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liv, miljöer och tidstypiska markörer men inte på 
samma sätt vad gäller brotten i fiktionen. Det finns 
en risk att undersöka romanerna utifrån samhälls-
kritik och verklighetsanspråk för de deckarspeci-
fika dragen – för att förstå genrens betydelse i da-
gens samhälle kunde blicken kanske också riktats 
specifikt mot denna partikulära realism. På vilka 
sätt är miljöerna och vardagslivet realistiskt – är 
det fråga om ganska enkla poänger av dagishämt-
ningar i medelklassen eller ställer även vardagslivet 
mer komplexa frågor?

Ett tredje betydelsefullt perspektiv i avhand-
lingen är genus, men det är viktigt att betona att 
undersökningen i sig inte är grundad i ett genus-
vetenskapligt synsätt utan det blir snarare en vik-
tig del av resultaten. Genomgående i avhandling-
ens fyra delar belyses skillnader mellan kvinnor och 
män. Det gäller vem som är författare, hur de pre-
senteras på bokomslagen och vilka roller som män 
respektive kvinnor har i romanerna. Många av av-
handlingens mest intressanta resultat hänger också 
samman med svaren på dessa frågor. För det rå-
der ingen tvekan om att det är stor skillnad på kön 
vad gäller författare, marknadsföring och gestal-
ter i texterna.

Genusperspektivet är med andra ord framträ-
dande och viktigt, men trots det saknas genomgri-
pande diskussioner kring kön och genus. I Mord-
förpackningar nämns helt kort Yvonne Hirdmans 
begrepp ”genussystemet” och ”isärhållandets makt” 
och i Död och dagishämtningar diskuteras de ovan 
nämnda Walton & Jones som också har ett genus-
perspektiv. Utgångspunkten i avhandlingen är inte 
genusvetenskaplig och det är gott nog att författa-
ren inte har valt att fördjupa sig initialt i detta om-
fattande fält. Samtidigt blir det vid flera tillfällen 
tydligt att genusvetenskapliga tankar hade kunnat 
fördjupa analysen. Det gäller alla de tre delstudi-
erna men blir särskilt tydligt i Död och dagishämt-
ningar i diskussionen kring män och kvinnor som 
förövare, offer eller detektiver. Det finns olika teo-
retiska möjligheter, ett av dessa är mansforskning 
som hade kunnat ge intressanta ingångar i mate-
rialet.

Avslutningsvis är det värt att notera att detta är 
en synnerligen omfattande avhandling som består 
av fyra böcker, 759 sidor, åttiotvå tabeller, trettiotvå 
diagram och tjugofyra bildsidor. Berglund har skri-
vit en avhandling som har återupplivat den gamla 
litteraturvetenskapliga kvantitativa forskningen. 
Det är gjort med en vetenskaplig noggrannhet som 
imponerar och han har därmed utvecklat meto-

der och gett forskningen nya verktyg. Undersök-
ningarna och analyserna har lett till ny kunskap om 
deckarna men det är inte studier som endast ska lä-
sas av den som är intresserad av deckare, tvärtom 
tycker jag nog att det som är mest intressant och 
användbart är kunskap om bokmarknaden, om pe-
ritexter och om genrer. Dessa resultat och denna 
kunskap kan med fördel appliceras på helt andra 
genrer och material. Avhandlingen omfattar ett 
synnerligen stort material och greppar skickligt 
över många perspektiv och idéer. Det väcker många 
ytterligare frågor kring perspektiv som kunnat ut-
ökas eller undersökningar som kunnat fördjupas, 
men det är samtidigt inte rimligt att göra mer än 
vad Berglund redan har gjort i denna imponerande 
avhandling. Det får bli i följande studier eller hos 
andra skribenter som dessa trådar tas upp.

Ann Steiner

Katarina Båth, Ironins skiftningar – jagets förvand-
lingar. Om romantisk ironi och subjektets paradox i 
texter av P. D. A. Atterbom. Litteraturvetenskapliga 
institutionen, Uppsala Universitet. Uppsala 2017.

Med afhandlingen Ironins skiftningar – jagets för-
vandlingar ønsker Katarina Båth at vise, at Atter-
boms digtning er præget af romantisk ironi, og at 
denne ironi har et subversivt, frigørende potentiale 
– et potentiale til at forandre relationen mellem 
subjektet og den anden, hvilket indebærer relati-
onen mellem det mandlige digtersubjekt og den 
kvindelige anden.

Den konservative Atterbom fremstår i afhand-
lingen som subversiv feminist, hvis digtning ud-
trykker en indsigt i, at jeget må åbne sig for det an-
det og den anden – både i sig selv og uden for sig 
selv – i en dialektik, der pendler mellem tilintetgø-
relse og skabelse, destruktion og reparation, identi-
fikation og fremmedgørelse, begrænsning og uen-
delighed, realitet og idealitet.

Ironi bliver i afhandlingen helt overordnet be-
grebet for selve den dialektik, der pendler mellem 
disse modsætninger og på den ene side undergra-
ver deres dikotomiske polarisering, på den anden 
side forhindrer deres sammensmeltning til en har-
monisk syntese.

Denne forståelse af ironien henter Båth i den ty-
ske Frühromantik, først og fremmest hos Friedrich 
Schlegel, der netop definerer ironien som en spæn-
dingsfyldt syntese, altså en figur, hvor modsæt-
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ninger sameksisterer, uden at forskellen mellem 
dem ophæves. Det er også Schlegel, der define-
rer ironien som en bestandig vekslen mellem selv-
skabelse og selvtilintetgørelse – en definition, som 
bliver vigtig for afhandlingen, idet den på original 
vis sammenføres med den objektrelation-oriente-
rede psykoanalyses insisteren på, at enhver skabelse 
pendler mellem destruktion og reparation.

Fra den psykoanalytiske objektrelationsteori 
(Donald Winnicott og Jessica Benjamin; man sav-
ner på litteraturlisten Melanie Klein) henter af-
handlingen den pointe, at der er en analogi mellem 
at skabe et kunstværk og at skabe sit eget jeg, og at 
denne skabelse foregår gennem relationen til ob-
jektet (den anden) i en vekselvirkning mellem de-
struktion og reparation. Fra objektrelationsteorien 
henter afhandlingen også sit centrale begreb om le-
gen som et rum, hvor vekselvirkningen mellem de-
struktion og reparation kan gennemspilles. Idet af-
handlingen fremdrager de teatrale aspekter ved At-
terboms digtning, forstås leg som skuespillets og 
maskeradens rum, hvor roller og positioner, herun-
der kønsroller og kønspositioner, kan afprøves og 
inverteres. Men leg forstås også som kærlighedsle-
gen mellem to subjekter (Astolf og Felicia i Lyck-
salighetens ø, Amundus og Florinna i Fågel blå).

Et helt andet sted i psykoanalysen, hvorfra af-
handlingen henter sin teori, er hos den Jacques La-
can-inspirerede Julia Kristeva, i hendes insisteren 
på det særligt poetiske sprog, som hun kalder det 
semiotiske, hvor ordenes musikalske, rytmiske, 
klanglige kvaliteter bliver vigtigere end deres be-
tydning og korrekte grammatik. Det bliver en gen-
nemgående pointe i afhandlingens analyser, at det 
poetiske sprog hos Atterbom udvirker den subver-
sive opløsning af den etablerede sproglige orden, 
som det semiotiske udvirker hos Kristeva.

Ironien er både teatral og poetisk. Den teatrale 
dimension ved ironien understøttes af Atterboms 
egen definition af ironien som ”glappet i Dionysos 
mask” (72) – altså selve forskellen på maske og ma-
skebærer, rolle og skuespiller, en spaltning i subjek-
tet selv, en undergravning af selvidentiteten. Det 
er denne dimension ved ironien, dens spaltning af 
subjektet, der har fået ironiens kritikere til at be-
tragte den som en afgrund i subjektet, hvor sub-
jektet fortaber sig og afkobler sig fra sin sociale, 
mellemmenneskelige omverden. Båth afviser ikke, 
at ironien har denne indadvendte, indadkrogede 
bevægelse i sig, men hun insisterer dels på, at sub-
jektets spaltning er kreativ frem for slet og ret til-
intetgørende (eller rettere: at tilintetgørelsen er et 

moment i den alt i alt kreative vekslen mellem selv-
tilintetgørelse og selvskabelse); dels på at den ak-
kompagneres af ironiens anden bevægelse, som er 
udadrettet, henvendt, dialogisk.

Ironi er refleksion. Ironi er metapoesi. Den ele-
mentære definition af romantisk ironi, som afhand-
lingen også medtager, er at den er et fiktionsbrud 
– et sted i teksten, hvor den gør opmærksom på, at 
den bare er fiktion. Det kan jo så føre til uendelig 
selvrelativering (den uendelige afgrund af selvre-
fleksion), men kan også betragtes som et dialogisk 
greb, idet det rummer en henvendelse til læseren. 
Hvor der er metapoesi, er der læserhenvendelse og 
dermed en dialogisk, udadvendt gestus. Afhand-
lingen viser, hvordan ironiens fiktionsbrud filoso-
fisk er knyttet til den spænding mellem det ideale 
og det reale, som romantikken (og den tyske idea-
lisme) er optaget af. Som fiktionsbrud gør ironien 
opmærksom på, at den fremdigtede idealverden 
ikke er en realitet, den er fiktiv.

At læse Atterbom med fokus på ironien bety-
der også at læse ham metapoetisk. Og det gør af-
handlingen ikke bare dér, hvor det metapoetiske 
er meget eksplicit (som i Rimmarbandet, hvor vi 
ser et publikum sidde og se et stykke teater); den 
fremlæser også en metapoetisk dimension dér, hvor 
den ikke umiddelbart er til stede. For eksempel læ-
ses alle blomsterne i Blommorna som forfatter-he-
teronymer, der udtrykker hver deres digteriske po-
sition. Blomsterne læses altså ikke bare som kvinde-
figurer – digterens muser eller objekter – men også 
som figurer for digtersubjektiviteten selv. Et andet 
eksempel er tolkningen af Lycksalighetens ø, hvor 
relationen mellem Astolf og Felicia læses som alle-
gori på relationen mellem læser og digt.

Ved gennemgående at fremlæse denne metapo-
etiske dimension udnævner afhandlingen Atter-
boms digtning til at være en instans af den transcen-
dentale universalpoesi, sådan som Schlegel define-
rer den i Athenaeum-fragment 116, nemlig som det, 
der på én gang er ”Poesie” og ”Poesie der Poesie”; 
på én gang digtning og meta-digtning.

Afhandlingen forstår den romantiske ironi 
strukturelt som en spændingsfyldt syntese og over-
fører denne struktur til kønsfilosofien for at fore-
slå, at man kunne tænke sig også relationen mellem 
den maskuline og den feminine position som en så-
dan spændingsfyldt syntese, det vil sige en samek-
sistens, der fastholder forskellen og udgør et alter-
nativ både til polariserende dikotomi og harmoni-
serende syntese, hvad enten harmoniseringen anta-
ger skikkelse af komplementaritet (yin/yang) eller 
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androgynitet. (Afhandlingen betragter det andro-
gyne som noget, der befinder sig i ironiens felt, det 
vil jeg vende tilbage til.)

Men ud over at forstå ironien strukturelt, for-
står afhandlingen den også som en teatral gestus 
og åbner læserens øjne for, at den romantiske ironi 
i almindelighed, og Atterboms tekster i særdeles-
hed, kan betragtes som ét stort queer, burlesk show. 
Denne optik etableres fremragende i afhandlingens 
første analytiske kapitel, som omhandler Blom-
morna. Båth læser værket som en burlesk blomster-
maskerade, som ”metapoetisk rolldiktning” (89), 
som ”en indirekt konstruktion av romantisk, konst-
närlig manlighet och identitet via en rad huvud-
sakligen, men inte enbart, kvinnliga roller som dik-
taren iklär sig” (85–86). Hun påpeger, hvordan vær-
ket kan minde om en modereportage – en kaval-
kade, hvor blomsterne iklæder sig forskellige out-
fits (98), ligesom hun betragter hver blomst som en 
slags ”outfit” for den mandlige digter. Det er virke-
lig fornøjeligt at læse om den ”queer” Narcissus, om 
natviolen som en cross-dressed satyr i nonnedragt 
(136), om rosens litterære performance-akt, hvor 
hun ifører sig lækre secondhand-outfits i form af 
gamle tekster om roser (118) – og ikke mindst om 
forglemmigejens ”diffust lesbiska” begær, da hun 
ligger mellem den elskede kvindes ”tvenne hvita 
vågor” – noget vi vel at mærke oplever fra rosens 
egent perspektiv! (122–123).

Efter den burleske, metapoetiske, queer og øjen-
åbnende analyse af Blommorna følger endnu tre 
store analytiske kapitler: Kapitel fire om Rimmar-
bandet, Kapitel fem om Lycksalighetens ø, Kapitel 
seks om Fågel Blå. Denne rækkefølge er i overens-
stemmelse med værkernes kronologi, men er også 
disponeret efter et Athenaeum-fragment, der såle-
des bliver afgørende for afhandlingens komposi-
tion, nemlig fragment nummer 238, hvor Schlegel 
skriver om ironien, at den begynder som satire, svæ-
ver som elegi og ender som idyl. Denne tredeling 
stemmer elegant overens med de tre behandlede 
værker: Rimmarbandet som satire, Lycksalighetens 
ø som elegi, Fågel blå som idyl. Tredelingen bliver i 
afhandlingens konklusion til mere end et komposi-
torisk greb, nemlig til en tese om udviklingen i At-
terboms forfatterskab: Fra den aggressive, konser-
vative satire over elegiens reparative sorg over det 
tabte ideal, til den humoristiske, uafsluttede idyl, 
hvor det bliver muligt at reagere på livets ufuld-
kommenhed med latter. Idet det er afhandlingens 
erklærede ambition at undersøge, hvilken subjek-
tivitet, og ikke hvilke genrer, den romantiske ironi 

konstituerer, forstås Atterboms udvikling som en 
udvikling af forskellige former for subjektivitet, der 
dog korrelerer med de forskellige genrer: det poeti-
ske subjekt, det satiriske subjekt, det elegiske sub-
jekt, det reflekteret idylliske subjekt.

Båth har skrevet en original, grundig, teoretisk 
og litteraturhistorisk velinformeret afhandling, der 
kaster nyt lys over Atterboms forfatterskab, ikke 
bare gennem den idehistoriske kontekstualisering 
til den tyske Frühromantik, men også gennem den 
queer-orienterede aktualisering. Imidlertid hører 
det med til opponentens job at komme med ind-
vendinger. Hvad angår afhandlingens brug af psy-
koanalytisk teori, undrer det mig, at Lacan-inspire-
rede psykoanalytikere som Kristeva og Luce Irigaray 
inddrages side om side med objektrelations-teorien 
(Winnicott og Benjamin), uden at uoverensstem-
melserne mellem disse retninger diskuteres. Lacan 
tager eksplicit afstand fra den ego-psykologi, som 
objektrelationsteorien udspringer af. Båth finder 
begge steder en forståelse af subjektet som en spal-
tet og sammensat størrelse, men det, som nedtones, 
er forskellen på at forstå subjektet (som ego-psyko-
logien) som et jeg, der kan rumme spaltningen og 
sammensatheden, eller (som Lacan) som noget, der 
i sig selv er en irreducibel spaltning. Herudover er 
der fire ting, jeg gerne vil diskutere. De første to an-
går manglende referencer, først til Schlegels begreb 
om ”Ironie der Liebe”, dernæst til Søren Kierke-
gaards distinktion mellem humor og ironi. De sid-
ste to angår to begreber, som står centralt i afhand-
lingen: Først Kristevas begreb om det semiotiske, 
dernæst Frühromantikkens begreb om fragmentet.

Afhandlingens strukturelle tilgang til den ro-
mantiske ironi som en modsætningsfigur defineret 
ved en særlig relation mellem polerne er frugtbar, 
men der bruges rigtig mange forskellige begreber og 
billeder for at forklare denne særlige relation: ”syn-
tese av en fri pendling” (83), ”dialektik som kastar 
om motsatser” (87), ”androgyn[t] […] gränsland” 
(87), ”overgång” (82), ”cirkelstruktur” (163), ”sam-
melsuriet av motstridigheter” (267). Relationens 
art beskrives som syntese, omkastning, paradoks, 
grænseland, dialektik, sammensurium, og man sav-
ner en bestræbelse på at forklare sammenhængen 
mellem disse begreber, ligesom man (i afsnittet om 
Narcissus, 111–114) savner nogle overvejelser over, 
hvorvidt androgynen i sig selv er en ironisk figur 
(det vil sige en figur, hvor modsæt ninger forenes, 
uden at forskellen ophæves) – kan den ikke også 
være en harmoniserende syntese (hvor kønsforskel-
len rent faktisk ophæves)…?



Recensioner av doktorsavhandlingar · 227

Blandt de mange begreber for ironiens spæn-
dingsfyldte syntese er der dog også ét, jeg savner, 
nemlig den sene Schlegels begreb om kærlighedens 
ironi, Ironie der Liebe. Det kan undre, at dette be-
greb ikke inddrages, også fordi det står centralt hos 
Ingrid Strohschneider-Kohrs, som afhandlingen 
flere steder støtter sig til i definitionen af den ro-
mantiske ironi. Endvidere kunne det have styrket 
afhandlingens analogisering af ironiens leg og kær-
lighedens leg.

Der findes her et spor, som afhandlingen ville 
have vundet ved at forfølge. Hvis vi betragter kær-
lighedens struktur som ironiens, så kommer vi bort 
fra den forestilling om kærligheden som komple-
mentaritet, der i den vesterlandske kultur måske 
finder sit tydeligste udtryk i Platons Symposion, i 
Aristofanes myte om de halverede mennesker, der 
leder efter deres tabte halvdel. Afhandlingen refere-
rer til Aristofanes, og den refererer til Irigarays kri-
tik af kærligheden forstået som spejlingslogik (112), 
men den forsømmer at referere til Irigarays kritik af 
Aristofanes myte, hvor hun tydeligt insisterer på, 
at kærligheden ikke har en restorativ karakter, men 
derimod holder sig svævende mellem to forskel-
lige, altid i proces, altid på vej, altid ufuldkommen.

En vej, som afhandlingen også går i sit forsøg 
på at definere ironien, er at afgrænse den fra hu-
moren. Forskellen på ironi og humor indkredses 
ud fra Atterboms egne poetologiske skrifter samt 
ud fra Jean Paul og Kierkegaard. Når der refereres 
til Kierkegaard, er det til hans afhandling Om Be-
grebet Ironi. Her savner man et andet af Kierke-
gaards værker, nemlig Afsluttende uvidenskabeligt 
efterskrift, hvis forfatter er pseudonymet Climacus. 
Climacus er netop vældig optaget af forholdet mel-
lem ironi og humor. Ironien situerer han i over-
gangszonen mellem det æstetiske og etiske, mens 
han situerer humoren i overgangen mellem det eti-
ske og det religiøse. Til forskel fra ironien er humo-
ren med-lidende, mener Climacus. Hans korteste 
definition af humoren er, at den opstår dér, hvor der 
er en modsætning. Og i hans kristne diskurs er den 
største modsætning den mellem Gud og menneske. 
Derfor ser han et komisk aspekt ved inkarnationen, 
ved selve det, at Gud blev menneske. (Det gør i øv-
rigt også G. F. W. Hegel i Åndens fænomenologi.) 
Når Atterbom skriver, at humoren viser, at det hø-
jeste er forenet med det laveste (64) og knytter hu-
moren til kristendommens og kærlighedens prin-
cip, gennem hvilket ”det gudomliga har […] blif-
vit menskligt och det menskliga gudomligt” (65), 
så refererer også han til inkarnationen. Denne re-

ference til inkarnationen har afhandlingen ikke øje 
for, heller ikke dér, hvor Kierkegaard citeres for, at 
humoren gør Mennesket til Gud-Mennesket (69).

Min tredje indvending angår afhandlingens brug 
af Kristevas begreb om det semiotiske. Begrebet de-
fineres korrekt, blandt andet med hjælp fra Ebba 
Witt-Brattström, som et sprog, hvor klang og rytme 
er vigtigere end semantik og grammatik – et sprog, 
der i subjektets genese stammer fra tiden før fade-
rens lov, før adskillelsen fra moderkroppen. Båth 
tolker blandt andet feen Sysis i Rimmarbandet som 
sådan en arkaisk moderkrop og påpeger, hvordan 
Sysis er knyttet til lyde og sang frem for artikuleret 
tale: ”Tunguserne møder hende ude i skoven, hvor 
de selv har mistet deres lærde sprog og bjæffer som 
hunde” (154). Så langt, så godt. Men generelt savner 
jeg i afhandlingens analyser en opmærksomhed på 
det ”semiotiske”, altså det rytmiske og klanglige, ved 
Atterboms eget digteriske sprog. Afhandlingen på-
peger ofte, hvordan Atterboms tekster tematiserer, 
beskriver, beretter om situationer, hvor sprog bliver 
til klang og musik. Men herved forholder den sig til, 
hvad Atterboms tekster betyder, hvad de semantisk 
udsiger, og ikke til teksternes egen ”semiotiske” di-
mension, det vil sige deres egen sprogmusik, deres 
egen klang og rytme. Denne forsømmelse kan der 
gives mange eksempler på. I analysen af rosens digt 
(120) beskriver Båth, hvordan rosen gør sig fri af de 
”äldre vokabulärer av rosenlyrik” (den eksisterende 
symbolske orden), og hvordan rytmen indfinder sig 
i verset: ”Mer rythmiskt blir ilande timmarnas tåg”. 
Men der argumenteres med versets benævnelse af 
rytmen (adjektivet ”rythmiskt”) frem for med ver-
sets egen (markant trisyllabiske) rytme. Det samme 
gælder, når det om liljen hedder, at ”blommens sub-
jekt upplöses i musikalitet” (135), men det der ar-
gumenteres med, er digtets benævnelse af ”en elysisk 
susning” frem for digtets egen musikalitet. Eller når 
det hedder, at digtet om natviolen munder ud i ”ly-
risk musikalitet” (136), men igen med henvisning til 
motiver i teksten – vinden, nattergalen, sangen – 
uden overvejelser over, hvordan eller i hvilken grad 
versene selv lyder som en vind eller en nattergal el-
ler en sang. I kapitlet om Lycksalighetens ö foreta-
ger Båth en meget fin metapoetisk læsning, hvor 
hun forfølger vandmotivets udvikling i teksten fra 
modstillingen af de frosne isblomster på ruden og 
Svanhvits varme tårer til vandet som rytmiske bøl-
ger, der opløser dikotomien mellem kunst (isblom-
ster) og liv (tårer). Men når Båth fremhæver de ryt-
miske bølger som motiv i versene, savner jeg igen, 
at hun også gør noget for at analysere versene selv 



228 · Recensioner av doktorsavhandlingar

som rytmiske bølger. Om scenen, hvor Astolf står 
ved siden af Svanhvit og blæser i luren og får svar af 
en melodisk kvinderøst, skriver Båth: ”Musikens 
rytm löser upp den urspringliga konflikten.” (226) 
Her tænker jeg for det første, at der her må menes 
klang frem for rytme, for det, som teksten benæv-
ner, er klangfænomener: tone, valdhornslyd, ekko, 
melodi. For det andet efterlyser jeg – igen, igen – 
at analysen ikke bare forholder sig til benævnelser 
af klang, men også til tekstens egen klang. Et sidste 
eksempel er analysen af slutscenen af Fågel Blå-frag-
mentet, hvor Amundus og Florinna, fuglen og den 
i tårnet indespærrede kvinde, synger deres kærlig-
hedssang i måneskinnets lys. Båth beskriver her dig-
tet som ”en form av suggestiv språkmusik” (259) – 
men jeg savner en forklaring af, hvori det sugge-
stivt-musikalske består; en analyse af musikken i 
digtets egen form.

Afhandlingen valoriserer digtningens musikal-
ske aspekt højt, og det er der god grund til, når det 
gælder Atterboms digte, som er en fantastisk sprog-
musik, men man kan spørge, om ikke Båth kom-
mer til at opstille en lidt for hård dikotomi mel-
lem musik og blik. I Lycksalighetens ö ser Båth en 
udvikling i forholdet mellem Astolf og Felicia fra 
kvindens objektgørelse som kunstværk til gensidig 
leg og vekselsang. Båth skriver, at i det øjeblik, hvor 
Felicia/kunstværket får sin egen stemme, da ”slutar 
bliskens regim, och öns objektifierande spegelfixe-
ring övergår i musikalitet” (200). Båth hylder også 
den blinde skjald Florio, fordi han ikke kigger på 
kvinden, men lytter til hende: ”Skalden är blind, i 
en värld där man voyeuristiskt övervakar sin nästa 
med kikare, istället för att lyssna på henne” (213). 
Her forekommer det mig, at blik versus musik, syn 
versus lyd, visualitet versus stemme fremstår som 
hierarkiske, dikotomiske modsætningspar, hvilket 
kan overraske i en afhandling, der har en erklæret 
ambition om at overskride dikotomien.

I analysen af Fågel Blå behandles alle tre versi-
oner af værket: Fragmentet (1814), Prosaudkastet 
(1818) og non finito-versionen – den uafsluttede 
bearbejdning, som publiceredes posthumt i 1858. 
Hvad angår non finito-versionen, vælger Båth at 
betragte det som en integreret del af værket, at det 
er uafsluttet, hvad enten dette er intenderet fra dig-
terens side eller ej. Det, at værket er uafsluttet, be-
tragtes som en åbning – en åbning mod uendelig-
heden, kunne man sige med Schlegel – en åbning 
mod læseren, siger Båth i en fastholdelse af sit me-
tapoetiske fokus. Dette er en vældig fin måde at 
håndtere det uafsluttede på, og det er også en fin 

lille gestus, at Båth lader sit eget kapitel om Fågel 
Blå være non finito – det slutter med en uafsluttet 
sætning (289). Imidlertid forekommer det mig, at 
Båth foretager en modstilling mellem fragment og 
non finito, som jeg ikke er helt enig i. Fragmentet 
associeres med en melankolsk ruin-æstetik, en no-
stalgisk længsel efter den tabte helhed, som frag-
mentet tænkes som en rest af. Til forskel herfra de-
finerer Båth non finito som ”del av en helhet som 
inte fullt ut kan begripas eller är på förhand gi-
ven” (283). Netop sådan forstår Schlegel fragmen-
tet. I Athenaeum-fragment 22 definerer han ”pro-
jekter” som ”fragmenter af fremtiden” og skriver, 
at de fordrer ”evnen til på én gang at idealisere og 
realisere, at fuldende noget og delvist udføre det i 
sig”. I Lyceum-fragment 37 skriver han, at man kun 
kan begrænse noget dér, hvor det har retning mod 
uendeligheden; det vil sige, at fragmentets cut ikke 
er en afskæring fra en fortidig helhed, men et snit 
dér, hvor teksten er på vej ud i en fremtidig uende-
lighed. Båth citerer selv det fragment, hvor Schle-
gel skriver, at mange gamle værker er blevet frag-
menter, mens mange nye er fragmenter allerede fra 
starten; de opstår som fragmenter (250). Man kan 
altså med rimelighed hævde, at alt det, Båth meget 
smukt beskriver non finito-æstetikken som, det er 
Schlegels fragment-æstetik også, hvorved forsøget 
på at adskille fragmentet fra non finito og relegere 
det til en melankolsk og nostalgisk æstetik bliver 
problematisk. Dette undergraver dog ikke Båths 
påvisning af, at der i fragment-versionen af Fågel 
Blå er en nostalgi på færde, Atterboms nostalgi 
efter en ridderromantisk middelalder (252). Men 
her kunne Båth have haft gavn af Svetlana Boyms 
distinktion mellem den restorative og den reflekte-
rede nostalgi (Svetlana Boym: The Future of Nostal-
gia). Den metapoetiske bevidsthed, der som påpe-
get af Båth er på færde i alle versioner af Fågel Blå, 
også fragment-versionen, giver i sig selv belæg for 
at kvalificere Atterboms nostalgi som reflekteret.

Uagtet de indvendinger, suppleringer og videre 
refleksioner, som Båths afhandling giver anledning 
til, er den samlet set et meget grundigt, men også 
originalt stykke akademisk arbejde. Båth demon-
strerer et stort overblik over Atterbom-forskningen 
og kombinerer fokuserede snit i teorien med op-
mærksomme nærlæsninger. Det lykkes hende på in-
spirerende vis at konstellere Jena med Uppsala, Sch-
legel med Atterbom, Athenaeum med Phosphoros 
og romantik med queer og psykoanalyse.
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