer egen textanalys, inte minst mer 
uppmärksamhet på retoriska och strukturella drag 
(man noterar i sammanhanget att Eldelin förstår 
Fowlers modus som en i huvudsak tematisk kate-
gori; detta kan dock problematiseras, jämför till 
exempel relationen epigram-epigrammatisk). Sam-
tidigt måste erkännas: vad som ibland kan te sig 
som omtagning är inte sällan perspektivisering eller 
fördjupning.

Naturligtvis kan man ha synpunkter på de för-
fattare och de kategorier som Eldelin valt att arbeta 
med. Vad hade en mer sentida författare från den 
kontinentala traditionen kunnat tillföra? Hur hade 
andra i essätraditionen centrala kategorier fungerat 
som analysverktyg (till exempel erfarenhet, reflek-
tion, uppmärksamhet/perception – kategorier som 
kanske för övrigt är lättare att relatera till essäns 
konkreta utformning)? Men faktum kvarstår: utan 
att ha ambitionen att skriva en systematisk studie 
över essän har Eldelin, via just sina författare och 
sina kategorier, tecknat en intressant bild av en vik-
tig sida av essätraditionen. Säkerligen kommer hen-
nes verk att fungera som en rik jordmån för den 
fortsatta inhemska essäforskningen.

Till sist en reflektion föranledd mindre av Elde-
lin än av essäforskningen i allmänhet. Till följd av 
sin relativa obestämdhet blir essän gärna en pro-
jektionsyta för allehanda mer eller mindre posi-
tivt laddade företeelser: prövning, uppskjutande 
av omdömet, rörlighet, öppenhet, att uttrycka osä-
kerhet, att ta risker, att inte veta vad slutresultatet 
ska bli etc. (man kan ibland associera till Michail 
Bachtin och hans sätt att framställa den polyfona 
romanen). Bortsett från att somliga av dessa ka-
rakteristiker utgår från en essäns ”nufiktion”, kan 
få det att låta som att essäförfattaren inte reviderar 
sin text, verkar många forskare ta för givet att just 
prövandet, det tentativa sökandet är det bästa sättet 
att engagera läsaren. Men är det så självklart? Hur 
är det till exempel med utmaningen, den tillspet-

sade utsagan som grepp? I vilket fall som helst gör 
tendenser som dessa att essän/det essäistiska ropar 
på mer ingående analyser av retoriska, strukturella 
drag liksom på mer utförliga komparationer med 
andra genrer eller modus.

Arne Florin

Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Christian Lene-
mark, Anders Ohlsson & Ann Steiner, Litterära 
värdepraktiker. Aktörer, rum, platser. Makadam. 
Göteborg och Stockholm 2017.

En av nittonhundratalets stora diskussioner inom 
litteraturforskningen handlade om litteraturens 
värde och hur den ska undersökas. Är estetiskt 
värde en inneboende essens hos verket? Något som 
den litterära institutionen bestämmer om? Eller 
snarare något som produceras socialt och uppstår 
genom värderande handlingar av olika slag? Den 
sistnämnda uppfattningen var rådande framförallt 
inom litteratursociologin redan tidigt. Dess syn på 
litteraturens värde var från början mer social, ma-
terialistisk och handlingsinriktad än många andra 
litteraturvetenskapliga forskningsinriktningars.

Litteraturens värde är ämnet även för Litte-
rära värdepraktiker. Aktörer, rum, platser av Tor-
björn Forslid, Jon Helgason, Christian Lenemark, 
Anders Ohlsson och Ann Steiner. Boken är den 
andra studien utgiven inom forskningsprojektet 
”Att förhandla litterärt värde” och utgår liksom 
sin föregångare, Höstens böcker. Litterära värdeför-
handlingar (2015) från en konstruktivistisk syn på 
litterärt värde. Jag kommer här att läsa Litterära 
värdepraktiker som en självständig volym utan att 
ta fasta på dess föregångare.

Litterära värdepraktiker innehåller en kort in-
ledning samt fyra kapitel som fokuserar var sitt fall 
av värderande handlingar och samtidigt synliggör 
betydelsen av plats och rum för värdepraktiker. I 
kapitel två undersöker Christian Lenemark Bok & 
Biblioteksmässan i Göteborg som en viktig arena 
för värdeskapande och värdeförhandling och i ka-
pitel tre granskar Torbjörn Forslid och Ann Steiner 
olika slags värderande handlingar i fyra bokhand-
lar i Malmö och Lund under 2015 och 2016. Kapitel 
fyra av Anders Ohlsson kartlägger vad sju kvinnor 
som regelbundet ägnar sig åt läsning gör med lit-
teratur mer än att de läser. Här är fokus på gemen-
skap och de varierande sociala praktiker som upp-
står i möten med litteratur, allt från informella dis-


