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står Albrecht Schönes nära. De diskuterar också 
begreppet världslitteratur och Goethes och Schlei-
ermachers syn på översättning.

Stidsen tar med kringpratet vid intervjuerna: 
mikrofoner i lokalen, vattenglas etc. Intagandet av 
marsipanbröd och croissanter får läsaren att längta 
till Köpenhamn. Men ibland blir det för mycket 
av trivseln, nämligen när det gäller de båda yngsta 
intervjuobjekten. Karin Sanders (född 1952) är 
anställd i Berkeley sedan 1989. Hennes Konturer 
(1997) har en tvärestetisk inriktning, medan Bo-
dies in the Bog (2009) har nyhistoriska drag med 
referenser till arkeologin. Hennes tankar om text, 
skulptur, död och ekfras kommer trots allt fram 
efter en lång bildningsbiografisk översikt, men för 
att förstå mosslikens exakta relevans för litteraturen 
behöver läsaren nog öppna Sanders egen bok, vilket 
i och för sig kan rekommenderas. Vad gäller Anne-
Marie Mai (född 1953) och den så kallade Kolding-
skolen märker vi att guldåldersepoken är slut. Här 
talas det om styrelseuppdrag och beviljade forsk-
ningsanslag på 28 miljoner. Vi har således avan-
cerat till kontokortsåldern! Det skall dock erkän-
nas att Mai gjort stora insatser vad gäller Michael 
Strunges och Dan Turèlls författarskap samt den 
nordiska kvinnolitteraturhistorien. Men att epo-
ker löper parallellt, och icke låter sig reduceras till 
decennier, har många av oss påpekat före henne 
och att litteratur förhåller sig till verkligheten ge-
nom formen och rytmen (musikaliteten) står att 
läsa i Adornos Noten zur Literatur. Och nog vore 
det bra underligt om Virginia Woolf icke beaktats 
på de danska kurserna om engelsk modernism un-
der Mais studietid. På andra sidan sundet uppmärk-
sammades Woolf definitivt.

Den grundliga intervju Stidsen gjorde med Ho-
race Engdahl om litterär kritik för tidskriften Den 
Blå Port 23/1992 – tidskriften utgavs under åren 
1985–2014 – under Friedrich Schlegels porträtt 
har förståeligt nog betytt mycket för henne genom 
åren och hon har nu tagit med den som appen dix. 
Allra först i boken finner vi också en ny intervju i 
samma ämne med Engdahl från 2014. Det är upp 
till läsaren att formulera Engdahlintervjuernas re-
levans; själv väljer jag att se dem som perspektiv-
givare. Med Maurice Blanchots formulering får vi 
veta att konstens uppgift är en helt annan än att 
berika kulturen.

Stidsen påpekar själv att hon av tids- och utrym-
messkäl försummat en rad danska litteraturforskare 
som Hans Hauge, Jørgen Dines Johansen, Marie-
Louise Svane med flera. Hennes bok kan naturligt-

vis inte ersätta teoretiska introduktioner, men Ma-
rianne Stidsens Levende litterater fångar, som hon 
hoppats, mycket väl teorin i individuellt bruk. För 
en svensk läsare är denna gedigna och innehålls-
rika bok guld värd genom att ge en adekvat bild 
– de intervjuade får samtidigt yttra sig själva och 
möta Stidsens frågor – av en sällsynt kreativ dansk 
forskargeneration.

Roland Lysell

Replik till Åsa Warnqvist

Åsa Warnqvist har i sin på många sätt erkänn-
samma recension av De tecknade seriernas språk. 
Uttryck och form hoppats på ”ett standardverk”, en 
sviken förhoppning som leder till kritiska kom-
mentarer av bidragen. Men antologin är i grun-
den en konferensvolym från vad som bör vara den 
allra första rent akademiska konferensen om teck-
nade serier i Sverige på KVHAA 2015. Tecknade 
serier är i jämförelse med andra medier (film, litte-
ratur, konst) i det närmaste outforskat och en en-
dagskonferens är naturligtvis bara en början. Vi 
valde därför att fokusera på så kallade ”vuxense-
rier” eftersom det är med dem som ett mer allmänt 
intresse för mediet vaknade, något som framgår av 
förordet. Detta innebär självklart inte någon ned-
värdering av andra serier eller att dessa inte refere-
ras till i texterna.

Bortsett från att antologin inte utger sig för att 
vara den som Åsa Warnqvist vill recensera, före-
kommer också vissa feltolkningar. Bland annat till-
skriver hon mig åsikter som jag vare sig uttryckt 
eller har.

Jag anser naturligtvis inte att ”narrativ är något 
som alltid har sitt ursprung i talspråket.” Att bilder-
böcker inte är ett lika ”kvalificerat medium” som 
tecknade serier innebär inte någon nedvärdering, 
utan att bilderboken inte har lika många medieka-
raktäristiska drag. Inte heller har jag hävdat att en 
tom eller svart serieruta skulle sakna meningsinne-
håll. Min tes är att ramen, liksom pratbubblan, med 
mera, fyller samma funktion som interpunktion i 
vid mening och alltså spelar en liknade roll som ett 
utropstecken, en blankrad eller textens placering 
på sidan i en diktsamling. Dessutom betraktar jag 
givetvis serierna som ett multimodalt medium där 
bilden spelar lika stor roll som texten. Allt detta 
framgår av min text och förordet.

Åsa Warnqvist lyfter flera intressanta frågor 
att diskutera inom ett forskningsområde som li-
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der svår brist på uppmärksamhet. Hennes önskan 
att bidragsgivarna skulle definiera mediet är där-
emot mindre fruktbar. Definitionsdebatten för-
des intensivt under mer än ett decennium, och har 
gett upphov till mängder av förslag (se till exempel 
Fredrik Strömberg, Vad är tecknade serier? – En 
begreppsanalys, 2003); men utan att nå ett tillfred-
ställande resultat – något som också saknas ifråga 
om skönlitteratur eller konst. Däremot ägnar sig 
forskningen inte i tillräckligt hög grad åt hur olika 
medier samspelar inom de multimodala, liksom 
hur läsningen kombinerar skilda tolkningsprakti-
ker. Även om serierna lånar sin övergripande nar-
rativa struktur från texten, så bidrar både bild och 
text till historien; ett samspel som behöver utfors-
kas. Det fåtal studier som kommit, till exempel 
Barbara Postema, Narrative Structure in Comics. 
Making Sense of Fragments, 2013 eller Neil Cohn, 
The Visual Language of Comics. Introduction to 
the Structure and Cognition of Sequential Images, 
2013, väcker lika många frågor som de besvarar. Det 
är med andra ord ännu mycket långt kvar till det 
standardverk Åsa Warnqvist saknar, och det finns 
istället anledning att instämma i hennes förhopp-
ning om fler studier. De tecknade seriernas språk är 
ett steg på vägen.

David Gedin

Slutreplik till David Gedin

David Gedin menar i sin replik på min recension 
av De tecknade seriernas språk. Uttryck och form att 
en ”sviken förhoppning” om ett standardverk har 
lett till ”kritiska kommentarer av bidragen”. Så är 
alls inte fallet. Jag har bedömt respektive bidrag 
oberoende av detta, vilket har föranlett att jag har 
kritiska synpunkter på två av de tio bidragen. Öv-
riga åtta har jag bedömt i positiva ordalag. När det 
gäller förväntningen på ett standardverk klargör 
jag även i recensionen att det är bokens titel som 
väcker denna. Jag är fullt medveten om att de flesta 
av bidragen har sitt ursprung i en konferens. Det 
framgår tydligt i bokens förord och det torde också 
framgå för alla som läser recensionen, eftersom jag 
nämner det i andra stycket och sedan igen i det näst 
sista, där jag sammanfattar boken som ”en alldeles 
utmärkt konferensvolym”.

När det gäller definitionsfrågan efterlyser jag en 
närmare precisering av hur skribenterna i antolo-
gin har förhållit sig till begreppet serie. Detta inte 
trots utan på grund av att forskningen inte är färdig 

med definitionsfrågorna, vilket den studie av Fred-
rik Strömberg som Gedin hänvisar till i sin replik 
också visar. Med tanke på att en del material som 
analyseras i De tecknade seriernas språk går utanför 
de vanligaste kriterierna hade det här funnits möj-
lighet att mer utförligt diskutera och problemati-
sera grundläggande kriterier och deras legitimitet. 
Med tanke på att boken handlar om seriers uttryck 
och form tillåter jag mig att fortsätta vara förvånad 
över att denna chans inte togs.

Gedin förtydligar i sin replik att antologin har 
valt att fokusera serier för vuxna, men den avgräns-
ningen klargörs inte i boken. Synsättet att det var 
genom vuxenserierna som ”ett mer allmänt in-
tresse för mediet vaknade” är också vanskligt, lik-
som att i bokens baksidestext hävda att ”genom-
brottet” för serier kom med en rad vuxenserieteck-
nare ”kring 1980”. Som jag visar i recensionen kan 
man bara hävda detta om man väljer att bortse från 
det enorma genomslag som barnserier har haft un-
der 1900-talet. Jag tar i recensionen serietidningen 
Kalle Anka & C:o som exempel, som på 1970-talet 
sålde i 250 000 exemplar varje vecka, men även 
andra serietidningar och -album marknadsförda 
mot barn gavs ut och sålde i stora upplagor.

Efter de påpekanden om feltolkningar som Ge-
din gör i sin replik har jag läst om hans bidrag i bo-
ken, som var ett av de två där jag lyfte fram proble-
matiska slutledningar, och jag finner alltjämt att det 
finns stöd i analysen för mina tolkningar, även om 
de förtydliganden som nu görs i repliken förstås är 
välkomna. Gedin hävdar i sin replik återigen att ”se-
rierna lånar sin övergripande narrativa struktur från 
texten”. Som framgår i recensionen är jag kritisk till 
den ingången och menar att även ett konstveten-
skapligt perspektiv behöver beaktas.

Åsa Warnqvist


