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Monica Lauritzen, Karl Warburg. Den varsamme 
vägvisaren. Albert Bonniers förlag. Stockholm 
2018.

Ett sekel har gått sedan Karl Warburg dog. Hans 
verksamhet som kritiker och forskare ägde rum un-
der en betydelsefull period i vår historia. När War-
burg 1912 fyllde 60 år hyllades han av bland annat 
författaren och litteraturkritikern Fredrik Vetter-
lund som i Ord & Bild konstaterade att Warburgs 
insatser ”varit så betydande, att hans namn skall stå 
kvar i Sveriges lärdomshistoria”. Helt sannspådd 
blev inte Vetterlund, men själv tillhör jag de fors-
kare som har stor tacksamhetsskuld till Warburg i 
hans egenskap av Rydbergforskare. Inte minst bio-
grafin Viktor Rydberg. En lefnadsteckning (1900) 
har varit ovärderlig. För tidigare generationer lit-
teraturstuderande har Henrik Schücks och Karl 
Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria va-
rit en självskriven kunskapskälla. Denna gedigna 
handbok som publicerades 1911 var en utvidgning 
och omarbetning av den första upplagan från 1897. 
Warburg var författare till del II, III och IV.

Märkligt nog har Warburg hitintills inte tilldra-
git sig något större intresse. Ytterst få biografiska 
texter finns att tillgå. Nämnas kan Martin Lamms 
”Karl Warburg som litteraturhistoriker. Några 
minnesord” i Ord & Bild 1919 och ovan citerade 
uppsats ”Karl Warburg. 1852–1912” av Vetterlund 
i samma tidskrift. Bortsett från hänvisningar till 
hans litteratur- och teaterkritik samt till hans bio-
grafiska verk har tystnaden varit total. Därför är 
Karl Warburg. Den varsamme vägledaren av Mo-
nica Lauritzen, tidigare docent i engelskspråkig lit-
teratur, ett välkommet tillskott. Hennes skildring 
av hans liv ger oss därtill en inblick i kulturen de-
cennierna kring sekelskiftet 1900.

I förordet presenterar Lauritzen sina syften med 
sin studie. Hon vill lyfta fram Karl Warburg därför 
att han på grund av sina breda kunskaper i littera-
tur och teater ”lade grunden till undervisning och 
forskning i ämnet” (8). Dessutom var Warburg en 
betydande liberal kritiker som under 1880-talet ut-
gjorde ”den ledande rösten på den progressiva si-
dan” (8). Lauritzen vill också berätta om hans liv 
som kan representera ”ett judiskt människoöde i 
Sverige”. Genom ”sin livsgärning” lyckades han 
smälta samman sin judiska och svenska identitet 
”på ett sätt som kan tjäna som förebild i dagens 
svenska samhälle” (9). Lauritzens primära källma-
terial består av brev. Både Karl Warburg och hans 
fru, Betty, hade en omfattande brevkorrespondens. 

Lauritzen har utnyttjat brevsamlingarna på Kung-
liga biblioteket, Nobelbiblioteket och Göteborgs 
universitetsbibliotek.

Biografin är uppdelad i tre delar: ”Jordmånen 
1852–1877”, ”I Göteborg 1878–1898” och ”I Stock-
holm 1898–1918”. I den första delen får vi följa War-
burg under hans barn- och ungdomsår. Här har 
Lauritzen stor nytta av den unge Karls dagböcker. 
Skildringen av hans uppväxt i Göteborg ger en 
fängslande inblick i den svenska och judiska kul-
turen. Karls farfar Simon Elias Warburg var en av 
de första judarna som kom till Sverige. Genom att 
Lauritzen lagt möda på att påminna om judarnas 
situation efter det att det så kallade Judereglemen-
tet införts i Sverige 1782 då judar fick tillåtelse att 
bosätta sig i vissa städer, framstår bakgrunden till 
Warburgs engagemang i kultur och politik mycket 
klarare.

När han föddes 1852 var Göteborg en liten stad på 
endast 26 000 invånare. Tillsammans med Stock-
holm och Norrköping var Göteborg den enda plats 
där judar fick utöva sin religion. Här fick de också 
bedriva handel och anlägga fabriker. Men skolor 
och fattigvård måste de själva ombesörja. De fick 
inte ha statliga tjänster och inte heller ingå äkten-
skap med icke-judar. Lagarna bidrog självklart till 
att umgängeskretsen för en judisk familj oftast be-
stod av judiska vänner. Segregationen dominerade.

I beskrivningen av Warburgs uppväxt presente-
ras också en motvikt till prästerskapet och handels-
kretsarna vilka var anhängare av Judereglementet. 
De judiska invånarna fick stöd i framför allt de li-
berala och intellektuella kretsarna. Handelstidning-
ens redaktör Mårten Prytz, och senare S.A. Hed-
lund, stod på deras sida. Senare kom också Viktor 
Rydberg att ta ställning för judarna. När synago-
gan invigs 1855 ”rapporteras detta utförligt och med 
stor respekt och inlevelse av Rydberg i Handelstid-
ningen” (19). När riksdagen ska besluta om judar-
nas samhällsstatus 1870 är både Hedlund och Ryd-
berg riksdagsmän, skriver Lauritzen och fortsätter: 
”Båda pläderar vältaligt för den judiska emancipa-
tionen”. (31) Judarna får nu likhet inför lagen, får 
bosätta sig och gifta sig fritt. De får också tillträde 
till statliga tjänster. Därmed öppnas universiteten. 
Beslutet kom när Warburg var 18 år gammal vilket 
innebar att han fick helt andra karriärmöjligheter 
än hans far och farfar hade haft.

Warburgs första Uppsalatid då han blir vän med 
August Strindberg och andra författare, skildras in-
gående. Han skriver reportage om upplevelserna i 
Uppsala och publicerar dem i Handelstidningen. 
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Något år senare får han en praktikanttjänst på tid-
ningen vilket leder till att han lär känna Rydberg. 
Särskilt intressant i den här delen är avsnittet om 
ett Köpenhamnsbesök i juni 1872. Vid den här tid-
punkten är det danska kulturlivet i uppror eftersom 
Georg Brandes Hovedstrømninger i det 19de Aar-
hundredes Litteratur just hade publicerats. Genom 
dagboksanteckningarna kan Lauritzen ta del av dis-
kussionerna som ägde rum samt hur det gick till 
när Warburg träffade Brandes. Lauritzen menar 
att sommarvistelsen i Köpenhamn blir ”livsavgö-
rande för nittonåringen, både känslomässigt och 
intellektuellt” (36). Warburg tar Brandes idéer till 
sig. Det är också i Köpenhamn som han möter sin 
stora kärlek, Betty.

I denna första del av biografin framträder War-
burgs stora beundran för Hedlund och Rydberg. 
Redan nu publicerar han en essä om Rydberg i Svea. 
När han disputerar i Uppsala finns Rydberg med. 
Promoveringen sammanfaller med firandet av uni-
versitetets 400 årsjubileum. Vid jubelpromotio-
nen blir Rydberg hedersdoktor och han framför 
sin välkända dikt ”Kantat”. Promoveringen och ju-
bileumsfirandet lyfts fram som avgörande för War-
burgs framtida verksamhet: ”Festdagarna har talat 
till honom om hans plikt att föra ljusets och den fria 
forskningens sak framåt. Han känner också som sin 
plikt att låta bildningen spridas ut i världen”. (81)

Andra delen som beskriver tiden i Göteborg är 
huvudsakligen inriktad på Warburgs kritikergär-
ning. Den avslutas med litteraturhistorieskrivan-
det. Först presenteras teaterkritiken. Under drygt 
femton år skriver han om dramatik och teater. Här 
pekar Lauritzen på hans uppfattning om teaterns 
stora roll i samhället. I recensionerna av klassiker 
som Jeppe på berget, Tartuffe och Hamlet visar War-
burg sin kulturpedagogiska förmåga när han med 
hjälp av aktuell forskning fördjupar förståelsen av 
pjäserna. Han recenserar även nyheter från Frank-
rike och från Norge. Här blir det tydligt att War-
burg har anslutit sig till de nya idéerna. Henrik Ib-
sen och Bjørnstjerne Bjørnson framstår som favo-
riter. Inom den nya svenska dramatiken söker War-
burg talanger och konstaterar att Strindberg med 
Mäster Olof är en sådan. Han ser uppsättningen i 
februari 1882. När han bedömer dramatik av kvinn-
liga författare är det på samma grunder som han 
dömer de manliga.

Litteraturkritiken delar Lauritzen upp i olika av-
snitt. Först behandlar hon kritiken av Viktor Ryd-
berg, Carl Snoilsky, A.U. Bååth och Carl David af 
Wirsén. Därefter kommer flera sidor som är ägnade 

åt August Strindberg. Dessa får den träffande rub-
riken ”Den utmanande August Strindberg”. War-
burg visar sig vara positivt inställd till Strindbergs 
författarskap men inte till honom som person. Just 
i förhållandet till Strindberg, vilket dokumenteras 
väl, visar Lauritzen Warburgs storhet, hans ”var-
samhet”. Warburg liksom många andra i Strind-
bergs närhet blev emellanåt baktalad med en hätsk-
het som saknar motstycke. Trots det lyckades han 
hålla en välvillig ton i kritiken av hans verk. Men 
när Strindberg vädrar sina antisemitiska åsikter re-
agerar Warburg naturligtvis. I recensionen av Det 
nya riket 1882 slår Warburg fast att Strindbergs fos-
terlandskärlek egentligen är rasistisk och att han 
hatar all inflyttning av judar till Sverige oavsett den 
kultur som de har medfört.

Genomgången av Warburgs litteraturkritik var-
vas med kommentarer om hans litteratursyn. Vi 
får bland annat veta att han inte tycker om ”skild-
ringar av kärlekens sinnliga sida” vilket är en högst 
relevant kommentar eftersom sedlighetsdebat-
ten satte sin prägel på åttiotalet. ”Det unga Sve-
rige”, med författare som Gustaf af Geijerstam och 
bland andra Georg Nordensvan, Oscar Levertin, 
Tor Hedberg, Axel Lundegård och Ola Hansson 
bidrog med sina erotiska texter till den starka re-
aktionen mot osedligheten.

I beskrivningen av Warburgs inställning till 
nittitalisterna Verner von Heidenstam och Selma 
Lagerlöf får man se hur han förmår att modifiera 
sin litteratursyn. Hans stora beundran för Bran-
des ledde till att han först var kritisk till Lagerlöfs 
Gösta Berlings saga, vars stil enligt honom prägla-
des av en ”onatur”. Efter hand blev han emellertid 
allt mer imponerad av Selma Lagerlöf.

Andra delen av biografin, ”I Göteborg 1878–
1898”, avslutas med ett avsnitt om Warburg som lit-
teraturhistoriker. Här behandlas hans vänskap med 
Henrik Schück som liksom han själv hade en judisk 
bakgrund. De umgicks privat, de var konkurrenter 
och de brevväxlade med varandra. Ibland var kriti-
ken hård dem emellan, men vänskapen bestod. Det 
är en spännande skildring av två framstående litte-
raturhistoriker som kämpade för att få anställning 
som professorer under en tid när det endast fanns 
två universitet och två högskolor. Efter en tid blev 
båda professorer: Schück i Lund och Warburg i Gö-
teborg. Andra delen avslutas med utgivningen av 
deras första gemensamma litteraturhistoriska verk, 
Illustrerad svensk litteraturhistoria (1897).

”I Stockholm 1898–1918”, är titeln på tredje de-
len. Den inleds med beskrivningen av Bettys och 
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Karls stora sorg över dottern Anna Marias död 
1897, och hur de försöker dämpa sorgen genom re-
sor och arbete. Efter hemkomsten bestämmer de sig 
för att flytta till Stockholm. Lauritzen skildrar pa-
rets möte med Stockholms kulturliv. Deras träffar 
med författare som Carl Snoilsky, Oscar Levertin, 
Gustaf af Geijerstam, Selma Lagerlöf, Verner von 
Heidenstam och Ellen Key beskrivs ingående. De 
bjuder hem Strindberg som gärna kommer, men 
bara på herrmiddag eftersom han ”undanber sig 
damer” (280). Särskilt uppmärksammas Warburgs 
vän Viktor Rydberg som hade gått bort två år innan 
paret Warburg flyttat till Stockholm. Warburg höll 
nu på att förbereda skrivandet av den stora biogra-
fin Viktor Rydberg. En lefnadsteckning som publi-
cerades 1900. Här visar Warburg sin ”förmåga att 
förena arkivforskning med idéhistoriska referenser 
och kritisk närläsning. Hans hållning är samtidigt 
ytterst vördnadsfull”, konstaterar Lauritzen. (287)

I tredje delens första avsnitt behandlas även ti-
den då Warburg hade en befattning som biblio-
tekarie i Nobelbiblioteket. Akademiens ständige 
sekreterare, Carl David af Wirsén, beskrivs i ett av 
Bettys brev som ”opålitlig, snarstucken och des-
potisk” (293). Här lyfter Lauritzen fram Warburgs 
diplomatiska förmåga. Han anser att han ”som ’god 
liberal’ måste kunna umgås vänligt med sina mot-
ståndare” (300). Turerna kring priser och inval av 
ledamöter i Svenska Akademien beskrivs ingående. 
Lauritzen kommer även in på Warburgs tid i Stock-
holms stadsfullmäktige och i riksdagen. Sista av-
snittet i tredje delen avslutas med en skildring av 
bland annat umgängeslivet i Stockholm. Strind-
berg ges stort utrymme. Här återges också de allt 
oftare antisemitiska angreppen som Warburg och 
hans judiska vänner fick utstå.

Warburgs andra tid som professor, nu i este-
tik med litteratur- och konsthistoria vid Stock-
holms högskola, behandlas i tredje delens andra 
avsnitt. Orsakerna bakom Strindbergsfejden ägnas 
några sidor. Wirséns död, som ledde till en förny-
else inom Svenska Akademien, belyses. Karl Axel 
Karlfeldt valdes till ständig sekreterare. Händel-
serna kring utbrottet av första världskriget skild-
ras. Här berättas också om den nya föreståndaren 
i den mosaiska församlingen, Marcus Ehrenpreis, 
som kom att ingå i Warburgs vänkrets. Till vän-
nerna kom även Torgny Segerstedt att höra. Samt-
liga blev anhängare av Ententen och därmed mot-
ståndare till Tyskland. I slutet av avsnittet berättas 
om Karl Warburgs död. Han avled den 14 septem-
ber 1918 av blodförgiftning.

Biografins tredje del avslutas med en grund-
lig beskrivning av Warburgs volymer av Illustre-
rad svensk litteraturhistoria, delarna II, III och IV. 
Schück skrev första delen som omfattade tiden 
fram till 1718. Här presenteras också Schücks och 
Warburgs syn på litteraturforskning och undervis-
ning. Båda betraktade litteraturhistorien som en 
empiriskt och historiskt grundad vetenskap. Det 
tidigare filosofiska litteraturstudiet och den tids-
mässigt obestämda estetiken tog de avstånd från.

Som epilog på den 440-sidor långa biografiska 
studien fungerar de eftermälen som Warburg fått 
från olika håll. Åren efter sin död framhölls War-
burg som en stor kritiker, forskare och litteraturhis-
toriker. Men mot mitten av 1950-talet förminskas 
han. Några förklaringar ges. En är att Warburgs ur-
sprungliga kartläggningar av 1700- och 1800-talets 
litteratur förvandlades till enbart materialresurs i 
de senare upplagorna. Monica Lauritzen slutar med 
orden: ”Hundra år efter Karl Warburgs bortgång 
är det på tiden att alla som delar hans kärlek till 
den svenska litteraturen återuppväcker denne var-
samme vägvisare.” (439)

Som förhoppningsvis framgår av ovanstående 
resumé är biografin innehållsrik. Det är svårt att 
göra Lauritzens arbetsinsats rättvisa. Texten är full-
matad med information om Warburgs liv och verk. 
Ett genomgående drag är att Warburg framställs 
som en sympatisk, nyfiken och ungdomlig per-
son. Han tycks sakna den besatthet att göra kar-
riär som tyvärr var vanlig, då som nu. Till dessa 
goda sidor kan läggas hans till synes prestigelösa 
förmåga att ändra uppfattning när han insett att 
han varit orättvis i sina kritiska bedömningar. Hans 
reviderade omdöme om Gösta Berlings saga är ett 
lysande exempel. (197) Vid några tillfällen kan man 
dock ana en personligt präglad kritik som när War-
burg recenserade Ola Hanssons Sensitiva amorosa. 
(184 f.). Ett annat genomgående drag i biografin 
är Lauritzens egen arbetsmetod, som faktiskt har 
stora likheter med Warburgs detaljrika och var-
samma forskning.

Särskilt intressant är det första kapitlet där Lau-
ritzen redogör för Warburgs uppväxtmiljö och 
hans skolgång. Enligt skolans protokoll kan hon 
konstatera att den nioårige Karl studerade hebre-
iska, svenska, engelska, franska, bibelhistoria, his-
toria, religion, räkning, skrivning och ritning. Hon 
kan också meddela att han är en av de duktigaste 
eleverna. Första kapitlet ger därtill en övertygande 
bild av hur starkt det judiska inslaget i Göteborgs 
intellektuella kretsar var.
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En stor fördel med Lauritzens forskningsmate-
rial är att hon använder sig av Betty Warburgs brev, 
inte enbart Karls. Genom Bettys personliga brev 
får vi inblick i parets kärlek till barnen och till var-
andra. Bilden av litteraturhistorikern Warburg får 
genom hustruns ögon helt nya dimensioner. Ge-
nom breven får vi också ta del av de bjudningar som 
ägde rum hos Warburgs och deras vänner. Särskilt 
givande blir redogörelserna om man har Strind-
bergs Svarta fanor i färskt minne. Strindbergs bild 
av Warburg (professor Stenkåhl) blir i det närmaste 
obegriplig.

En invändning är att framställningen emellanåt 
blir alltför detaljerad. De många teaterrecensio-
nerna (129 ff.) och den ingående redogörelsen för 
Warburgs bidrag i Illustrerad svensk litteraturhisto-
ria (1911) kunde ha kortats. Å andra sidan blir av-
snittet om Warburgs insatser som teaterrecensent 
ett bra komplement till exempelvis Ny svensk teater-
historia (del 2, red. Tomas Forser), där Warburg inte 
nämns. Likaså kan den ingående beskrivningen av 
Warburgs litteraturhistoriska insatser förklara var-
för biografin avslutas med kapitlet ”Eftermälen”. I 
Illustrerad svensk litteraturhistoria ansvarade War-
burg nämligen för fyra gånger mer text än Henrik 
Schück gjorde. Trots det blir han förbigången av 
senare forskare när de skriver om gångna tiders lit-
teraturhistoriker. Bland annat citerar Lauritzen en 
forskare som skriver att Warburg var en ”ständig, 
ehuru underordnad parhäst till Henrik Schück” 
(434).

En ytterligare invändning är att det i emellanåt 
är svårt att veta om det är Lauritzens ståndpunkt 
som framförs i texten. Som exempel kan nämnas 
hennes kommentar om Strindbergs inställning till 
Friedrich Nietzsches övermänniskoideal. Laurit-
zen sammanfattar Nietzsches nihilism och männi-
skans roll efter ”Guds död” på följande sätt: ”Han 
[Nietzsche] tänker sig i stället att enstaka indivi-
der skall bli ledare i kraft av sin styrka och hän-
synslösa hårdhet. Dessa män leds alltså av en annan 
moral än den judiska och kristna slavmoral som 
gäller för massan, med ödmjukhet, lydnad, arbet-
samhet och medkänsla som främsta dygder” (158). 
Här tycks Lauritzen ha övertagit Strindbergs tolk-
ning av Nietzsches nihilism och inte den moderna 
forskningens.

En allvarligare invändning mot Lauritzens be-
handling av senare forskning är hennes kommentar 
till Warburgs polemik mot Oscar Levertin i Viktor 
Rydberg. En lefnadsteckning (1900). Warburg anser 
att Levertin har fel när denne påstår att Rydberg 

inte skulle haft något sinne för ”kvinnlighetens vä-
sen”. Därefter lyfter Warburg fram skildringen av 
kärleken mellan Singoalla och Erland som mot-
bevis. Min kritik gäller den hänvisning som följer 
Lauritzens följande säkra konstaterande: ”Senare 
forskning har visat att Levertin hade rätt”. (288) I 
en sådan gedigen biografi som Lauritzens förväntar 
man sig inte en hänvisning gällande ”senare forsk-
ning” till en artikel om en dikt av en privatforskare 
i Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift. Under de se-
naste decennierna har det nämligen publicerats ve-
tenskapliga artiklar och avhandlingar som visat att 
Rydberg inte bara förstod kvinnan utan dessutom 
skildrade starka kvinnor i sina texter. De forskare 
som kan nämnas är Inger Hammar, Anders Öhman 
och Andreas Hedberg. Själv har jag behandlat äm-
net i två monografier och i ett antal artiklar. Senare 
forskning har alltså med emfas vederlagt sådana på-
ståenden som Levertins.

En marginell anmärkning av språklig karaktär 
är att Lauritzen ofta skriver ”författarinnan” (309). 
Möjligen kan ordvalet ursäktas med att breven hon 
utgått från kan ha påverkat valet. Men inte desto 
mindre känns det förlegat och stör läsningen. I 
obestämd och plural form skriver hon emellertid 
”kvinnlig författare” och ”de kvinnliga författarna”. 
Tilläggas bör att hon förtjänstfullt har uppmärk-
sammat Warburgs behandling av just de samtida 
kvinnliga författarna. Enligt Lauritzen bemöter 
han dessa med ”samma noggrannhet och respekt 
som deras manliga kolleger” (205). Den typen av 
kommentarer ger extra tyngd åt biografins under-
titel: ”Den varsamme vägvisaren”.

Monica Lauritzen har levererat ett viktigt bidrag 
till den litteraturhistoriska forskningen, och det är 
glädjande att den nästan bortglömde Karl Warburg 
lyfts fram. Texten är lättillgänglig. Hon hjälper lä-
saren att föreställa sig hur det kunde vara för ett se-
kel sedan. Dessutom har syftena med biografin ge-
nomförts. Vi får möta en Karl Warburg som många 
inte har känt till, nämligen hans storhet som kriti-
ker och litteraturhistoriker. Hans insatser för den 
svenska nationallitteraturen tillsammans med hans 
politiska engagemang som radikal liberal belyses. 
Något av det mest fängslande är att hans demokra-
tiska idéer och arbetsglöd kunde överleva i en tid då 
rasismen blev allt hätskare. Hans judiska bakgrund 
hånades. Verner von Heidenstam kallade honom 
för den ”snoriga göteborgsjuden” i ett brev till Le-
vertin (192). Den antisemitiska argumenteringen i 
pressen inriktades på att framställa de intellektuella 
judarna som konspirerande, att de arbetade för att 
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ge varandra höga positioner inom kultur och ut-
bildning. (347) Den aggressiva rasismen kommen-
teras på följande sätt: ”Vid sekelskiftet 1900 bor det 
omkring 4000 judar i Sverige vilket är ungefär 0,1 
procent av landets befolkning. Ändå bedrivs det 
en allt hetsigare kampanj i medierna där judarna 
utmålas som en landsfara” (343). Ett av Lauritzens 
syften med biografin: att denna kan säga något till 
oss i dagens svenska samhälle, blixtrar till när hon 
förklarar att det i en ”tid av ekonomisk och social 
oro” alltid finns ett ”behov av syndabockar” (344).

Min slutsats efter att ha tagit del av Karl War-
burg. Den varsamme vägvisaren är att Monika Lau-
ritzens biografi kommer att vara en oumbärlig refe-
renspunkt i framtiden för de forskare som behand-
lar litteratur och kultur från det sena 1800-talet och 
det tidiga 1900-talet.

Birthe Sjöberg

Nordens litteratur. Red. Margareta Petersson och 
Rikard Schönström. Studentlitteratur. Lund 2017.

Nya svenska litteraturhistorier utkommer med 
inte alltför stora mellanrum. Det är knappast bara 
behovet att lägga till den senast skrivna litteratu-
ren som motiverar den ständiga tillkomsten av 
nya verk. Det viktigaste skälet ligger rimligen i att 
det finns något nytt, något annorlunda att säga, 
också om den litteratur som föregångarna redan 
behandlat. Därmed kan man förvänta sig att möta 
nya rön, infallsvinklar och diskussioner, att aktu-
ella omvärderingar av kanon eller hittills etable-
rade uppfattningar presenteras för läsarna. Det är 
också allt detta nya som gör det spännande att som 
recensent granska en ny litteraturhistoria, och det 
är sådant, mer än recensionsuppdragets övliga fel-
finneri, som kommer att dominera denna gransk-
ning av den nyutkomna Nordens litteratur (2017).

Den senaste svenska litteraturhistorien för aka-
demiskt bruk är Bernt Olssons och Ingemar Algu-
lins Litteraturens historia i Sverige, vars sjätte och 
sista upplaga utkom så sent som 2016. Den utgavs, 
precis som Nordens litteratur, på Studentlittera-
tur, vilket gör att det nya verket framstår som ett 
slags ersättare för detta arbete. Olsson-Algulins sex 
upplagor från 1987 till 2016 bär tydligt vittne om 
sådana förändringar som litteraturhistorieskriv-
ningen genomgår över tid. Den sista upplagan skil-
jer sig grundligt från den första, dels genom tidsty-
piska förändringar gjorda av de ursprungliga upp-
hovsmännen själva, men främst genom att den in-

kluderar ett stort antal nyskrivna texter av andra 
forskare, texter ofta inskjutna i den ursprungliga 
texten där denna synbarligen uppfattats ge uttryck 
för en förlegad syn.

Men Nordens litteratur är, som namnet visar, 
inte enbart en svensk litteraturhistoria, även om 
dess huvudfokus uttalat är den svenska littera-
turen. Utomlands är nordiska litteraturhistorier 
inte ovanliga, men senast en sådan utkom för – 
bland annat – svensk publik var 1972, då Mogens 
Brøndsteds Nordens litteratur publicerades. Det 
nya verket skiljer sig dock på avgörande punkter 
från sin äldre namne. Medan det tidigare verket i 
varje kapitel behandlade varje lands litteratur i se-
parata delkapitel, strävar det nya, som utgivarna 
poängterar, efter ett samnordiskt perspektiv där 
de olika ländernas litteratur och enskilda verk be-
handlas tillsammans och relateras till varandra (14). 
Medan den primära intentionen i det äldre verket 
var att presentera de enskilda nordiska ländernas 
litteratur för de andra ländernas läsare vänder sig 
det nya verket uttalat till en svensk läsekrets. Man 
ger (14) den svenska litteraturen större utrymme 
än den övriga och klargör att boken är skriven från 
ett svenskt perspektiv. I sin grundläggande ambi-
tion, att utgöra en nordisk litteraturhistoria för en 
svensk publik, står detta verk för något helt nytt.

Boken öppnas med en inledning av Margareta 
Petersson som problematiserar begreppet Norden 
och anläggandet av ett nordiskt perspektiv – Nor-
den beskrivs som ”ett uttryck för en önskan eller 
viljeinriktning om ett kulturellt enhetligt område” 
(13) – innan hon, närmast ursäktande, landar i ett 
försvar för detta perspektiv. Men i praktiken är var-
ken begreppet Norden eller det nordiska perspek-
tivet på litteraturhistorien särskilt problematiskt. 
Alla som har erfarenhet från undervisning ute i 
världen, där svensk litteratur regelmässigt stude-
ras på institutioner för skandinavistik, Scandina-
vian Studies och dylikt, vet att de nordiska länder-
nas litteratur har så mycket gemensamt att det är 
betydligt rimligare att behandla dem tillsammans 
än var för sig. Att så nu sker i Sverige är välkommet.

Det första egentliga kapitlet bär titeln ”Nordens 
språk” och är skrivet av Ulf Teleman. Här presente-
ras språken i Norden och deras utveckling över tid, 
inte minst deras utveckling till nationalspråk. Det 
är gott att språk i detta verk ses som en del av littera-
turvetenskapen och att språkhistoria och litteratur-
historia anses höra ihop. Det är självklart i många 
delar av världen, och när man utomlands studerar 
nordisk litteratur sker det oftast i direkt anknytning 


