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nit upprättar ”kulturhjältar”, och nöjer sig där-
med, då har denna förmenta vetenskap faktiskt 
blivit vad Rydberg kallade ”själfätande”: den gör 
sig själv överflödig.

Ulf Olsson

Marianne Stidsen, Levende litterater. Samtaler om 
kritikkens guldalder. U-Press. København 2018.

Sällan har Öresund tett sig djupare för litteratur-
forskarna än under 1900-talets sista decennier. I 
Sverige hade universiteten starkt expanderat un-
der efterkrigstidens unika högkonjunktur, då ang-
losachsisk nypositivism, behaviorism och analy-
tisk filosofi satte agendan. Strömkantringen kring 
1968, som nyligen, vad gäller sociologi och littera-
turhistoria med poetik, har beskrivits i en doktors-
avhandling av Alexander Ekelund (Kampen om ve-
tenskapen), infann sig just när universiteten redan 
föryngrats och gjort sig av med det äldre kontinen-
tala arvet. En ung teoretiskt medveten generation 
på 1970-talet fick svårt att vinna inträde i en aka-
demisk värld där agendan sattes av empiriker av 
olika schatteringar.

I Danmark var situationen en annan. Universi-
tetens expansion skedde just under de år då de in-
ternationella teoretiska strömningarna inom litte-
raturvetenskapen var som starkast, vilket gjorde att 
marxism, strukturalism och psykoanalys kunde eta-
bleras tidigare än i Sverige och utan att möta samma 
motstånd från den äldre generationen. Danska litte-
raturforskare hade ofta högre löner, fler forsknings-
terminer och bättre villkor än sina svenska kolleger, 
vilka snabbt blev fastkedjade i strikta studieplaner 
med önskemål om genomströmning och massuni-
versitetets pedagogiska krav och sammanträdeshets. 
Detta innebar att från början sinsemellan ganska 
olika unga svenska forskare strömlinjeformades, 
medan de danska i kraft av den teoretiska mångfal-
den kunde individualiseras. Dessvärre blev det små-
ningom anställningsstopp och också ekonomiska 
nedskärningar i Danmark. Men en numera gången 
tids goda villkor gör att en sällsynt kreativ genera-
tion av forskare, födda under andra världskriget, 
med rätta kan lätt kan avgränsas och utnämnas till 
guldåldersgeneration.

Marianne Stidsen (född 1962), författare till 
doktorsavhandlingen Den ny mimesis (2015), eta-
blerad kännare av dansk efterkrigslitteratur, med-
lem av Det Danska Akademi och författare till mo-
diga inlägg i svensk press, har nu tagit tillfället att 

intervjua fjorton av de mest bekanta danska forsk-
ningsprofilerna från tiden 1960–2000 samt Ho-
race Engdahl. I Sverige hade hennes motto från 
Oscar Wilde fungerat cyniskt: ”The true critic is he 
who bears within himself the dreams and ideas and 
feelings of myriad generations, and to whom no 
form of thought is alien, no emotional impulse ob-
scure.” I Danmark kan citatet fungera deskriptivt.

Stidsen har gjort sina intervjuer från 2006 till 
2016, oftast inför en publik som bestått av stu-
denter vid Köpenhamns universitet. Hon avstår 
från bokhistoria och new philology som fokuserar 
bokens materiella aspekter; för henne handlar lit-
teratur om böckernas innehåll. Hon är föredöm-
ligt påläst och ger utförliga översikter över forska-
rens insatser innan utfrågningen sätter igång. Fors-
karen får kort redogöra för sin, i de flesta fall, bor-
gerliga bakgrund, men i övrigt hålls det person-
liga nere och de akademiska intriger som säkert 
förekom förblir onämnda. Den bild av den danska 
litteraturvetenskapen forskarna ger är att den ut-
går från Vilhelm Andersen (1864–1953), och förs 
vidare av deras egna lärare Frederik Julius Billeskov 
Jansen (1907–2002), Oluf Friis (1894–1979) och 
Paul V. Rubow (1896–1972). Flera refererar också 
till den mer jämnårige Johan Fjord Jensen (1928–
2005), som introducerade nykritiken i Danmark 
med skriften Den ny kritik 1962. Märkbart är alltså 
att generationen född runt 1930, så talrikt företrädd 
i Sverige, nästan tycks ha saknats vid de danska uni-
versiteten.

Viktigt är också det danska litterära klimatet. 
Medan modernismen tidigt vuxit sig stark i Sve-
rige med Gunnar Ekelöf och fyrtiotalisterna, vilka 
politiskt ofta åberopade anarkosyndikalismen, kom 
konstens förnyelse i Danmark att förknippas med 
kretsen kring tidskriften Heretica (1948–1953) med 
Ole Wivel, Thorkild Bjørnvig, Martin A. Hansen 
och Paul la Cour som centrala namn. Kretsen syss-
lade med existentiella frågor och satte konsten 
högt. Senare avantgardism och politiskt inriktad 
litteratur tog avstånd från dem och utvecklingen 
löpte i andra banor.

Kring 1970 kunde man urskilja tre riktningar i 
dansk litteraturforskning: den traditionella kom-
parativt, idéhistoriskt och biografiskt inriktade, 
den marxistisk-strukturalistiska med tidskriften 
Poetik / Kultur og klasse som organ och däremel-
lan den existentiellt och esoteriskt inriktade Aage 
Henriksenkretsen. Henriksen grundade tillsam-
mans med Fjord Jensen tidskriften Kritik (1967–
2016).
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De intervjuer som ger mest är naturligt nog in-
tervjuerna med de äldsta forskarna, exempelvis in-
tervjun med Erik A. Nielsen (född 1941) med titeln 
”Humanioras humanisme”. Nielsen disputerade 
på avhandlingen Holbergs komik (1984) och hade 
innan dess utgivit verket Modernismen i dansk ly-
rik 1870–1970 (1974). Han är numera sysselsatt med 
ett stort verk om kristendomens retorik och bild-
språk, som bland andra behandlar Thomas Kingo 
och Hans Adolph Brorson. Nielsen tillhörde Aage 
Henriksens krets, men har sedan närmat sig herme-
neutiken i allmänhet och Diltheys och Gadamers 
tänkande i synnerhet. Nielsen beskriver också den 
hermeneutiska cirkeln. Han hade det inte lätt i det 
politiska 1970-talet, när han kallades ”svarte Erik”, 
trots att han gick med i Socialistisk Folkeparti. En 
hermeneutisk grundregel hämtar han från Poes no-
vellkonst. Det gäller att kalkylera med det oförut-
sedda. Det har för honom gällt att återfinna jaget 
i duet. Förståelsen öppnar en värld och förståelsen 
är dialogisk, processuell och föränderlig. Att för-
stå en text är att förstå den fråga den är ett svar på.

En annan grand old human är Thomas Breds-
dorff (född 1937), upplysningstidsforskare och för-
fattare till doktorsavhandlingen Digternes natur 
(1975), Den brogede oplysning (2003), Ironiens pris 
(2011) och tillsammans med en medförfattare To-
lerance (2008). Han har också skrivit om den is-
ländska sagan, Sylvia Plath, Per Olov Enquist, Hen-
rik Nordbrandt och medverkat med litteraturkri-
tik i tidningen Politiken. Stidsen ledde ett samtal 
med titeln ”Jeg er en kunstfreak” 2006, som hon 
uppdaterat 2016. Bredsdorff beskriver sin student-
tids universitet och dess professorsdominans i de-
talj och hur han 1962 under en analys av en dikt av 
Hans Adolph Brorson nykritiskt inspirerad bör-
jade beskriva texten och dess rytm, i stället för att 
upprepa äldre forskares påståenden. Inspiratörer 
var kritikern Torben Brostrøm, professorn i danska 
språket Paul Diderichsen och den äldre romanisten 
Knud Togeby. Tiden dominerades av modernis-
terna och Tidskriften Vindrosen (1954–1973) grun-
dad av Villy Sørensen och Klaus Rifbjerg med för-
fattare som Peter Seeberg, Sven Åge Madsen, Ulla 
Ryum, Leif Panduro och Cecil Bødker. För Breds-
dorff passade modernismtermen in på lyrikerna, 
medan författarna enligt honom var mycket olika 
som prosaister.

Lika litet som Nielsen fann sig Bredsdorff till 
rätta på 1970-talet. I stället för att utreda de is-
ländska sagornas texthistoria fokuserade han deras 
människobild. Inspirerad av Arthur Lovejoy fann 

Bredsdorff att begreppet ”natur” för 1700-talsför-
fattarna betydde något annat än för romantikerna 
Adam Oehlenschläger, Emil Aarestrup och Chris-
tian Winther, nämligen det oberörda, det icke ci-
viliserade. För dem kunde landskapets natur tjäna 
som bild för människans natur. Medan människan 
tidigare var förtappad i synd och blott hade nåden 
att hoppas på (exempelvis hos Kingo), utveckla-
des nu en tillit till människans inre natur. Favorit 
bland 1700-talsförfattarna är icke den alltför för-
nuftsmässigt inriktade Ludvig Holberg, utan Jo-
hannes Ewald.

Nykritikerna fick också Bredsdorff att inse att 
litterär konst är ett sällsynt intressant sätt att bruka 
språket på. Begreppet ”människobild” blir en för-
medlare mellan konst och samhälle. Bredsdorff re-
fererar till Raymond Williams som visat hur Dick-
ens romankonst kan ge läsaren en insikt i samhäl-
leliga mekanismer. Central för Bredsdorff är också 
(den inre) jagdriften och dess förhållande till kärle-
ken, ett begrepp han formulerar i polemik dels mot 
materialismen, dels mot Freuds psykoanalys i Tris-
tans børn, en bok som skulle visa sig ha mycket ge-
mensamt med Erich Fromms tänkande. Slutligen 
refererar han till Kants ”Sapere aude!” (Våga att 
veta!) samt Thomas Jeffersons ord om människans 
naturliga och oföränderliga rättigheter.

Ett genomgående problem hos både Stidsen 
och de intervjuade forskarna är att de icke gör nå-
gon distinktion mellan ”närläsning” och ”nykritik”. 
Närläsning tillämpades ju i Sverige helt okontro-
versiellt av Nils Svanberg, Sten Malmström, Gun-
nar Tideström, Staffan Björck och många andra 
akademiska litteraturforskare, medan nykritiken 
med dess fokusering av ambiguity, ironi och dikt 
som ”struktur i balans” länge hölls utanför mu-
rarna. Hur var det då i Danmark? I intervjun med 
Pil Dahlerup (född 1939) refereras faktiskt till Ulla 
Albecks Dansk stilistik (1939). Albecks fokusering 
av troper som metaforer och allegorier inspirerade 
Dahlerup vid studiet såväl av barockförfattaren 
Anders Arrebo som av Karen Blixen. Dahlerup in-
ledde sedan sin akademiska karriär med en uppsats 
om Paul la Cour 1962, men hennes mest berömda 
verk är doktorsavhandlingen Det moderne gennem-
bruds kvinder (1983), ett såväl kvinnohistoriskt som 
litteraturvetenskapligt centralt verk.

Stidsen fokuserar dock allra mest introduk-
tionsboken Dekonstruktion (1991). Trots att Hans 
Hauge, Jan Rosiek och bröderna Lars och Jørn Er-
slev Andersen introducerat själva tänkandet (som 
Dahlerup inspirerats av i Berkeley – men vart tog 
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den radikalare franska versionen vägen?) i Dan-
mark, blev det Dahlerups bok som ledde till ett 
brett genombrott och Stidsen ger henne nu möj-
lighet att förklara dekonstruktionens elementa, vil-
ket hon gör med bravur, pedagogiskt föredömligt 
refererande till en dikt av romantikern Ludvig Bød-
tcher och en rimkrönika av Claus Christoffersen Ly-
schander (tryckt 1722). För Dahlerup och Stidsen 
gör dekonstruktionen texten rikare och Dahlerup 
ser respekten för det litterära som central. Under 
många år ledde Dahlerup den framgångsrika Georg 
Brandes Skolen, en forskarskola med såväl danska 
som internationella deltagare, och numera är hon 
sysselsatt med att ensam skriva Danmarks litteratur-
historia med en synnerligen bred inriktning. Tre vo-
lymer har utkommit och fler är att vänta.

Peter Madsen (född 1944) var tongivande för 
1968-generationens litterater i hela Norden. År 
1970 utkom antologin Strukturalisme och 1971 
hans omarbetade ”speciale” Semiotik og dialektik. 
1974 utgav han förlagssuccén Tekststrukturer till-
sammans med Torben Kragh Grodal, en skrift som 
ingick i grundkurser i decennier. (Stidsen undervi-
sades i den som student, men övergav den för her-
meneutik och nykritik när hon anställdes på insti-
tutionen för Nordisk Filologi.) 1977 utgav Mad-
sen Linjer i nordisk prosa och 1985 började den så 
kallade gröna socialkritiskt och marxistiskt inrik-
tade litteraturhistorien i nio band komma ut. Nu-
mera forskar han i den islamska kulturens roll i 
Europa. Dessvärre gjordes Stidsens intervju redan 
2006, varför orientalismstudierna blott snuddas 
vid. Madsen var professor vid ett institut som he-
tat Almen og sammenlignende litteraturhistorie – 
ett ämne som växt från tolv till hundra studenter 
1970 – och bytt namn till Litteraturvidenskab. I 
motsats till övriga forskare berättar han inte om sin 
bakgrund, men avslöjar att han fann Hereticakret-
sen och Martin A. Hansens roman Løgneren (1950) 
odrägliga och att han tidigt upptäckte Adorno, Ha-
bermas och den kritiska teorin.

I Madsens försök att åstadkomma exakt och 
adekvat beskrivning av texten bildade Saussures 
lingvistik, Louis Hjelmslevs glossematik och struk-
turalismen i Roman Jakobsons och A.J. Greimas 
skrifter fundamentet. Också narrativ analys och 
Benvenistes analys av utsägelsen (vem talar?) som 
komplement till utsagan (vad sägs?) och givetvis 
Lévi-Strauss mytanalys spelade en viktig roll. På 
Stidsens direkta fråga om det fanns något danskt 
eller nordiskt över kombinationen av struktura-
lism och historisk-kritisk materialism svarar Mad-

sen jakande. Det fanns en specifikt köpenhamnsk 
syntetiserande strävan – en vilja att kombinera  
metoder.

Det torde vara denna kombination som ligger 
bakom den så kallade fjärilsmodellen i dansk lit-
teraturanalys, som gjorde denna så annorlunda än 
våra svenska av trion Löwendahl, Romberg och 
Lindström präglade modeller.

Freud blev mindre central för Madsen – och 
givetvis än mindre Jung. Vad gäller Foucault är 
Madsen misstänksam mot dennes subjektanalys 
och han är även skeptisk till Batailles tankegångar. 
Han pläderar för Frankfurtskolans tro på det po-
litiskt myndiga subjektet. I stället för att fokusera 
modernismen, vill Madsen uppmärksamma reak-
tionen på moderniteten, också utanför det kultu-
rella fältet i historiska processer. Att folk intresse-
rade sig för Baudrillard på 1980- och 1990-talen för-
står han inte alls. Det är dock viktigt för Madsen 
att komplettera den historiska närläsningen med 
andra perspektiv och Stidsens intervju avslutas med 
en lång diskussion om Franco Morettis texter.

Liksom Madsen nådde Per Aage Brandt (född 
1944) tidigt en nordisk publik, bland annat genom 
Nordiska Sommaruniversitetet. Han är också ly-
riker och jazzmusiker och grundlade Forfatter-
skolen 1987 tillsammans med kritikern Poul Bo-
rum. Stidsen intervjuade honom 2016 utan publik. 
Brandts doktorsavhandling Sandheden, sætningen 
og døden (1983) avvisades i Aarhus 1982, men god-
kändes på Sorbonne 1987. Såväl innan dess som 
senare har han utgivit en rad skrifter, bland andra 
Tekstens teater (1972) och Den talende krop (1980) 
och liksom Madsen deltog han i grundandet av Po-
etik 1967. Sin bakgrund har Brandt i den roman-
ska filologin – han är född i Argentina, men upp-
vuxen i Danmark.

Bland Brandts vänner fanns den konkretistiske 
poeten Per Høiholt (1928–2004) och Hans-Jør-
gen Nielsen (1941–1991), medan han tog kraftigt 
avstånd från Hereticakretsen, Klaus Rifbjerg och 
Villy Sørensen. Brandt skiljer genomgående mellan 
logisk formaliserande strukturalism och en struk-
turalism som tar hänsyn till betydelsens dynamiska 
aspekt, det vill säga frambringandet av betydelse, 
processen. I den senare kommer psykologiska, soci-
ologiska och existentialfilosofiska dimensioner in. 
Till inspiratörerna vad gällde den dynamiska struk-
turalismen hörde A.J. Greimas och Jean Petitot och 
Brandt kom att tillhöra den första lärar- och fors-
kargenerationen på Roskilde Universitetscenter 
(RUC) när Roskilde universitet grundades 1972. 
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Redan 1975 återvände han till Aarhus på grund av 
den rigida marxismen på RUC.

Liksom för Madsen blir Benvenistes fokusering 
av utsägelsen central för Brandt och han börjar in-
tressera sig för Lacan och Bataille, medan Lyotard 
kritiseras för att inte se människan bakom semio-
tiken. I sin senare forskning söker Brandt förena 
semiotik och lacansk psykoanalys, varför han blev 
central för den teoretiska formuleringen av post-
modernismen i Danmark på 1980-talet. I sista num-
ret av tidskriften Kritik diskuterar Brandt Badiou 
och Agamben.

Poesianalys för Brandt börjar med självanalys: vi 
bör läsa en text som om vi själva skrivit den. Medan 
distans var viktig för de logiska strukturalisterna 
är inre erfarenhet central för Brandt. I intervjun 
diskuterar Brandt också hur pengar fungerar som 
tecken och han menar att en kulturs tillstånd fram-
träder i dess behandling av kvinnor. Brandt håller 
rent hus vänsterut genom att kritisera före detta an-
hängare av Stalin och Pol Pot – samt ”munkmarx-
isten” Ralf Pittelkow (numera medlem av Dansk 
Folkeparti).

På senare år har Brandt intresserat sig för kog-
nitionsforskningen i vilken han känt igen tankar i 
sina egna böcker. Kognitionen bygger för Brandt 
på instabilitet. Centralt i hela Brandts författarskap 
är även åberopandet av K.E. Løgstrups etiska krav. 
Till den amerikanska pragmatismens hyllande av 
problemlösning förhåller han sig hånfullt; i Hum-
boldts anda menar han att problemutveckling är 
nyckeln till akademin.

Stidsen gör sitt bästa, men lyckas icke alltid få 
Brandt att framstå som tydlig. Vad menas egent-
ligen med en dialektik mellan språk och tänkande 
(167)? Till sist faller han in i en diskussion om Des-
cartes dualism, Spinozas monism och Kants Ding 
an sich. Man enas i mottot ”Våga vara filosof !”

Intervjun med den färgstarka feministen Jette 
Lundbo Levy (1940–2012), som gjordes 2006, är 
betydligt mer jordnära. Här får vi insyn i proble-
met att vara engagerad i Vietnamrörelsen och Rus-
selltribunalen, undervisa och samtidigt sköta barn 
(födda 1964 och 1968). Lundbo Levy har utforskat 
bland andra Victoria Benedictsson, Amalie Skram 
och Doris Lessing. Hennes viktigaste litteraturkri-
tiska verk är Modstandens figurer (1987), inspirerad 
av Peter Weiss. Intervjun ger uttryck för ett sällsynt 
originellt och spännande yrkesliv. Lundbo Levy in-
tresserade sig som ung för absurdismen, regissören 
Jerzy Grotowski och Odinteatret, regisserade själv 
och blev sufflös på Studentteatern när de spelade en 

Beckettpjäs och beskriver sig som anarkist på tvärs. 
Senare blev hon fascinerad av Laing, antipsykiatrin 
och Strindbergs skildring av Charcot. Hon skrev i 
Information och ingick i redaktionen för tidskrif-
ten Hug! (1974–1997). På 1980-talet fann Lundbo 
Levy studenterna oengagerade och feministerna 
började snegla på karriären. Sist i det engagerade 
samtalet, som det är en ren njutning att ta del av, re-
fererar hon till samtida författare som Helle Helle 
och Astrid Saalbach och berättar om sina planer att 
skriva om Karen Blixen.

Också Tania Ørum (född 1945), intervjuad 2013, 
bedrev som ung hälsosam extramural verksam-
het, ofta tillsammans med sin make Hans-Jørgen 
Nielsen, författare till bland annat Fodbold Enge-
len. Hon lärde känna honom via poeten Henrik 
Nordbrandt. Hon deltog i happenings och snar-
lika konstnärliga experiment på den så kallade 
Eks-skolen, en experimentell konstskola i Köpen-
hamn grundad 1961. Akademiskt inledde Ørum 
sin karriär som anglist, med antologin Kvindelig-
hed (1980) och den prisbelönta avhandlingen Pa-
melas døtre (1985). Hon redigerade antologier och 
blev medgrundare av Center for Kvindeforskning 
vid Köpenhamns universitet 1982. För tillfället är 
Ørum mycket aktivt verksam i flerbandsverket A 
Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic 
Countries, som ju bland annat behandlar den verk-
samhet hon deltog i som ung.

Søren Schou (född 1943), intervjuad 2011, an-
ställdes liksom Brandt på RUC. Hans akademiska 
tyngdpunkter är dock helt andra och mer empi-
riska. Han har skrivit om Jens Baggesen och Henrik 
Pontoppidan och i Dansk realisme 1960–75 (1976) 
har han fokuserat nyrealismen. Förutom realismen 
har litteraturhistorieskrivning varit en huvudpunkt. 
Han deltog i arbetet med 1980-talets gröna littera-
turhistoria och skrev delar av band fyra av Dansk 
litteraturs historie (2006–2009), ofta i kraft av sina 
röda pärmar och vita omslag kallad den rödvita lit-
teraturhistorien. Han har, liksom andra intervju-
ade kolleger, intresserat sig för litteraturteori och 
litteraturkritik; vad gäller honom står litteraturens 
förhållande till psykologi och sociologi i centrum. 
Intervjun med Schou ger en god inblick i dansk 
skol- och universitetshistoria. Vi får veta att skol-
undervisningen slutade med Tom Kristensens Hær-
værk (1930) och att Aarhusprofessorn Paul Krüger 
åkte på älgjakt och vi får en god inblick i det in-
tellektuella utbytet med den unge Peter Madsen. 
Schou uppskattar Frankfurtskolan, men Proust 
finner han tråkig. Vad gäller dekonstruktionen 
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gör han ett utfall mot J. Hillis Millers skrifter om  
Dickens.

Realismen har också stått i fokus hos John 
Chr. Jørgensen (född 1944), intervjuad utan pu-
blik 2016, men hans bakgrund är annorlunda än 
Schous. Som son till en spårvägsarbetare och en 
städerska blev det hans lärare i skolan som förde 
honom till litteraturen. Men hans akademiska kar-
riär blev ändå blixtsnabb; redan 1971 trycktes hans 
Litterær metodelære och han blev snabbt undervis-
ningsassistent. Akademiskt blev hans vägledare 
Sven Møller Christensen. Jørgensen har särskilt 
intresserat sig för Leif Panduros författarskap och 
TV-spel. De flesta av hans senare verk rör kultur-
förmedling, recensioner, journalistisk (också kvin-
norna i journalistiken) och dansk kritikhistoria. 
Han har givit ut Dansk Forfatterlexikon i två band 
2001 och har på senare år skrivit böcker om brevet 
som litterär genre. Också i denna intervju får vi en 
god inblick i dansk universitetshistoria.

Peer E. Sørensen (född 1940), intervjuad 2014, 
anställdes redan 1969 vid Nordisk Institut, Aarhus 
universitet, där han blev professor 1993. Hans hu-
vudintressen är litteraturhistorieskrivning och lit-
teraturhistoriografi. I den gröna litteraturhistorien 
skrev han om barockdiktningen – han protesterar 
mot att verket kallas marxistiskt och anser att hans 
eget band är en syntes av idéhistoria och allmän-
historisk sociologi. Sørensens doktorsavhandling 
från 1989 försökte frigöra 1700-talsförfattaren Jo-
hannes Ewald från tid och rum och visa hur bild-
språket underminerar helhetsmeningen. Han har 
också skrivit om H.C. Andersen, Sophus Claussen, 
Herman Bang och Knut Hamsun. Arbetet med ba-
rockdiktningen tvingade honom att revidera den 
nykritiska grundsyn han fått via Fjord Jensen, vil-
ken i sin tur stod i motsättning till äldre Aarhus-
forskares vetenskap omkring författare. Tidigt in-
tresserade han sig för dekonstruktiva tendenser och 
upplösningen av den klassiska personlighetsmodel-
len och den klassiska estetiken, något som kan leda 
till frånvaro av mening – i synnerhet när modernis-
men ”segrat ihjäl sig” och modernismestetiken själv 
upplöses. Stidsen diskuterar danskhetens betydelse 
i globaliseringens tid och möjligheten att skriva en 
enbart dansk litteraturhistoria med Sørensen. Han 
relativiserar historien genom att visa hur han fun-
nit skildringar av analoga erfarenheter hos Ludwig 
Tieck och Knut Hamsun, vilka formulerats helt 
oberoende av varandra.

Hans Hertel (född 1939), känd i hela Norden för 
Litteraturens historia i sju volymer, också utgiven 

på svenska (1985–1993), intervjuades redan 2006. 
Han har mer än de flesta belyst litteraturen i dess 
sociala och ekonomiska kontext och litteraturens 
betingelser i en värld där nya medier gör sig gäl-
lande. Men han har också skrivit om multikonst-
nären Poul Henningsen (PH) och varit kritiker i 
Politiken. Han var Paul V. Rubows sist examine-
rade magisterstudent och blev god vän med roman-
teoretikern och författaren Christian Kampmann. 
Han korresponderade med den amerikanska kriti-
kern Mary McCarthy, vars roman The Group han 
översatte. Viktig för Hertel var Lucien Goldmanns 
Le dieu caché. Han introducerade Raymond Wil-
liams och Robert Escarpit i Danmark och inspi-
rerades av litteratursociologerna i Uppsala. Sam-
talet rör i synnerhet polariseringen kring marxis-
men på 1970-talet (Hertel fick exempelvis giftiga 
brev från Ralf Pittelkow), växelverkan mellan lit-
teratur och samhälle samt new historicism och cul-
tural studies. Han uttalar sig också kritiskt om He-
reticaförfattarna.

Per Øhrgaard (född 1944) är den ende germa-
nist som intervjuas – under rubriken ”Hen over 
grænsen”. Av alla raka karriärer som skildras i denna 
bok är hans den rakaste: amanuens 1969, omedel-
bart efter magister artiumexamen i tyska, lektor 
1976 och professor 1980 vid Köpenhamns univer-
sitet. 2003 erhöll han en professur vid Copenha-
gen Business School med gynnsamma villkor. Øhr-
gaard är också medlem av en rad vetenskapliga aka-
demier. I intervjun, som ägde rum i hans ”hygge-
lige havestue” berättar han att han skrev en guld-
medaljavhandling om Conrad Ferdinand Meyers 
symbolvärld. 1964 blev han den förste som över-
satte Adorno till danska. Under många år introdu-
cerade och översatte han tysk litteratur, exempel-
vis Günter Grass och Botho Strauß. Øhrgaard var 
författaren Villy Sørensens sekreterare 1963–1965. 
Han har också skrivit en bok om Hereticaförfatta-
ren Ole Wivels ungdom, baserad på arkivmaterial.

Øhrgaards huvudintresse har varit Goethes 
författarskap, manifesterat bland annat i en stor 
biografi, utgiven 1999. Som gymnasist skrev han 
om Werther och 1978 försvarade han en avhand-
ling om Wilhelm Meisters Lehrjahre. Mycket be-
tydde Faust- och Kafkakännaren Wilhelm Emrichs 
(1909–1998) legendariska föreläsningar, som Øhr-
gaard åhörde när han studerade vid Freie Universi-
tät i Berlin. Stidsens samtal med Øhrgaard – ett av 
bokens mest givande – rör i synnerhet Aage Hen-
riksen och dennes mer harmonierande och esote-
riska Goethesyn – medan Øhrgaards Goethesyn 
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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-


