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funnet som de selv har nytt godt av i form av sko-
legang, helsetjenester, publiseringsordninger etc. 
Dessverre går avhandlingen ikke særlig dypt inn i 
de litterære tekstene, men de risser opp et stort og 
interessant felt for videre samfunnsfaglig littera-
turforskning.

John Brumo

Gustaf Marcus, Paria. Brottslingen och normalise-
ringen av människan i Strindbergs, Hanssons och 
Geijerstams författarskap. Linköpings universitet. 
Carlssons. Stockholm 2018.

Gustaf Marcus har skrivit en tesdrivande avhand-
ling med brett underlag i den svenska litteraturen 
runt förra sekelskiftet. Textanalyserna utgår från 
några verk av August Strindberg, Ola Hansson och 
Gustaf af Geijerstam. Alla textanalyser är kopplade 
till varandra och till en övergripande konception 
som handlar om ”normalisering” och uppkom-
sten av det ”sociala” via utmönstring av avvikare 
och brottslingar samt en idealisering av ”hemmet”. 
Det är en tätt sammanhållen avhandling baserad 
på thick description snarare än enstaka textanaly-
ser. Termen har Marcus övertagit från antropologi 
och nyhistoricism; det handlar om att låta de ut-
valda texterna belysa varandra samt placera dem 
i den kontext som inte får något namn men som 
jag associerar till socialhistoria och mentalitetshis-
toria. De tre valda författarna ses som viktiga bi-
dragsgivare till den omfattande moderniseringen 
av samhälle och samliv under den aktuella tiden 
och med förgreningar in i vår tid. Litteraturen bi-
drar till denna normaliserande modernisering, men 
sällan med någon enkel ideologi; Marcus uppmärk-
sammar ambivalens och litterär problematisering.

Jag presenterar avhandlingen kapitel för kapitel; 
här och var lägger jag in egna kommentarer och kri-
tiska synpunkter. Någon omfattande kritik plane-
ras inte; avhandlingen är väl underbyggd, argumen-
terad och garderad.

Först får vi en omfattande inledning, som utgår 
från periodens fascination för brottet och brotts-
lingen, det som Hans Lindström (i Hjärnornas 
kamp, 1952) utnämnde till ”den patologiska gen-
ren” och som här blir avläst i relation till det nor-
mala, det onormala och det avvikande. Vi får en 
glimt av tidens teorier, särskilt Cesare Lombroso 
med en flod av skrifter som kretsar kring visuell 
identifiering av brottslingar, något som gränsar till 

samtidigt framväxande idéer om ras och rashygien, 
för att inte tala om rasism – detta går också igen hos 
Marcus författare, särskilt Ola Hansson. Den mo-
derna tänkare som pekas ut som viktig i samman-
hanget är Michel Foucault, dels med sina studier i 
övervakning men också med de biopolitiska idéer 
som Marcus kallar ”governmentalitet” och här, i 
inledningen, avläser som ett antagonistiskt spel – 
en ”agon” – mellan identifikation och avståndsta-
gande i förhållande både till avvikelser och norma-
litet. Urvalet av författare och analyserade verk pre-
senteras och motiveras. Det är fråga om ett brett 
urval, men ändå inte brett nog, kan jag tycka, när 
det gäller Strindberg: jag förundras över att den se-
nare dramatiken, t.ex. Advent och Brott och brott, 
inte kommer med. Vi får också en glimt av den ex-
isterande forskningen kring de aktuella författarna, 
kring sekelslutet och dekadensen.

I nästa kapitel diskuteras Strindbergs korta no-
vell ”En brottsling” (i Skärkarlsliv) som ett för-
sök till visuell identifiering av brottslingen som ska 
skilja avvikaren från norm och normalitet. Marcus 
visar hur novellens rättegång består av en ”korseld 
av blickar” (55) där den anklagade mördaren be-
traktas och bedöms av juristen (som är oerfaren), 
nämndemannen (som är erfaren) och läkaren (som 
står för den vetenskapliga blicken). Marcus associe-
rar också till Strindbergs Plaidoyer d’un fou, där bil-
den av berättarens lika dyrkade som avskydda Ma-
ria växlar mellan hora och madonna, men framför 
allt är den manlige hjältens visuella fantasi. Mar-
cus drar in Foucaults idéer om övervakning och 
straff och ser novellens många blickar som en första 
station i den normaliseringskampanj som avhand-
lingen sen följer i litteraturen.

Här kan jag tycka att Marcus inte tillräckligt 
uppmärksammar att novellen mynnar ut i att den 
mördade kvinnan antas vara den verkliga brotts-
lingen; att det alltså sker en omkastning av rollerna. 
Och, framför allt, att novellen landar i att man inte 
kan veta. De tre diskuterande herrarna, som står för 
civilisationen, kommer fram till att ”därute på kob-
barna” (Samlade verk 26. Skärkarlsliv [1984] 102) i 
yttre skärgården kan man inte veta vad det är som 
händer. Strindberg dementerar så att säga Foucault: 
blickarna når inte den verklighet som ligger utanför 
civilisationen.

Under rubriken ”Att framkalla identitet” utgår 
Marcus i nästa kapitel från Strindbergs korta drama 
Paria, som ju bygger på en novell av Ola Hans-
son, samt den korta vivisektionen ”Hérédité, en-
core une fois”. I dramat, där herr X försöker fixera 
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herr Y, handlar det återigen om blickar, rentav om 
fotografiska blickar även om inga fotografier före-
kommer, däremot speglingar. Intressant nog verkar 
dramat visa att den fotografiska blicken kommer 
till korta när det gäller att fastställa herr Y som av-
vikare och brottsling; istället krävs den ”detektiv-
blick” (92) och det skarpsinne som herr X besitter. 
Poängen understryks i ”Hérédité, encore une fois”, 
där det är konstnären som tillskrivs den överlägsna 
insikten i människonaturen. Det heter att Strind-
berg ”problematiserar ideligen själva processen där 
individen töms på mening i förhållande till typen. 
Texterna håller sig kvar i det magiska ögonblicket 
då individ blir avvikartyp” (94) – och jag vill då 
tillägga att det här ”magiska ögonblicket” kanske 
kunde utnämnas dramatikens plats, den plats där 
omkastningar sker; i dramat kastas rollerna x och 
y om. Strindberg är ju först och främst dramatiker, 
vilket i mitt perspektiv betyder att han är en opå-
litlig bidragsgivare till samhällets normalisering.

”Kompetens: brottslingen och geniet” – så dö-
per Marcus följande kapitel, där han fortsätter med 
Strindberg som den som ”enträget gestaltar avvi-
kande människor för att formulera människoty-
per och i förlängningen medverka i hygieniseringen 
av samhället” (103), det vill säga till normalisering 
– och jag vill återigen påpeka att Strindberg nog 
måste betraktas som en opålitlig medverkare. Mar-
cus tar hjälp av brevväxlingen mellan Strindberg 
och Hansson, där det pågår en diskussion om av-
vikelse, brottslighet och genialitet och inte minst 
med hjälp av Max Nordau, vars vitt spridda skrif-
ter har en tendens att likställa geni och brottsling 
under rubriken dekadens. Marcus tar också upp 
Strindbergs pamfletter i kvinnofrågan, där kvinnan 
framställs som en enda stor avvikelse. Men han har 
också hittat Strindbergs lilla text ”Själamord”, där 
han menar att Strindberg antar ”rollen som det av-
vikandes advokat” (119). Marcus beaktar här, som 
jag ser det, inte att dramatikern Strindberg mycket 
väl kan underminera pamflettisten – man kan ju ex-
empelvis läsa Fadren som en dekonstruktion av vad 
samme författare säger om man och kvinna i sina 
pamfletter – och att Strindberg dessutom i breven 
gärna spelar med rader av olika möjligheter. Att 
brev, drama och pamflett säger olika är ingen märk-
värdig observation – men den går dåligt ihop med 
Marcus ambition att göra Strindberg till en med-
spelare i ett socialhistoriskt projekt.

”Normalisering: från övervakning till govern-
mentalitet” är ett teoretiskt kapitel, där Marcus 
diskuterar sin övergripande tes om den normalise-

ringskampanj han finner via litteraturen i samhäl-
let runt 1900. Marcus medger att litteraturens bi-
drag till denna kampanj inte kan kallas enkel. Han 
tänker sig att litteraturen erbjuder en ”experiment-
yta” där det pågår ett ”normalitetsspel” (125), och 
att detta låter sig förstås som ett led i det han med 
Foucault kallar ”governmentalitet”, där det snarare 
än övervakning och identifikation pågår ett spel 
eller en ”agon” mellan frihet och styrning. Dessa 
till synes motsatta impulser betingar i själva ver-
ket varandra så att individen rentav kan förverkliga 
sin frihet genom att identifiera sig med samhälle-
liga system för styrning och kontroll. Den norma-
litet som blir resultatet på individnivå utnämner 
Marcus till ”en av 1800-talets viktigaste ideologiska 
uppfinningar” (142). Han finner stöd för detta re-
sonemang hos filosofen Ian Hacking; lite överras-
kande, kan jag tycka, eftersom den bok han refe-
rerar till, Hackings The Taming of Chance (2015), 
främst handlar om C.S. Pierce, om induktions-
tänkandet och pragmatismens genombrott. Där-
för saknar jag ett led i resonemanget: förbindelsen 
mellan pragmatism och normalitet.

Med kapitlet ”Barnamörderskan” inleder Mar-
cus sina textanalyser. Här behandlar han ett motiv 
som dyker upp ett antal gånger i Ola Hanssons för-
fattarskap. Marcus läser det som Hanssons försök 
att ”fixera den gräns där det normala livet går över 
i det abnorma” (151) och han utnämner upplevel-
sen av den anklagade och dömda barnamörderskan 
till själva ”utgångspunkten” (165) för författarska-
pet. Hansson är uppenbart fascinerad av det av-
vikande som han också finner hos ”nya kvinnor”, 
men genom barnamörderskan gestaltar han ett spel 
mellan skuld och oskuld, avvikelse och normalitet. 
Han vacklar mellan olika bedömningar och analy-
ser men verkar slutligen – i sin egenskap av självut-
nämnt genialisk iakttagare och författare – kunna 
identifiera sig både med brottsling och avvikare.

I kapitel sju, ”Dilettanten och ariern” fortsätter 
Marcus med Ola Hansson, nu som ett ”hygienis-
tiskt” (169) projekt, där Hansson går från att fasci-
neras av det avvikande till att äcklas och ta avstånd. 
Detta gäller de ”äckliga, ruttnande och kastrerande 
kvinnomonster” (170) vi möter i novellsamlingen 
Tidens kvinnor, vidare novellen ”Dilettanten” som 
gäller som hatporträtt av Georg Brandes och där 
Hanssons projekt blir uttalat antisemitiskt. Något 
som förstärks i hans entusiastiska presentation av 
Julius Langbehns Rembrandt als Erzieher, där det 
lokalt jordbundna ställs mot det judiskt kosmopo-
litiska som positivt mot negativt. Marcus tillåter sig 
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en smula ironi mot Hanssons projekt när han påpe-
kar att Hansson själv framstår som den verklige di-
lettanten, inte minst i hans Langbehnpresentation, 
som till stor del består av material som han utan vi-
dare översatt direkt från Langbehn. (Han uppfyller 
därmed ett dilettant-kriterium: osjälvständighet).

De två kapitlen fångar fint ambivalensen hos 
Ola Hansson inför det avvikande, men underbe-
tonar kanske två moment. Dels sexualiseringen av 
det avvikande: i Langbehnpresentationen betonar 
Hansson sitt fysiska äckel inför det judiska, som 
beskrivs som sexuellt och snuskigt. Likaså kvin-
noporträtten i Tidens kvinnor: samtliga kvinnor 
framställs som hjälplösa fångar i sin sexualitet. Vi-
dare ansatsen till dialektik mellan det lokala och 
kosmopolitiska i Hanssons kanske viktigaste verk 
från denna tid, den självbiografiska utvecklingsro-
manen Resan hem: huvudpersonen Truls är den 
skånska bondpojken som till slut ändå blir något 
av en kosmopolitisk världsmedborgare, eller som 
rättare sagt växlar däremellan och därmed förenar 
motsatserna. Det hade varit intressant med en dis-
kussion av hur denna dialektik förhåller sig till det 
bastanta avståndstagandet från den dilettantiska 
och ”judiska” kosmopolitismen.

I kapitel åtta, ”Aryah och Pariah” diskuteras 
Strindbergs Tschandala, som väl är det mest kom-
plicerade av de verk som Marcus tar sig an och som 
också får en utförlig analys; argument från denna 
analys återkommer dessutom i de följande kapitlen. 
Marcus slår fast att romanen skildrar en ”agon”, en 
dramatisk strid och konflikt mellan de två kontra-
henterna, magistern och ”tattaren”, därmed också 
mellan kultur och natur, intellekt och kropp, veten-
skap och magi, ordning och kaos. Marcus konsta-
terar att magistern har ett uppdrag som i romanen 
kallas ”uniformitet” (192; i romanen, Samlade verk 
14, Svenska öden och äventyr II [1990] 170) – i ro-
manvärlden, som är förlagd till 1600-talet, handlar 
det om att anpassa de gamla danska kolonierna till 
det svenska väldet. Marcus konstaterar att detta är 
något så ovanligt som en svensk ”kolonialroman” 
(192), något som i Marcus optik blir ett led i den 
normaliseringskampanj till vilken han ser litteratu-
ren som bidragsgivare. Romanen uppfattar därför 
Marcus som en ”allegorisk berättelse om hur man 
skriver om och genomskådar eller begripliggör av-
vikaren” (194); magistern blir något av en detektiv 
och undersökningsobjektet, ”tattaren”, en ”misch-
masch-människa” (198) – en term som Marcus me-
nar att Strindberg plockat upp hos Nietzsche med 
den allegoriska innebörden att misch-maschet ska 

uniformeras till enhetlighet. Projektet visar sig 
dock bjuda på svårigheter: ”tattarens” personlighet 
och det kaos han representerar bjuder på överras-
kande lockelser för magistern, till exempel genom 
den ”lurviga” syster som erbjuder sig som sexualob-
jekt – Marcus redovisar förstås att romanen går till-
baka på Strindbergs leverne, inklusive hans erotiska 
äventyr, på Skovlyst utanför Köpenhamn 1888. Ma-
gistern måste rentav bli som ”tattaren” för att kunna 
besegra honom, konstaterar Marcus. Och slår sam-
tidigt fast att romanen ”handlar om seendets för-
måga att avslöja människans identitet” (208), att 
där pågår en ”kamp om blicken” (208) mellan de 
två kontrahenterna där ”tattaren” till slut ”blir prin-
cipen för sitt eget underkuvande” (213), det vill säga 
han går in i den kamp han är dömd att förlora – till 
slut blir han ju också dödad, ja mördad, av magis-
tern med hjälp av optisk magi, vilket betyder att 
magistern använder just de magiska medel som an-
nars tillskrivs just den underlägsne ”tattaren”. Där-
med, konstaterar Marcus, ”dekonstrueras” (217) 
just den övervakningsstrategi som står på spel, de 
till synes stabila motsatserna kultur-natur, ordning-
kaos, kastas om, texten är full av ”speglingar mellan 
tattarens och magisterns kunskapssfärer” (216) – 
och det är dessutom just med hjälp av speglar som 
magistern får död på sin motståndare. ”Paria var 
död, och Aria hade segrat” (Samlade verk 14, 280) 
– så står det till slut i romanen, något som Marcus 
anspelar på i sin kapitelrubrik.

Omkastningen mellan de två kontrahenterna 
är ju kännetecknande för dramatikern Strindberg; 
vi känner igen den från Paria (för att nu hålla sig 
till Marcus exempel). Omkastningen installerar en 
osäkerhet om hur berättelsen egentligen skall för-
stås – en osäkerhet som Marcus kallar ambivalens. 
Jag vill mena att denna ambivalens går igen i Marcus 
läsning: han kan inte bestämma sig för om Strind-
berg, i Tschandala, propagerar eller dekonstruerar 
normalitet. För mig är det frestande att leka med 
tanken att Strindbergs omkastningar, hans ambi-
valens, inviterar till att rentav läsa romanen som 
ett sabotage av den normalisering som Marcus ut-
nämner till textens program. När Marcus beskri-
ver Tschandala som en ”kolonialroman” (192) och 
att hjälten, magistern, sysslar med att tränga in i 
”mörkrets hjärta” (197) – ja, då är det frestande att 
ta ett steg till genom att tänka i analogi med Joseph 
Conrads Heart of Darkness: att således romanen 
beskriver en hjälte i stil med Conrads Kurtz efter 
mönstret go native: civilisationshjälten blir som sin 
motståndare. Ulf Olsson är inne på parallellen till 
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Kurtz i Levande död. Studier i Strindbergs prosa 
(1996, 236).

Så här står det på ett ställe i romanen: ”tattaren 
hade trängt sig in i magisterns tankar och borrat 
sig in där som en integrerande beståndsdel” (Sam-
lade verk 14, 200) – vilket betyder att romanens 
slutsats – ”Paria var död, Aria hade segrat” – kan-
ske kunde läsas som ren ironi. I själva verket är det 
ju ”Paria” som segrat, i och med att ”Paria” blivit 
en ”integrerande beståndsdel” i civilisationskäm-
pens tankeverksamhet: ”tattaren” dör för att upp-
stå i magisterns gestalt.

I kapitel nio och tio handlar det om Gustaf af 
Geijerstam utifrån flera av hans romaner men också 
utifrån hans försök som tidig sociolog, med un-
dersökningar av arbetarnas villkor och bostadsför-
hållanden, alltsamman led i hans intresse för den 
sociala frågan, ett intresse som Marcus uppfattar 
som ett led i normaliseringskampanjen. Kapitel nio 
tar upp romanen Den eviga gåtan under rubriken 
”Brottslingen, den nya kvinnan och den sociala frå-
gan”. Och denna ”fråga” handlar hos Geijerstam i 
första hand om hemmet, som borde vara en fredad 
tillflyktsort men som hotas på olika sätt. I Den eviga 
gåtan är hemmet en idyll som emellertid hotas och 
sprängs inifrån av ”den nya kvinnan”, ett fenomen 
som tidigare presenterats av Ola Hansson i novell-
samlingen Tidens kvinnor. Hos Geijerstam söker 
kvinnan sin frihet vilket betyder hemmets upplös-
ning. Parallellt med detta rapporteras ett brott i 
ett annat hem: huvudpersonen stöter ihop med en 
”neurastenisk arbetare” som visar sig ha mördat sin 
fru. Marcus omformulerar ”den eviga gåtan”, den 
som hos Geijerstam ”ligger bakom både brottslig-
heten och familjelivets förfall” (240) till just den 
”sociala frågan”, något som han uppfattar ”som en 
del i en övergripande ’governmentalisering’ av sta-
ten” (241) och som en förvandling av traditionell 
moralproblematik till det ”sociala fältet”.

I kapitel tio handlar det om ”det avvikande hem-
met”. Marcus använder här återigen Den eviga gå-
tan men också romanerna Medusas huvud och 
Kvinnomakt. I Den eviga gåtan växlar perspektivet 
mellan hemmet, hyreskasernen, gatan, kaféet och 
utväxlingen däremellan sker i den hotande moder-
nitetens regi – en modernitet som hos Geijerstam 
påfallande ofta förknippas med tågtrafik: huvud-
personen i Den eviga gåtan jobbar på Centralen, 
huvudpersonen i Medusas huvud kastar sig framför 
ett tåg. Huvudpersonen i Den eviga gåtan lämnar 
både Centralen och hemmet för att söka ensamhet 
i naturen; i Kvinnomakt ruineras hem och familj av 

en kvinna. Hemmet är i samtliga fall Geijerstams 
”rotmetafor” med vars hjälp han utarbetar en ”nor-
malitetskarta” (262), något som Marcus avläser som 
”governmentalitet” och ser som förebådande funk-
tionalism och folkhem. Hemmet, hos Geijerstam, 
är en tillrättalagd frihet, det är både öppet och av-
skilt, frigörande men också instängt – något som il-
lustrerar den ”agon” mellan ”öppenhet och avskild-
het, frihet och tillrättaläggande” (297) som enligt 
Marcus utmärker den normalisering som han avlä-
ser i den aktuella epoken.

Jag har inga starka invändningar mot kapitlen 
om Geijerstam; istället vill jag komplimentera för-
fattaren till att han ger Geijerstam så pass mycket 
plats. Geijerstam var en viktig författare på sin tid 
men han har fått alltför lite uppmärksamhet i forsk-
ningen. Några komponenter i romanerna tycker 
jag underbetonas, t.ex. att de manliga huvudper-
sonerna och berättarna är så påfallande trötta: alla 
Geijerstams berättande män verkar vara i samma 
familj som Garborgs Trætte Mænd (1891). De är 
med andra ord inga exemplariska förebilder för en 
moderniserad normalitet, snarare är de reaktioner 
på och emot denna modernisering: tågtrafiken lad-
dar inga upprymda känslor av fart och framsteg, 
istället inviterar den till destruktion, underkastelse, 
flykt. Och inte heller är kvinnorna alltid lika de-
struktiva. Någon gång får kvinnan något av en egen 
röst, allra tydligast i Kvinnomakt. Här berättar den 
trötte mannen om hur han plockar upp en kvinna 
från gatan, en kvinna som – i Marcus terminologi – 
blir en ”vampyrkvinna” (285) och ruinerar den lilla 
familjen, varpå hon åter kastas ut på gatan och för-
passas till Amerika. Men fortsättningen tycker jag 
saboterar normaliseringsprojektet: huvudpersonen 
tar upp kontakt med en väninna som är hans första 
kärlek och det är hon som får något av en egen 
röst. Hennes man är notoriskt otrogen men ändå 
en trevlig karl, kompis med berättaren, och tillsam-
mans ingår de ett ménage à trois – jag tror att roma-
nens antydningar ska förstås på det sättet – något 
som väl får sägas vara närmast subversivt i förhål-
lande till familjeideologin och knappast ryms på 
normalitetskartan.

Avhandlingen avslutas med en Epilog, där Mar-
cus betonar att den normalisering – som ju är det 
som allting handlar om – av de inblandade upplevs 
både som ”nödvändigt för att skapa en identitet” 
och ”som ett hot mot den egna identiteten” (303). 
Detta skapar en ”djupgående ambivalens” hos för-
fattarna, rentav så att ”texterna själva tenderar att 
riva ner det som var grunden för deras egen ratio-
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nalitet” (305). Marcus betonar här de litterära tex-
terna som skärningspunkter, som gestaltningar av 
”spänning” mellan normaliseringens olika perspek-
tiv, som ”experimentyta” i ett pågående ”normali-
tetsspel” – ”Normalitetsspelet” lyder en av kapitlets 
underrubriker (306). De berörda författarna är alla 
”investerade i projektet att normalisera människan” 
(309) samtidigt som de slår vakt om ”den okränk-
bara individualiteten” (309). Detta pekar på en tve-
tydighet i normaliserings- och moderniseringspro-
cessen, något som författarna svarar på med ambi-
valens: de blir så att säga motvilliga bidragsgivare 
till den övergripande processen.

Jag kan undra hur författarna bär sig åt för att 
”riva ner” den grund de står på, den som postule-
ras som ”normalitetsspel”. Och tänker att de litte-
rära texterna, i avhandlingens logik, bidrar till nor-
maliseringen vare sig de vill eller ej – att Marcus 
med andra ord konstruerat en socialhistorisk-lit-
teraturanalytisk modell, som är ofelbar i den me-
ningen att den inte kan negeras. För min del skulle 
jag väl lägga större vikt vid hur ”ambivalensen” kan 
slå över i det destruktiva, som när Ola Hansson för-
vandlar sin nya och frigjorda kvinna till ett tvekö-
nat monster; eller när Strindberg gör civilisations-
hjälten till mördare i Tschandala eller låter kontra-
henterna gå in i varandra och dela identitet, som i 
en rad av dramerna; eller när Geijerstam låter sina 
trötta män kasta sig framför tåg eller fly till öde-
marken. Men nu är det ju inte min syn på litteratur 
och samhälle som står på programmet utan Gustaf 
Marcus; och jag konstaterar att han har skrivit en 
tesdrivande, välargumenterad och gedigen avhand-
ling. Den epok och de författarskap som behand-
las är ofta undersökta av forskningen men blir icke 
desto mindre blir belysta på nya sätt. Marcus moti-
verar oss att ompröva våra invanda sätt att betrakta 
den valda epoken och, generellt, litteraturen som 
samhälleligt fenomen – det gör avhandlingen till 
ett stimulerande bidrag till det litterära samtalet.

Arne Melberg

Ljubica Miočević, Fantasiens morgonrodnad. En 
studie i Clas Livijns romaner. Stockholms univer-
sitet. Ellerströms. Lund 2017.

En av avhandlingens förtjänster nämns redan på 
bokens omslag. Ljubica Miočevićs bok är den första 
monografin som ägnats åt Clas Livijns författar-
skap på över hundra år. Vid första ögonkastet ver-

kar detta kanske inte så märkvärdigt. Man kunde 
peka på de många avhandlingar och monografier 
som har publicerats om Carl Jonas Love Almqvists 
skrifter och i synnerhet om hans romaner. Men vid 
sidan av Almqvist finns det bara ett fåtal roman-
tiska eller realistiska prosa-författarskap (däribland 
Vilhelm Fredrik Palmblads, Fredrika Bremers och 
Emilie Flygare-Carléns) som på sistone har be-
handlats i mera utförliga studier. Däremot saknar 
vi aktuell forskning kring den tidiga romankonsten 
av författare som till exempel August Blanche, Fre-
dric Cederborgh, Carl Frederik Dahlgren och So-
phie von Knorring.

Ändå måste förtjänsten av en aktuell presenta-
tion och kritisk uppskattning av just Livijns roma-
ner betonas. Detta har inte minst med den speci-
fika kvalitén att göra, som enligt Gunnar Ekelöf, 
Torsten Ekbom, Horace Engdahl, Kjell Espmark, 
Börje Räftegård, Stephan Michael Schröder, Tho-
mas von Vegesack och andra prominenta föresprå-
kare särskiljer Livijns texter. Livijn har länge haft 
rykte om sig att vara en författarens eller en litte-
raturvetarens författare. Detta rykte bekräftades 
bland annat i den av Börje Räftegård editerade vo-
lymen Spader Dame och andra prosatexter ur svensk 
romantik (1987), som bidrog till att förändra bil-
den av romantiken och den romantiska litteraturen 
under 1980-talet. Livijn uppmärksammades som 
en självreflexiv, ironisk och språkmedveten förfat-
tare. Hans prosatexter hjälpte till att revidera den 
naiva uppfattningen om romantikens förment ide-
alistiska verk- och geniestetik som i synnerhet präg-
lade den svenska litteraturforskningen under det ti-
diga nittonhundratalet. Livijns intresse för språkets 
retoriska egendynamik, som i synnerhet utmärker 
hans roman Spader Dame, är nära förknippat med 
filosofisk-estetiska reflexioner som tydligt inspire-
rades av den tidiga tyska romantiken och dess för-
ståelse av en kritisk transcendentalpoetik. I nära an-
slutning till Walter Benjamins dissertation Der Be-
griff der Kunstkritik in der deutschen Romantik har 
just detta begrepp nyttjats i 1980- och 1990-talets 
forskning för att uppmärksamma den täta relatio-
nen mellan den litterära romantiken och den kri-
tiska upplysningsfilosofin (i synnerhet Immanuel 
Kants estetik), som även spelar en central roll i Clas 
Livijns författarskap. Den alldeles säregna och vik-
tiga rollen som Livijns skrifter spelade i den svenska 
litteraturhistorien och den svenska litteraturhisto-
rieskrivningen blev tydlig 1993, när Livijns roman 
Riddar St. Jöran. Ett Quodlibet – som bevarades i 
ett omfångsrikt handskriftmaterial och ett unikt, 


