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ror Darkly). One wonders: are the workbooks for 
some of the earlier films simply uninteresting? The 
other angle that could have provided a rich field for 
exploration would be the use of actors as tools in 
Bergman’s work; since Rossholm devotes a good 
deal of thought to the pens, ink, and notebooks as 
aspects of Bergman’s fascination with material pro-
duction, it would have been intriguing to think of 
his cadre of actors in a similar light. But this topic 
could easily make up material for a complete book 
on its own.

Rossholm ends her book on a promising and in-
ventive note: a look at new translations and works 
based on Bergman’s oeuvre. She reads these works 
by an international collection of artists within the 
larger framework of her argument, namely as re-
writings, as part of the moving writing that Berg-
man himself practiced. In this way the “Bergman 
works” that have been created after the filmmak-
er’s death can be seen as part of the arc Rossholm 
describes in her analysis: we move from the inte-
rior “I” that becomes a creator-persona in the note-
books, to the persona who splits into a cast of char-
acters in the script, to the voices that take on flesh 
and bone (albeit ultimately celluloid or digital) 
in the films, to a broad array of voices around the 
world, continuing the work of transforming Berg-
man’s writing. Rossholm’s book is both physically 
beautiful and the product of careful and clear-eyed 
reading and analysis. In delving into the archive, 
she is able to cast new light on films that have been 
studied so thoroughly that one imagined there was 
no more to discover; she makes it apparent here 
that there is indeed more to learn, and this book 
offers an invitation to other scholars to enter the 
archive for their own discoveries.

Linda Haverty Rugg

Birthe Sjöberg, Dialog eller dynamit. Viktor Ryd-
berg och August Strindberg – förtryckets fiender. 
Gidlunds förlag. Möklinta 2018.

Ibland kan humanistisk forskning te sig som flask-
post avskickad från en isolerad ö, långt ute i havet 
Ingenstans. Och hur länge flaskan plaskat i havet 
vet man inte, men många fartyg, lastade med olika 
teoretiska perspektiv och metodologiska reflektio-
ner, passerar den isolerade ön utan att stanna och 
undsätta den nödställda. Bilden kommer för mig 
medan jag läser Birthe Sjöbergs Dialog eller dyna-

mit. Viktor Rydberg och August Strindberg – för-
tryckets fiender. Den tycks härröra från en tid och 
en värld då litteraturvetenskap förstods i termer av 
påverkan och inflytande, då litterära texter hade 
”budskap”, och då dessa texters huvudpersoner 
kunde vara ”representanter” för författarens ”upp-
fattning”. Det känns som länge sedan.

Ändå är Sjöbergs projekt inte ointressant i sig. 
Hon vill beskriva ”två motsatta uppfattningar om 
hur politisk kamp ska bedrivas” (9), en undersök-
ning som motiveras också av att ”[l]ikheterna mel-
lan vår tid och 1880-talet är skrämmande många” 
(11). Det temat utvecklar Sjöberg knappast, och 
förmodligen kan motsvarande påståenden fällas 
om snart sagt alla sådana tidskonstellationer. Sjö-
bergs fokus ligger istället på skiftet ”från revolu-
tionär, idealistisk liberalism till revolutionär soci-
alism och politisk nihilism” (11). Det kunde och 
borde ha blivit spännande, men Sjöberg fastnar i 
friläggandet av respektive författares ”uppfattning”, 
samtiden och samhället läggs i skuggan av giganter-
nas texter, de villkor texterna skrivs och läses under  
försvinner.

Men är jag nu inte väldigt orättvis mot Birthe 
Sjöbergs studie? Kanske. Förmodligen. Men hon 
hamrar in att de behandlade texterna har entydiga 
”budskap”, hennes tes gäller Rydbergs påverkan på 
Strindberg – om ”Strindberg tagit intryck av Ryd-
berg” (10) – och i någon mån Strindbergs påverkan 
på Rydberg. Denna ytterst basala utgångspunkt – 
är den alls viktig? varför? – försöker Sjöberg sedan 
bestämma som inspirerad av New Historicism, men 
ingenting tyder tyvärr på att hon förstått implika-
tionerna av den traditionstillhörigheten – den bå-
ten seglade förbi hennes ö utan att stanna. Sjöberg 
definierar New Historicism som en ”metod som an-
vänds vid studiet av äldre texter”, men citerar också 
(17) en grundläggande definition av Donald E. 
Hall där han påpekar att nyhistorikern undersöker 
hur tidens maktordningar speglas men också arbe-
tar och verkar i den litterära texten. Men sedan talar 
Sjöberg om något helt annat, nämligen om författa-
rens ”politiska samhällssyn, människosyn, religiösa 
tro” och så vidare – och hennes studie innehåller 
mycket riktigt inte ens en antydan om en maktana-
lytik. En författares eventuella ”politiska samhälls-
syn” är inte samma sak som den av maktens prakti-
ker genomkorsade diskursordningen.

Dialog eller dynamit lider tyvärr svårt av ett de-
finitionsmässigt underskott. Begrepp tas för givna: 
”liberalism” är ett sådant, uppenbarligen oomkull-
runkeligt, begrepp som inte ges någon tillräcklig 
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historisk bestämning. ”Samhällskritik” ett annat 
– men inte en antydan till problematisering av vad 
samhällskritik kunde vara 1850 eller 1890, i roma-
nens, artikelns eller uppsatsens form. Men kanske 
är denna frånvaro av definitioner egentligen en nåd. 
Man blir onekligen betänksam när man läser hur 
Sjöberg i förbifarten nonchalant definierar ”impe-
rialism” som ”västvärldens lukrativa handel med 
fattiga länder” (253) – och att det rör sig om en de-
finition meddelas också av att satsen inleds med ett 
”det vill säga”. Hur var det nu, skulle inte den av New 
Historicism inspirerade forskaren ägna maktanaly-
sen åtminstone någon uppmärksamhet?

Nå, men om den teoretiska grundläggningen 
brister, hur är det då med det metodologiska? 
Dialog eller dynamit fylls med ”kanske”, ”möjligen”, 
och Sjöberg berättar gärna hur hennes ”tankar leds 
till” någonting inte alltid särdeles intressant: det är, 
åtminstone i dess framställningsform, forskning 
som gissningslek och godtycke. Sjöbergs analys av 
Strindbergs tidiga drama Den fredlöse kan illustrera 
begränsningarna i hennes tillvägagångssätt: ”Slut-
satsen måste bli att Strindberg visserligen i små en-
skilda detaljer kan ha inspirerats av andra författare, 
däribland Rydberg, men att dramat i sin helhet 
har ett budskap som kan kallas för strindbergskt”  
(193).

Empirin då? Sjöberg kan väl ändå sin Rydberg? 
Ja, Rydberg har hon ju läst noga i en rad studier. I 
Dialog eller dynamit läser hon såväl romanerna Fri-
bytaren på Östersjön, Singoalla och Den siste Athe-
naren, som avhandlingar som Bibelns lära om Kris-
tus och Medeltidens magi, i syfte att frilägga både 
Rydbergs samhällskritik, och hans ”livs- och män-
niskosyn”. De läsningarna bygger på en hypotes 
om att ”samtliga romaner är samtidskritiska” (77), 
vilket också förbinder dem med avhandlingarna. 
Dessa läsningar är lojala, de gör sin tjänst åt tex-
terna, utlägger dem – men problematiserar dem 
inte. Mest energisk, och polemisk, är Sjöbergs stu-
die när hon inledningsvis menar sig kunna bevisa 
att Rydbergs omsusade ”gossekärlek” är en felläs-
ning av forskare som inte förstått att ”det som va-
rit lättbegripliga sociokulturella kontexter har bli-
vit svårbegripliga historiska kontexter” (33). Strind-
berg tycks henne dock närmast artfrämmande, inte 
mycket framkommer ur hennes referat (men att 
hon kallar Strindberg särartsfeministisk [193] är 
roligt) – bokens dualistiska titel utreds aldrig, de 
två polerna, ojämförliga som de är, blir aldrig verk-
samma i Sjöbergs läsningar. Men Rydberg då? Jo, 
detta är ännu en hyllning – och det får till sist för-

ödande konsekvenser. Möjligen är det förvånande: 
Sjöberg utgav tillsammans med Birgitta Svensson 
antologin Kulturhjälten. Viktor Rydbergs huma-
nism, 2009, och där trots allt nyanser och kontras-
ter till titelns apoteos introduceras. I Dialog eller 
dynamit uppträder Sjöberg närmast som Rydbergs 
försvarsadvokat mot uttalade eller outtalade an-
klagelser: är det verkligen litteraturvetenskapens 
uppgift?

Jag skall försöka konkretisera min kritik av Dia-
log eller dynamit. Mot slutet av studien läser Sjö-
berg den djupt problematiska uppsatsen ”Den hvita 
rasens framtid”, postumt publicerad som förord till 
Benjamin Kidds Den sociala utvecklingen, 1895, och 
senare återgiven i Rydbergs Varia. Samlade skrifter 
XIII, 1910. Sjöbergs läsning utgår från en närmast 
lättad deklaration att forskningen är ”helt överens” 
om att Rydbergs uppsats ”inte är rasistisk” (377, Sjö-
bergs kursivering) – lättad eftersom ingen skugga 
må falla på kulturhjälten Viktor Rydberg. Men på-
ståendet är inte riktigt sant. Båda de huvudkällor 
Sjöberg använder problematiserar Rydbergs upp-
sats: idéhistorikern Anna Lindén menar i sin an-
nars apologetiska uppsats ”En europeisk apoka-
lyps. Om Viktor Rydbergs ’Den hvita rasens fram-
tid’ ” [i Andreas Önnerfors (Red.), Från Kadmos till 
CAP – åtta uppsatser om europeiska nätverk, natio-
ner och narrativ, CFE Working papers series No. 30 
Centrum för Europaforskning, Lunds universitet 
2005] att Rydberg intar ”en tidstypisk distans till ’de 
gule’, som vi skulle kunna beteckna som rasistisk” 
(50). Andreas Hedberg ser i sin avhandling En strid 
för det som borde vara. Viktor Rydberg som moderni-
seringskritiker 1891–1895 (2012) hur Rydberg brot-
tas med rasbegreppet, varför Hedberg kontextua-
liserar det, han visar hur Rydberg öppnar sig mot 
en rashygienisk diskurs, och hur Rydberg hamnar 
i begreppsglidningar av uppenbart rasistisk typ.

Sjöbergs förnekande av textens tvetydiga, djupt 
problematiska rasbegrepp beror av hennes oför-
måga att pröva sina begrepp. ”Rasism”, förstår man, 
vore det om Rydberg velat ”hylla den ’hvita rasen’ 
på bekostnad av ’den gula’ ” (377) men en sådan allt-
för trivial definition kan inte tillåtas styra vår för-
ståelse av hur inte bara Rydberg utan tiden utveck-
lade en rasdiskurs, vilken för övrigt också kommer 
till uttryck i Strindbergs författarskap, se exempel-
vis ”Tschandala”, i Svenska öden och äventyr II, Sam-
lade Verk 14 (1990).

I själva verket erbjuder ”Den hvita rasens fram-
tid” rika möjligheter för den forskare som verkli-
gen hade varit inspirerad av New Historicism. En så-
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dan forskare hade naturligtvis läst sin Foucault, och 
fångat upp hans utläggning av biomakt och bio-
politik i hans föreläsningsserier: det handlar dels 
om Biopolitikens födelse. Collège de France 1978–
1979 (sv. ö. 2013), dels om ”Samhället måste försva-
ras”. Collège de France 1975–1976 (sv. ö. 2008), och 
båda finns alltså i lätt åtkomliga svenska översätt-
ningar. Här finns analytiska verktyg som hade kun-
nat öppna och problematisera Rydbergs text.

Rydberg utvecklar i ”Den hvita rasens framtid” 
vad som måste kallas en biopolitisk vision som 
handlar om hur en befolkning – ”den hvita rasen” 
– skall hållas vid hälsa och arbetsför. Det problem 
Rydberg vill diskutera är en ”arbetarebefolkning, 
hvars vapenduglighet sjunker”, en ”industriell be-
folkning” som är ”stadd i en fysisk försämring” som 
rentav hotar ”den hvita rasens framtid” (Rydberg, 
399). Som god biopolitiker ser Rydberg denna be-
folkningens vikande hälsa och kraft i ett komplex av 
orsaker. Grundläggande är dock övergången ”från 
åkerbrukarens lif till industriarbetarens” (401), vil-
ken har sådana följdverkningar som ”tvåbarnssyste-
met”, den utbredda alkoholismen, arbetarnas oro-
liga ”nervlif ”, ”giftiga tapeter och giftiga barnlek-
saker”, tuberkulosen… Till dessa sjukdomar i sam-
hällskroppen kommer den bristfälliga styrningen 
av samhället, Sjöberg vill se det som en kritik av 
liberalismens urartning i laissez-faire, vilket visst 
är en poäng, men det handlar också mer övergri-
pande om statens roll för att upprätthålla samhäl-
lets enighet.

Men varför skrivs då denna biopolitiska vision 
in i en rasdiskurs? Sjöberg gör det enkelt för sig: 
Rydberg vill ”skärpa den retoriska tonen” (379), 
och bakom ”jämförelsen med Kina” ligger ”ett an-
geläget politiskt budskap” (380). Angeläget? För 
vem? Budskap om vad?

I ”Samhället måste försvaras” utreder Foucault 
vad han kallar en det ständiga krigets diskurs. Sam-
hället och dess problem förstås med andra ord i kri-
giska termer, och politiska lösningar tar formen 
av strider, kamper och slag. Det är en diskurs som 
ständigt aktualiserar mytiska grunder, och som 
delar in samhällskroppen i två raser, den ena med 
makten att definiera normen, som bekrigar den och 
det som avviker från normen och som då hotar det 
biologiska arvet. Diskursen handlar med andra ord 
om makt, och det är denna diskurs som Rydbergs 
text beror av och är inskriven i. Han mytologiserar, 
med hänvisningar till grekisk och romersk historia 
och genom att betona den vita rasen som ”männi-
skosläktets aristokrati” (423). Och han drömmer 

om att återupprätta en samhällets förlorade enig-
het, en samhörighet på Bibelns grund. Han skri-
ver in sin samtidsvision i degenerationsdiskursen, 
och han betonar hur ”folkslaget” hotas, hur den 
gula rasen kommer att ta över världen och bli både 
dess makthavare och dess arbetskraft, vi får ”en ki-
nesisk folkstock i stället för en arisk” (418). Det ki-
nesiska maktövertagandet kommer att ske genom 
ett raskrig. Detta är ett ”ekonomiskt krig på lif och 
död” (405) men också ett militärt krig, med Ryss-
land som ”Europas buffertstat mot Kina” (409). 
Eller som Rydberg med emfas fastslår: ”Ett världs-
krig emellan den hvita rasen och den gula förestår” 
(414).

Vi vet alla vilka vägar denna diskurs så små-
ningom finner att verka i. Men Sjöberg menar att 
vi inte ska läsa Rydberg genom ett filter av ”holo-
caust, nynazism och främlingsfientlighet” utan i 
”ett historiskt perspektiv som löper från upplys-
ningstiden till tiden för dess [textens] tillkomst”. 
Då ”framträder ett annat budskap” (376). Men just 
genom att läsa historiskt, genom att sätta in Ryd-
bergs text i rasdiskursens historia, blir det också 
tydligt i vilket sammanhang den ingår – och vil-
ken framtid den pekar ut. Under civilisationskriti-
kens yta talar Rydberg maktens språk, och om hur 
denna förvekligade arbetarklass, regerad av egois-
tiska uppkomlingar, skall styras.

Det räcker inte att stanna vid en fråga om vad 
Rydberg egentligen menade. Menar man allvar 
med inspirationen från New Historicism så stäl-
ler man också frågor om texters tillhörighet till en 
diskursordning, man försöker urskilja den logik, 
mäktigare än författarintentionen, som verkar i tex-
ten. Man prövar sina begrepp – och om nu Sjöberg 
menar att också ”Den hvita rasens framtid” skall 
läsas som uttryck för de för Rydberg ”grundläg-
gande idealen om frihet, jämlikhet och syskonskap” 
(388) så måste man nog argumentera för hur det alls 
skulle kunna vara möjligt att läsa denna text, och 
dess plädering för raskriget, i sådana termer. Och 
för att besvara den fråga Sjöberg ställer huruvida 
Rydberg och Strindberg är ”samma slags förtryck-
ets fiender eller inte” (10): nej, absolut inte – men 
motfrågan måste också ställas om de verkligen alls 
är dess fiender jämt och samt. Och man kan nog 
också undra om frågan verkligen ställs på ett pro-
duktivt sätt i Sjöbergs studie. Bokens underskott 
på teoretiskt arbete skapar också ett underskott på 
problematisering.

Men om litteraturvetenskaplig forskning, om 
sedan om Rydberg eller Strindberg, i apologetiskt 
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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).


