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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 
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till studiet av de nordiska språken. Men det är en re-
lation som svenska litteraturvetare är förvånansvärt 
främmande för. De följande kapitlen i boken inte-
grerar inte heller språket nämnvärt i behandlingen 
av litteraturen, men som en markering är Telemans 
kapitel och dess placering viktig.

Lars Lönnroths kapitel ”Från runsten till bok-
tryck 800–1520” behandlar runstenar, norrön 
edda- och skaldediktning, sagalitteraturen i dess 
olika genrer, östnordiska lagar och religiösa verk, 
svenska versromaner, rimkrönikor och ballader. 
Den mycket långa tidsperioden, sjuhundra år, och 
det stora antalet helt skilda genrer som kapitlet 
täcker sätter dess författare i en svårare situation 
än några av de andra av bokens författare. Överlag 
måste Lönnroth sägas ha lyckats väl – han behand-
lar verk från de mest skilda platser, tider, miljöer 
och genrer med genuin kunskap och på ett klart 
och överskådligt vis. Utmärkt är att den religiösa 
litteraturen i olika genrer – visionsdiktning, hel-
gonlegender och skaldedikter – får en utförlig och 
ingående behandling; denna litteratur tillhör inte 
den idag mest självklart attraktiva, men den utgör 
en påfallande stor del av den medeltida litteraturen. 
Positivt är också att ett verk som Hertig Fredrik av 
Normandie blir så pass utförligt behandlat. Det är 
ett av de äldsta berättande verken på svenska, men 
hittills har den fört ett ganska anonymt liv i litte-
raturhistorien. Kapitlet är föredömligt allnordiskt 
och behandlar litteratur från Sverige, Island, Norge 
och Danmark. Ibland görs också belysande jämfö-
relser, som när Saxos danska latinkrönika kontras-
teras stilistiskt mot Snorris norröna kungasaga. I de 
flesta fall behandlas dock de olika ländernas verk 
var för sig. Både de norska riddarasagorna och de 
svenska Eufemiavisorna uppmärksammas sålunda 
som höviska översättningsverk, men någon jämfö-
relse görs inte, trots att de senare i flera fall direkt 
bygger på de förra.

Bilden som ges av den norröna litteraturen är i 
hög grad traditionell. De fyra islänningasagor som 
nämns tillhör alla de typiskt ”klassiska” – Egils saga, 
Gunnlaugs saga, Laxdalingarnas saga och Njals 
saga – och de har många gånger förr fått tjäna som 
exempel på genrens förment typiska tematik, stil 
och världsbild. Däremot möter vi inte någon av 
de så kallade efterklassiska islänningasagorna, som 
ändå utgör cirka en tredjedel av hela genren och 
vars företrädare på många sätt skiljer sig starkt från 
de ”klassiska” vad gäller såväl innehåll som litte-
rär karaktär; ett gott exempel är Bard Snæfellsa-
sens saga. Länge sågs de som anomalier och spelade, 

trots sitt stora antal, en mycket undanskymd roll 
inom forskningen. Det är den syn som Lönnroths 
bild av islänningasagorna förmedlar. Men idag står 
dessa sagor i fokus för en omfattande forskning och 
de behandlas som självklara delar av genren i stort. 
Här har forskningens kanon förändrat sig radikalt 
sedan 1960- och 70-talen, då Lönnroth själv publi-
cerade sina viktiga sagastudier, och med den nya ka-
non blir också bilden av islänningasagan som genre, 
dess tematik och världsbild, en annan. Om detta får 
läsarna av Nordens litteratur intet veta. Lönnroths 
bild av den muntliga traditionen återger på samma 
sätt en bild som länge var vanlig, men som under 
det senaste decenniet kompletterats med perspek-
tiv från folkloristik och memory studies. Inte heller 
här ger Nordens litteratur en bild av hur forskning-
ens syn och diskussioner ser ut idag.

Forskningen kring nordisk medeltidslitteratur 
är ett fält med ibland heta diskussioner i frågor 
där Lars Lönnroth inte sällan tagit aktiv del. Ett 
exempel är texten på Rökstenen, där en länge do-
minerande tolkning av inskriftens text, som Lönn-
roth anslöt sig till och utvecklade i ett arbete från 
1977, sedan drygt ett decennium tillbaka har ut-
manats av flera radikalt nya synsätt rörande textens 
betydelse, funktion och budskap (Bo Ralph, Per 
Holmberg). Debatten har väckt stor uppmärksam-
het inom medeltidsforskningen. Lönnroth nämner 
inte med ett ord diskussionen utan presenterar sin 
70-talstolkning som den enda självklara, utan att 
antyda utmanarnas idéer. Personligen menar denne 
recensent att Lönnroths tolkning i detta fall är den 
mest övertygande, men fallet är principiellt intres-
sant. Då det rör sig om den äldsta svenska litterära 
texten, och om den till sina implikationer sanno-
likt mest betydande debatt som bedrivits kring ett 
svenskt litterärt verk under det senaste decenniet, 
framstår själva debatten och de skilda åsikterna som 
viktiga i sig. En författare i en litteraturhistoria bör 
förvisso inte undvika att ge sin egen syn på det som 
beskrivs, men hen har rimligen också ett ansvar 
att presentera såväl forskningens aktuella stånd-
punkter och perspektiv som pågående debatter och 
framträdande åsikter som står i konflikt med för-
fattarens egna.

Fallen aktualiserar frågan om vad man kan för-
vänta sig av en ny litteraturhistoria. Avsnittet om 
norrön litteratur framstår som en förkortad version 
av Lönnroths kapitel om samma tema i Litteratu-
rens historia (redigerad av Hans Hertel) från 1985. 
Det som står är varken dåligt eller nödvändigtvis 
felaktigt, men det nya verket ger varken något nytt 
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eller annorlunda, trots att forskningen inom områ-
det ser så helt annorlunda ut idag än då. Det skall 
dock nämnas att avsnittet om östnordisk littera-
tur framstår som öppnare. Här redovisar Lönnroth 
bland annat de nyare teorierna om den nordiska 
balladgenrens uppkomst i Norge genom samma 
anglonormanniska förmedling som gav upphov till 
riddarasagorna. Avsnittet uppdaterar förtjänstfullt 
den förlegade bild som svenska litteraturstudenter 
hittills serverats.

Valborg Lindgärdes ”Skrifter för tillfället och 
evigheten” behandlar perioden 1520–1720. Även 
här lägger man märke till det stora utrymme som 
ges andlig litteratur: predikosamlingar, andakts-
litteratur, psalmer, andliga visor och bibelepik. 
Denna del av den folkspråkliga litteraturen har säl-
lan fått en framträdande plats i litteraturhistorien, 
och Lindgärdes val är viktigt. Avsnittet om bibel-
epik är kapitlets starkaste; så är det också Lind-
gärdes eget forskningsområde. Hela avsnittet om 
andlig litteratur är på ett välfungerande sätt sam-
nordiskt, där bland annat Petter Dass, Dorothe 
Engelbretsdatter och Hallgrímur Pétursson be-
handlas i naturlig anslutning till Haquin Spegel och 
Sophia Elisabet Brenner. Att diktare som Hallgrí-
mur Pétursson och Dorothe Engelbretsdatter pre-
senteras för svenska läsare är glädjande och sanno-
likt nytt för de flesta. Det samnordiska perspekti-
vet är för övrigt genomgående i kapitlet, och dik-
tare från de olika länderna behandlas i direkt an-
slutning till varandra som uttryck för samma ideal 
och ambitioner i tiden.

Icke desto mindre finns problem i kapitlet. Litte-
ratur från periodens början, 1500-talets första hälft, 
behandlas först efter närmare trettio sidor, sedan 
ett stort antal författare från tiden kring år 1700 
diskuterats. Uppläggningen följer genrer, och tids-
mässigt hoppar avsnitten fram och tillbaka. Det 
finns alltså en viss systematik, men uppläggningen 
gör kapitlet svårtillgängligt för den som inte redan 
har överblick över tidens litteratur – förändringar 
över tid går knappast att få grepp om. Kapitlet 
saknar därtill ingående behandling av de litterära 
texter na. Prioriteringen är en annan. Ett mycket ut-
förligt avsnitt om Sophia Elisabet Brenner – näs-
tan fem sidor långt – presenterar henne på ett in-
tressant vis som ett belysande exempel på en för-
fattare och en författarroll i tiden, men praktiskt 
taget inga citat ur Brenners dikter ges, och hennes 
texter diskuteras överlag mycket lite. Frånvaron av 
litterär analys eller ens diskussion kring texters litte-
rära karaktär är en genomgående tendens. Det i och 

för sig relativt utförliga avsnittet om Stiernhielms 
Hercules blir ett innehållsreferat. Härtill kommer 
den lika genomgående uppsplittringen av enskilda 
författarskap. Att en betydande diktare som Tho-
mas Kingo äntligen presenteras för svenska läsare 
är glädjande, men läsaren har inte mycket nytta av 
att han nämns på inte mindre än tretton olika sidor 
i kapitlet när hans diktning aldrig diskuteras eller 
nämns annat än i förbigående. De många spridda 
omnämnandena bidrar i stället till det splittrade 
och kaotiska intryck som kapitlet ger. Att de olika 
författarna och deras verk primärt ses som bely-
sande exempel på tidstypiska fenomen är tydligt. 
Ett av kapitlets få utförliga citat kommer från An-
dreas Arvidis dikt till Karl X Gustavs bröllop (83). 
Som tidstypiskt exempel på kvalificerad tillfälles-
dikt fungerar dikten väl, men konstnärligt är det 
ett skäligen obetydligt arbete, och det bör ställas i 
relation till att inga sammanhängande citat ges ur 
Lucidors, Lars Wivallius och Samuel Colum bus 
dikter, vilka får sägas stå på en konstnärligt vida 
högre nivå. Några estetiska aspekter på litteratu-
ren vägleder inte Lindgärde. Sannolikt är det denna 
syn på litteratur som förklarar de inte sällan över-
raskande proportionerna i behandlingen av perio-
dens författare. Här blir kanonfrågan aktuell. Lu-
cidors och Wivallius lyrik, som vanligen upptar 
stort utrymme i litteraturhistoriska verk och väl 
även hör till den idag mest levande av tidens dikt-
ning, avklaras tillsammans på en femtedels sida av 
sammanlagt fyrtiosex. Några sammanhängande ci-
tat ges som sagt inte ur deras verk och ingen ansats 
till beskrivning av dikternas litterära karaktär. Även 
med respekt för en skribents rätt till egna val ter sig 
detta märkligt. Det gör kapitlet svårt att använda 
i litteraturundervisningen. Det fungerar inte som 
komplement till de gängse antologiurvalen. Tradi-
tionella huvudpersoner under perioden som Luci-
dor och Wivallius har alltså förpassats till några 
meningar i periferin, medan en traditionell bifigur 
som Brenner har blivit hela periodens oinskränkta 
huvudperson. Vid dessa omkastade proportioner 
bortser Lindgärde från både estetiska aspekter och 
behovet av åtminstone en viss kontinuitet vad gäl-
ler kanon. Man kan fråga sig om en sådan egensin-
nig förändring av en delförfattare i en litteraturhis-
toria är rimlig. Det är omöjligt att tänka sig att en 
konsthistoria skulle bortse från estetiska aspekter 
och kanon på samma sätt.

Lindgärdes ointresse för texters estetiska karak-
tär paras med en frånvaro av abstrakta begrepp. 
Stilbegrepp som barock och manierism, som bru-
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kar vara framträdande i behandlingen av periodens 
diktning, varken används eller diskuteras, inte ens i 
problematiserande syfte. Därmed omöjliggörs an-
knytning till mycket av den forskning som bedrivits 
under de senaste decennierna på området, som uti-
från dessa och andra begrepp försökt komma åt ka-
raktäristiska drag i denna litteratur (Stina Hansson, 
Bernt Olsson, Mats Malm, Margrét Eggertsdóttir 
med flera). Lindgärde visar ingen antydan om be-
kantskap med denna forskning. Till detta kommer 
sakfel på ganska viktiga punkter som indikerar att 
Lindgärde inte har nöjaktiga kunskaper för den 
uppgift hon fått (till exempel påståendet på sida 
96 att Columbus sångsamling Odæ Sveticæ skulle 
vara en utgåva av hans samlade produktion). Kapit-
let håller, trots utmärkta enskildheter, inte måttet i 
nuvarande skick. Inför en nyutgåva bör en omfat-
tande revision äga rum.

Rikard Schönströms kapitel om perioden 1720–
1800 har rubriken ”Dikt med förnuft och känsla”. 
Som orden antyder är en huvudidé i kapitlet att be-
skriva den heterogena tendensen under perioden 
med såväl klassicism och förnuftstro som förro-
mantik och naturdyrkan. Tecknandet av en ut-
veckling inom perioden blir central för helheten. 
Uppläggningen är denna gång ett mönster av över-
skådlighet. Huvudregeln är att enskilda författare 
presenteras i tur och ordning; ett urval av viktiga 
verk diskuteras ingående. Ett utmärkt exempel är 
avsnittet om Ludvig Holbergs dramer (137–140), 
och behandlingen av Hedvig Charlotta Norden-
flychts Den sörgande Turtur-Dufwan kan tas som 
exempel på hur en relativt djupgående textdiskus-
sion kan få rum även inom ett begränsat utrymme. 
Det samnordiska perspektivet är konsekvent och 
komparativt: de olika nordiska länderna och deras 
litteratur belyser varandra. Det gäller såväl i teck-
nandet av den politiska och idéhistoriska kontex-
ten (127–130) som i behandlingen av de enskilda 
författarskapen och verken. Ett exempel är hur 
Thomas Thorild, Johannes Ewald, Jens Baggesen 
och Johan Herman Wessel diskuteras i direkt rela-
tion till varandra (163). Kanon i kapitlet framstår 
som traditionell. Av de svenska författarna får Olof 
von Dalin, Carl von Linné, Hedvig Charlotta Nor-
denflycht, Gustaf Philip Creutz och Johan Henric 
Kellgren alldeles som vanligt stort utrymme, och 
bilden av dem avviker föga från den vanliga. Mer 
originellt är det snåla utrymmet för fru Lenngren 
– tio rader – och det ganska njugga omdöme hon 
får. Vad gäller grannländernas författare noterar 
man särskilt den utförliga behandlingen av Johan-

nes Ewald, som fungerar som ett slags centralfigur 
i kapitlet; han återkommer flera gånger och får be-
lysa tidens delvis motsägelsefulla tendenser genom 
relativt ingående textdiskussioner. Detta exempel 
på hur ett författarskap kan diskuteras både som ett 
individuellt fenomen och som en illustration av ge-
nerella tendenser fungerar föredömligt. I Danmark 
är Ewald ett av litteraturhistoriens stora namn; i 
Sverige är han säkert okänd även för många littera-
turvetare. Än mindre kända för en svensk läsekrets 
är sannolikt Hans Adolph Brorson och Charlotta 
Dorothea Biehl, vilkas verk diskuteras utförligt.

Som avslutning på kapitlet följer ett special-
avsnitt om Carl Michael Bellman av Johan Sten-
ström. Sju sammanhängande sidor och ett separat 
delkapitel är mer än någon annan enskild författare 
får i verket. De många utförliga citaten och den re-
gelrätta litterära analysen gör avsnittet högklassigt. 
Samtidigt är den separata behandlingen av ett en-
skilt författarskap problematisk. Bellman integre-
ras inte i behandlingen av vare sig sin svenska eller 
sin allmännordiska samtid. Bättre samordning och 
direkt samarbete med Schönström skulle ha kun-
nat kombinera Stenströms specialkunskaper om 
Bellman med en integrering av honom i den öv-
riga 1700-talslitteraturen.

Nästa period skildras av Åsa Arping och Gunilla 
Hermansson i kapitlet ”Poesi och politik 1800–
1870”. Även detta kapitel fokuserar på en periods 
delvis motsägelsefulla tendenser: dels den roman-
tiska lyriken med dess syn på poesi som en länk till 
det himmelska, dels den tidiga realistiska romanen, 
där vardagen ställs i centrum. Det samnordiska per-
spektivet fungerar även här föredömligt med frukt-
bara komparativa diskussioner. Romantikens syn 
på konsten diskuteras sålunda med exempel från 
såväl B.S. Ingemann som C.J.L. Almqvist, och de-
ras synsätt diskuteras verkligen i relation till var-
andra. Samma typ av belysande komparativ diskus-
sion möter i samband med till exempel H.C. An-
dersen och Per Daniel Amadeus Atterbom och i 
en fruktbar jämförelse mellan Lycksalighetens ö och 
Peer Gynt. Vad gäller kanon görs få större omvärde-
ringar. Esaias Tegnér, Per Daniel Amadeus Atter-
bom, Carl Jonas Love Almqvist, Fredrika Bremer 
och Johan Ludvig Runeberg får, precis som van-
ligt, stort utrymme, och även de utförligt behand-
lade Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen, Søren 
Kierkegaard, N.F.S. Grundtvig och Camilla Col-
lett är nog redan välkända för svenska läsare. Mer 
överraskande är att Erik Johan Stagnelius får så lite 
utrymme. Någon presentation får varken han eller 
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hans författarskap. Endymion är den enda dikt som 
nämns, och då enbart som exempel på romantikens 
synsätt; om Stagnelius särpräglade stil och litte-
rära tematik får läsaren inte veta det minsta. Vik-
tor Rydbergs poesi är fullständigt frånvarande. När 
det gäller de övriga nordiska länderna får läsaren 
möta en utförlig behandling av sannolikt mindre 
kända namn som B.S. Ingemann, Thomasine Gyl-
lembourg, Mathilde Fibiger och Jónas Hallgríms-
son. Att den sistnämnde (som genomgående felak-
tigt kallas Hállgrimsson) behandlas, och även ved-
erfars en direkt textdiskussion, är särskilt glädjande. 
Isländska författare torde vara än mindre kända i 
Sverige än danska och norska, och språket tycks här 
inte ha ställt upp några hinder.

Rikard Schönström kommer tillbaka som upp-
hovsman till kapitlet ”Det moderna genombrottet 
i nordisk litteratur 1870–1910”. Uppbyggnaden är 
lika klar och smidig som i Schönströms förra ka-
pitel med sammanhållna avsnitt om enskilda för-
fattare och ingående diskussion kring utvalda verk. 
Ett typiskt exempel är avsnittet om Selma Lagerlöf, 
där den konstnärliga egenarten hos ett antal utvalda 
romaner analyseras och där vi även får en kontras-
terande och belysande jämförelse mellan Lagerlöfs 
romankonst och den naturalistiska romanen (288–
290). Det samnordiska komparativa perspektivet är 
konstant och används för fruktbara diskussioner. 
Ett betecknande exempel är avsnittet där August 
Strindbergs Röda rummet och Herman Bangs Stuck 
får belysa varandra (259–261). Ett annat är avsnittet 
”Kvinnorna skriver tillbaka” (271–276), där perio-
dens kvinnliga författarskap med självklarhet inte-
greras i en allmännordisk kontext, samtidigt som 
författare som Amalie Skram, Victoria Benedicts-
son och Stella Kleve också diskuteras i egen rätt; att 
avsnittet också diskuterar manliga författare som 
Bjørnstjerne Bjørnson och Christian Krohg, när de-
ras ämnen anknyter nära till de behandlade kvinn-
liga författarnas, bidrar till en ovanligt välfunge-
rande komparativ diskussion. I avsnittet ”Subjekti-
vism och esteticism” vågar Schön ström sig på något 
i verket så sällsynt som en teoretisk diskussion i en 
utmärkt analys där 1890-talets egenart, liksom ut-
vecklingen från det ursprungliga moderna genom-
brottet, diskuteras utifrån rubrikens två begrepp. 
Kanon är i grunden traditionell. Strindberg, Selma 
Lagerlöf, Gustaf Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Ver-
ner von Heidenstam och Hjalmar Söderberg tar 
precis som förr upp stort utrymme; Heidenstam 
skildras för övrigt med förståelse och respekt, välgö-
rande fritt från den förminskande och förlöjligande 

hållning som uttrycks i en del nyare översiktsverk 
(värst i Göran Häggs Den svenska litteraturhisto-
rien). Av grannländernas författare är förstås Hen-
rik Ibsen välkänd sen tidigare. J.P. Jacobsen och Jo-
hannes V. Jensen är nog också bekanta namn för en 
del svenska läsare, men åtminstone den sistnämnde 
har knappast varit känd efter förtjänst. Denne no-
belpristagare och mycket store diktare får här en or-
dentlig svensk presentation.

Per-Olof Mattsson och Margareta Peterssons ka-
pitel om perioden 1910–1960 har rubriken ”Arbe-
tarlitteratur och modernism”. Formuleringen är in-
tressant som en huvudbeskrivning av perioden. Att 
modernismen nämns är nog givet – dess brott mot 
dittills självklara former och föreställningar föränd-
rade onekligen lyriken, och delvis prosan, i grun-
den. Men rubriken är också en kraftfull markering 
av arbetarlitteraturens roll i den nyare nordiska lit-
teraturen generellt. Det är säkert inte självklart för 
alla, men får stöd när man söker efter den nordiska 
1900-talslitteraturens unika drag i en internationell 
kontext. Kapitlet saknar förvisso ingalunda bor-
gerliga romanförfattare, men det är arbetarförfat-
tarna som intresserar kapitlets upphovsmän mest. 
Det allnordiska perspektivet är genomfört, och till 
exempel Martin Andersen Nexø, Knut Hamsun 
och Cora Sandel behandlas väl så utförligt som de-
ras svenska kolleger. I sin uppläggning lider kapitlet 
av en genomgående uppsplittring av enskilda för-
fattare i avsnitt som ibland står långt från varandra. 
Det gör ibland rättvisa åt enskilda verk, men det 
gör också att viktiga författarskap som Knut Ham-
suns, Harry Martinsons, Eyvind Johnsons och Ak-
sel Sandemoses trots utmärkta enskilda kommenta-
rer aldrig får någon samlad behandling där egenart 
och utveckling diskuteras. De författare som står i 
centrum är i huvudsak de som redan traditionellt 
stått där. När det gäller uteslutningar noterar man 
en del anmärkningsvärda förändringar. 1940-talets 
experimentella prosaförfattare som Gösta Oswald 
och Tage Aurell saknas helt. Av Stig Dagerman och 
Lars Ahlin nämns enbart deras mest traditionella 
verk, medan experimentella romaner som De döm-
das ö och Om saknas. Det intresse för tidens mo-
dernism som kapitelrubriken aviserar gäller inte 
40-talsprosan. Att Gustaf Hellström, som både i 
samtiden och ännu i Olsson-Algulins litteratur-
historia hade en framträdande position, helt sak-
nas går att motivera med att han entydigt hör till de 
författare som idag knappast läses alls. Att nobel-
pristagaren Pär Lagerkvists hela författarskap från 
efterkrigstiden (Barabbas, Sibyllan etc.) uteslutits 



Övriga recensioner · 427

beror nog snarast på kapitlets primära fokus på ar-
betarlitteratur, modernism och politiska tenden-
ser; betecknande nog är det just Lagerkvists moder-
nistiska ungdomsproduktion från 1910-talet, hans 
självbiografiska Gäst hos verkligheten, som kan rela-
teras till arbetarlitteraturens självbiografiska roma-
ner, och hans politiska roman Dvärgen från andra 
världskriget som nämns.

Perioden 1960–2010 täcks av Annika Olssons 
”Välfärdsländernas litteratur”. Kapitlet uppmärk-
sammar en uppsjö tendenser i denna den nyaste lit-
teraturen, men ett slags tyngdpunkt ligger i diskus-
sionen kring spänningen mellan fakta och fiktion i 
rapportböcker, dokumentärromaner och verk som 
befinner sig mellan självbiografi och skönlittera-
tur; på den sista punkten gör Olsson också frukt-
bart bruk av något i detta verk så sällsynt som ett 
teoretiskt begrepp, ”självbiografisk pakt” (362 ff.). 
Kapitlet diskuterar glädjande nog några av de allra 
nyaste fenomenen inom litteraturen, såsom fan fic-
tion (343) och bloggar (360). Författare från flera 
nordiska länder diskuteras, men inte i integrerade 
analyser utan i separata avsnitt, land för land (till 
exempel sidorna 353–357). Trots den stora mängd 
verk och tendenser som diskuteras är kapitlet var-
ken svåröverskådligt eller splittrat. Tvärtom note-
rar man djupdykningar i enskilda författarskap, till 
exempel Per Olov Enquists (351–353) och Suzanne 
Brøggers (361 f.).

Med detta är den kronologiska delen av Nor-
dens litteratur slut. Härefter följer dock ytterligare 
ett antal kapitel av disparat slag.

Först ut är Staffan Bergstens ”1900-talets nor-
diska poesi”. Naturligtvis är det intressant med jäm-
förelser mellan just lyriska verk och tendenser inom 
lyriken, men det är samtidigt svårt att förstå var-
för dessa diskussioner inte hade kunnat integreras 
i de två föregående kapitlen, på samma sätt som 
poesin i kapitlen om perioderna före 1900-talet. 
Ett sådant helhetsgrepp hade betydligt bättre kom-
mit åt både generella tendenser inom litteraturen 
och enskilda författarskap; nu är det påfallande hur 
flera författarskap på ett omotiverat sätt splittras 
upp mellan kapitlen. Bergstens kapitel är ändå ut-
märkt på många sätt. Några viktiga tendenser no-
teras, till exempel att poetens tidigare höga anse-
ende försvinner under perioden och att modernis-
mens genombrott sker så mycket senare i Danmark 
och Norge än i den svenskspråkiga litteraturen. För 
svensk del är Bergstens kanon i hög grad traditio-
nell. Edith Södergran, Gunnar Ekelöf, Erik Linde-
gren och Tomas Tranströmer får som alltid en ut-

förlig behandling. Nobelpristagaren Harry Martin-
son får mindre utrymme än man nog hade väntat, 
och bedömningen är relativt kritisk (”förbluffande 
ojämn”, 391). Av danska och norska lyriker är nog 
makarna Vesaas, Inger Christensen och Pia Tafdrup 
– som hör till dem som ges mest utrymme – redan 
bekanta för många litteraturvetare i Sverige. Där-
emot torde färre känna till Herman Wildenvey som 
får en lika utförlig behandling.

Ännu ett tematiskt inriktat kapitel är ”Barnlitte-
raturen i Norden” av Lena Kåreland och Mia Öst-
erlund. Internordiskt komparativa analyser före-
kommer i flera fall, till exempel då Lennart Hell-
sing och Halfdan Rasmussen relateras till varandra 
(486). Nyare litteratur från Danmark och Norge 
behandlas mer styvmoderligt och författarna ver-
kar inte alldeles uppdaterade; tendensen till mar-
kant mörka skildringar med fokus på dysfunktio-
nella föräldrar i den nyare norska barn- och ung-
domslitteraturen (Gro Dahle, Tyra Teodora Tron-
stad med flera) och den diskussion som förts kring 
detta (till exempel av Marit Brekke) noteras inte 
alls, utan tvärtom påstås den norska ungdomsbo-
ken vara ”hoppfull” och avvika från svartsynen och 
pessimismen i den svenska (513). Tendensen är nog 
snarare den omvända. Generellt kännetecknas ka-
pitlet av att en oerhörd mängd författare, verk och 
tendenser tas upp och i huvudsak nämns enbart 
kort. Kapitlet får karaktären av en summarisk över-
sikt och saknar de ingående diskussioner kring en-
skilda verk och författarskap som flera av de före-
gående kapitlen erbjudit.

Mellan dessa kapitel inskjuts ett som enligt 
rubriken handlar om ”Finland, Island, Grönland, 
Sápmi och Färöarna”. Det är det mest disparata av 
alla bokens kapitel. För Finlands, Grönlands och 
Sápmis del behandlas alla slags genrer från alla ti-
der, för Islands del behandlas 1900- och 2000-talets 
prosalitteratur och Färöarna behandlas inte alls. 
När det gäller det sista kan jag inte se någon annan 
förklaring att vi har med en redaktionell miss att 
göra; någon glömde helt enkelt bort Färöarna.

Delkapitlet ”Finlands litteratur” är skrivet av 
Kristina Malmio. I sina enskildheter är det ypper-
ligt; det gäller till exempel den ingående diskus-
sionen om Aleksis Kivi (418 f.) och avsnittet om 
den finskspråkiga modernistiska lyriken och dess 
egenart (425). Men delvis gör detta delkapitel ett 
egendomligt intryck. Förutom att täcka in hela den 
finskspråkiga litteraturen från 1500-talet till nutid 
– som därmed inte integreras i behandlingen av den 
övriga nordiska litteraturen från sina olika perioder 
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– behandlas även många svenskspråkiga författare, 
av vilka flera redan tagits upp i bokens kronologiska 
huvuddel. Det leder bland annat till att Runebergs 
Bonden Paavo diskuteras två gånger – först av Gu-
nilla Hermansson (200), sedan av Malmio (415 f.) 
– utan att analyserna är det minsta samordnade. 
Samtidigt är det en hel del finlandssvensk littera-
tur som inte alls tas upp av Malmio, mest påfal-
lande den modernistiska lyriken, möjligen just för 
att den redan behandlats i andra avsnitt. Bristen på 
en konsekvent plan är dock irriterande, och en mer 
aktiv samordning från redaktörernas sida hade kun-
nat eliminera de värsta problemen.

Dagný Kristjánsdóttir tar hand om isländsk lit-
teratur i ”Sagor från Island”. Delkapitlet har svår-
förklarliga proportioner vad gäller de behandlade 
författarskapens tillkomsttid. Av delkapitlets tret-
ton sidor ägnas merparten, sju sidor, åt litteratur 
från 2000-talet, alltså den tid som i boken i övrigt 
knappt behandlas alls, medan sex sidor handlar om 
det föregående seklets litteratur. Detta fokus, och 
dessa proportioner, gör delkapitlet inkompatibelt 
med boken i övrigt och strider också mot vilken 
isländsk litteratur som blivit klassisk och spritts 
utanför landets gränser. Av 1900-talsförfattarna be-
handlas Halldór Laxness, som rimligt är, utförligt. 
Hans verk relateras till den isländska sagan, men 
inte till den samtida skandinaviska litteraturen, 
vilket hade varit naturligt givet bokens inriktning 
och program. Den besynnerliga beskrivningen av 
Islands klocka får dessutom även en garvad felfin-
nare att dra efter andan. Romanen ”handlar om hur 
Árni Magnússon samlar ihop gamla manuskript på 
Island”, påstår Dagný (433). Beskrivningen vittnar 
både om en naiv förståelse av litteraturens relation 
till verkligheten och om att Dagný nog inte har 
öppnat romanen på mycket länge, om någonsin. Av 
övriga isländska 1900-talsförfattare saknas överras-
kande nog Gunnar Gunnarsson, som i samtiden an-
sågs som landets största författare och utomlands 
länge var den ojämförligt mest kända. Att utesluta 
honom är som att utesluta Strindberg i en översikt 
av svensk litteratur.

Något delkapitel om färöisk litteratur finns som 
sagt inte i boken. Detta är knappast acceptabelt i 
en bok med titeln ”Nordens litteratur” och med 
det program som läggs fram i inledningen. Att den 
danskspråkige William Heinesen i ett senare delka-
pitel om ”det koloniala Norden” diskuteras i anslut-
ning ett par nya danska och norska historiska ro-
maner med grönländsk respektive samisk tematik 
förändrar inte bedömningen. Genom denna miss, 

eller vad det handlar om, försvinner svenska litte-
raturstudenters möjlighet att i denna nordiska kon-
text bekanta sig med till exempel Heðin Brú, den 
högst skattade romanförfattaren på färöiska, och 
med märkliga lyriker som bröderna Djurhuus eller 
Christian Matras.

Bokens sista kapitel är Rikard Schönströms 
”Nordens litteratur i världen”. Här diskuteras den 
behandlade litteraturen i en internationell kontext. 
Här påtalas givetvis den internationella betydel-
sen hos författare som H.C. Andersen, Strindberg 
och Ibsen liksom genomslaget för den nordiska kri-
minallitteraturen. Men kanske viktigare är Schön-
ströms påpekande att det är de isländska sagorna 
och eddadikterna som sannolikt är ”Nordens mest 
unika och livskraftiga bidrag till världslitteraturen” 
(528). Det är ett välkänt faktum för den som stiftat 
bekantskap med behandlingen av nordisk littera-
tur vid utländska universitet och i utländska litte-
raturhistorier. Däremot är det sannolikt mindre be-
kant bland svenska litteraturvetare. Få av dessa äg-
nar sig åt detta Nordens viktigaste bidrag till världs-
litteraturen.

Det övergripande omdömet om Nordens litte-
ratur måste bli positivt. Här finns mycket gedigen 
kunskap samlad, i de flesta fall väl presenterad. Men 
för att anknyta till recensionens inledning: vad är 
nytt i detta verk och hur fungerar det nya? Mest 
påtagligt är det allnordiska perspektivet som över-
lag verkar berikande. Svenska läsare lär sig verkli-
gen åtskilligt om grannländernas litteratur och i 
många fall leder komparativa diskussioner till nya 
perspektiv, helt enligt intentionerna. Ett gemen-
samt drag hos de olika kapitlen är också att de alla 
kontextualiserar de litterära texterna. Alla de olika 
skribenterna tecknar, om än i olika utsträckning, en 
historisk, politisk, social och idéhistorisk bakgrund 
till de litterära texterna, och även författarna själva 
uppmärksammas i hög utsträckning. Här finns en 
skillnad mot Olsson-Algulins litteraturhistoria 
som enligt sin inledande programförklaring ut-
tryckligen säger sig vilja betona historien om tex-
ter som står i relation till varandra (sida 9 i andra 
upplagan). Samtidigt finns en tydlig inriktning på 
just texterna även i Nordens litteratur – det enda 
undantaget är kapitlet om tiden 1520–1720. Som 
helhet kan man tala om en välfungerande balans 
mellan text och kontext. En i viss mån ny tendens i 
verket är att den religiösa litteraturen uppmärksam-
mas så utförligt i många av kapitlen – det gäller i 
själva verket alla kapitel fram till 1800-talet. Denna 
litteratur behandlas snålt i många äldre verk – ett 
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typiskt exempel är avsnittet om 1600-talslitteratur i 
Brøndsteds litteraturhistoria från 1972 – och är ofta 
främmande för dagens läsare. Men den är omfat-
tande och för samtiden var den synnerligen viktig, 
och detta speglar Nordens litteratur väl. Att kvinn-
liga författarskap lyfts fram alltmer är en utveck-
ling som pågått länge, men om man jämför med 
såväl Brøndsted som Olsson-Algulin ser man den 
stora skillnaden. Sophia Elisabet Brenner och Stella 
Kleve hör nu självklart hemma i svensk litteraturs 
kanon. De flesta av bokens delförfattare väger också 
in nyare forskning, och även om ett par undantag 
finns – som diskuterats ovan – framstår dessa som 
just undantag. Kanonförändringar har berörts åt-
skilliga gånger ovan. Förändringen kan inte ifråga-
sättas i sig – kanon har alltid förändrats. När nya 
namn tillkommer försvinner i gengäld andra eller 
får minskat utrymme. Bedömningar kommer all-
tid att skilja sig åt, och jag har hittills snarare note-
rat de överraskande fallen än kritiserat dem. I flera 
fall bör uteslutningar och förändrade proportio-
ner ändå problematiseras. Uteslutandet av Gun-
nar Gunnarsson ur det isländska 1900-talets littera-
turhistoria har nämnts, liksom det minimala upp-
märksammandet av Lucidors, Wivallius och Stag-
nelius författarskap. I de fallen tror jag att boken 
blir svåranvänd i litteraturundervisningen, då be-
handlingen skiljer sig så markant från den gängse. 
Att all litteratur skriven på färöiska saknas i en bok 
betitlad Nordens litteratur måste beskrivas som en 
uteslutning av oacceptabelt slag.

En fråga som måste ställas är hur Nordens litte-
ratur fungerar som helhet. Här finns större skäl till 
kritik. Genomgången ovan har gett många exempel 
på upprepningar mellan kapitlen, uppsplittring av 
samma författarskap i flera olika kapitel och på det 
faktum att vissa författarskap presenteras separat i 
stället för att integreras i huvuddiskussionen om 
deras samtida. De olika delförfattarna bygger också 
i påfallande hög grad upp sina kapitel olika. Vissa 
presenterar i huvudsak författarskapen samlade 
och diskuterar ett urval verk ingående, andra be-
handlar knappt några enskilda texter ingående och 
nämner kort de enskilda författarna gång på gång 
utan någon samlad behandling. Denna genom-
gående heterogenitet i boken gör de olika kapit-
len inkompatibla. Olika delförfattare följer också 
olika principer för textåtergivning; så normaliserar 
Schönström 1700-talstexterna, medan Stenström 
återger originalens ortografi – detta i samma kapi-
tel. De flesta av dessa problem hade kunnat undvi-
kas med en mer aktivt styrande redaktör som på-

bjudit samarbete och samordning i det formella. 
Att så inte skett beror sannolikt på en missriktad 
respekt för de enskilda delförfattarnas frihet. Men 
boken utgör en helhet – en sammanhängande lit-
teraturhistoria och inte en samling spridda essäer – 
och därmed kan vi också förvänta oss att den fun-
gerar som ett enhetligt verk. Överlag gäller dock 
att så är fallet, och de brister som finns kan åtgär-
das till nästa upplaga.

Daniel Sävborg

Nordic Literature. A Comparative History. Volume 
I: Spatial nodes. Red. Thomas A. DuBois & Dan 
Ringgaard. John Benjamin Publishing Company. 
Amsterdam and Philadelphia 2017.

Den bok som här recenseras är den första av tre 
volymer i serien Nordic Literature: A comparative 
history. De följande volymerna kommer att ha un-
dertitlarna ”Figural nodes” och ”Temporal nodes”. 
Denna första volym, med undertiteln Spatial no-
des, fokuserar på rumsliga aspekter av olika slag på 
den nordiska litteraturen – platser, miljöer, land-
skapstyper, byggnader, utopier, resor, flykt, utvand-
ring och liknande.

Syftet med serien är, som inledningen klargör, 
att komplettera, inte ersätta, de mer traditionellt 
upplagda litteraturhistorierna. Någon litteratur-
historia i gängse (svensk) mening är det alltså inte 
fråga om, snarare om spridda essäer över ett mycket 
vagt formulerat övergripande tema. Inledningen 
klargör att redaktörerna har gett bidragsgivarna i 
stort sett fria händer i sin uppläggning (”no effort 
has been made to level differences in approach by 
the individual contributors”, xv). En sådan brist på 
samordning är oftast problematisk när det gäller ve-
tenskapliga verk som helhet, men eftersom serien 
inte har den historiska uppläggning och ambition 
som titeln onekligen antyder fungerar det någor-
lunda väl ändå.

Antalet bidrag i boken är stort: femtioen stycken. 
Flera av bidragsgivarna återkommer mer än en gång, 
men ändå är de sammanlagt fyrtioen till antalet. 
Här kan man göra några intressanta noteringar med 
relevans för svensk litteraturvetenskap som ämne. 
Bara två av de fyrtioen medverkande författarna 
kommer från svenska universitet, Anders Olsson 
och Anna Smedberg Bondesson. Detta kan ställas 
i relation till tio medverkande från Danmark, åtta 
från Norge och elva från USA. Visserligen medver-
kar ytterligare ett par svenska forskare verksamma 


