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tida uppfattningar om genus, sexualitet och krop-
par med hjälp av forskare som Thomas Laqueur och 
Lynn Hunt. Færch utgår sedan från Mats Malms 
diskussioner (i Det liderliga språket. Poetisk am-
bivalens i svensk ”barock”, 2004), för att diskutera 
hur Nordrup använder tanken på att ett alltför ut-
smyckat språk kunde associeras till ett effeminerat 
skrivsätt och därmed framstå som omanligt. I dik-
ten används en överdådig arsenal av stilfigurer och 
självkastratens öde speglas därmed inte bara i narra-
tivet, utan också på stilnivån. Færch visar att dikten 
om den olycklige självkastraten utnyttjar ”barok-
kens stil og samtidigt nedbryder den” (222), där en 
höglärd stil sätts i relief mot en lågt komisk. Själv-
klart kunde denna krävande dikt enbart till fullo 
avkodas av den lärda läsare som var väl bevandrad 
i den klassiska retoriken och en lärd repertoar.

År 1750 avled Nordrup. Vid det laget hade hans 
liv sedan några år gått in i stillsammare banor: han 
hade gift sig med en välbeställd änka och fått ställ-
ning som sockenpräst. När nu hans äreminne skrivs 
efter 250 år har tiden hunnit i kapp hans litterära 
verk och ingen höjer längre på ögonbrynen åt hårt 
skruvad satir, personangrepp eller erotisk litteratur. 
Færch påpekar själv hur enväldets censurförhållan-
den har kommit att verka in i vår tid när det gäller 
den relativa exkluderingen av handskrivet ur littera-
turhistorieskrivningen. Hennes undersökning ut-
gör ett gott exempel på det givande i att vidga våra 
perspektiv när det gäller vad som är läsbart och vad 
som kan ses som litteratur genom att fördomsfritt 
nalkas texter från äldre tid.

Ann Öhrberg

Henning Howlid Wærp, ”Hele livet en vandrer i na-
turen”. Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfat-
terskap. Orkana Akademisk. Stamsund 2018.

Ekokritiken har under de senaste decennierna va-
rit en av de mer produktiva litteraturvetenskap-
liga inriktningarna. Med rötter i miljörörelsen har 
den utvecklats från att lyfta fram naturskildringar 
och skildringar av människans relation till naturen 
i tidigare negligerade verk och genrer, till att pro-
blematisera själva naturbegreppet och slutligen på 
bred front ifrågasätta de gränser mellan natur och 
kultur, människa och djur etc. som vi har upprät-
tat för att begreppsliggöra vår tillvaro. 

En grundläggande och fortfarande produktiv 
ekokritisk genre utgör omläsningar av kända för-
fattarskap och verk, som framhåller tidigare oupp-

märksammade skildringar av naturen eller män-
niskans samspel med naturen i vilka en ekologisk 
medvetenhet spåras. Intresset riktas inte bara mot 
traditionella naturskildringar utan vidgas till att 
också gälla exempelvis urbana miljöer. Henning 
Howlid Wærps bok Økokritiska lesningar i Knut 
Hamsuns forfatterskap kan sägas ansluta sig till 
denna typ av ekokritiska studier. Författarens am-
bition är som redan titeln anger att ”ta for seg Knut 
Hamsuns forfatterskap i ett økokritiskt lys” genom 
att ”se nærmere på forholdet mellom menneska og 
natur, slik det tematiseres i bøkene” (7). Förutom 
denna beskrivande ansats finns ett element av pole-
mik i relation till tidigare Hamsunforskning. Ham-
suns civilisations- och modernitetskritik har ansett 
reaktionär, och det är allmänt känt att där finns in-
slag av såväl antisemitism som patriarkalism och 
likgiltighet inför social rättvisa. Howlid Wærp me-
nar att föreliggande studie visar att det finns anled-
ning att nyansera denna uppfattning. Hamsuns för-
fattarskap sträcker sig bortom det reaktionära och 
anti-demokratiska genom att innehålla viktiga in-
sikter om samhället, människan och vårt förhål-
lande till naturen, hävdar han. Förmågan att attra-
hera nya läsargrupper och den produktivitet som 
Hamsuns författarskap ger upphov till i form av 
vetenskapliga uppsatser och avhandlingar menar 
författaren är ett argument för detta. 

Boken saknar en traditionell inledning där stu-
diens huvudsakliga syfte och metoder redovisas. 
Howlid Wærp väljer istället att presentera sin stu-
die i tre delar, där de två första kan sägas utgöra 
studiens teoretiska och metodiska utgångspunkter. 
Dess inledande kapitel redogör för hur Hamsuns 
nobelprisvinnande roman Markens grøde (1917) 
ymnigt och varierat återbrukats i nyare nordisk lit-
teratur. Redogörelsen påvisar att verket inte sällan 
genljudit i romaner och texter med civilisationskri-
tisk agenda, där naturen framställs som en potenti-
ell motbild till rådande framstegsideologiska tan-
kesätt. Även om det inte uttalas kan man anta att 
författaren väljer att inleda med denna samtidsbe-
traktelse över Hamsuns roman för att påvisa förfat-
tarskapets aktualitet och för att det möjligen anty-
der att liknande tolkningar av Hamsuns övriga verk 
förmodligen äger sin relevans. 

Därefter presenterar Howlid Wærp i korthet 
ekokritikens historiska framväxt och teoretiska 
perspektiv. Med hjälp av Cheryll Glotfeltys klas-
siska definition av ekokritiken från 1996 definieras 
ekokritik som studiet av sambandet mellan littera-
tur och natur, mellan författare, texter och omvärl-



400 · Övriga recensioner

den. Howlid Wærp lyfter med hjälp av den norske 
litteraturvetaren och kollegan Tor Rem fram struk-
turella likheter mellan Michel Foucaults maktana-
lys av sociala grupper och ekokritikens analys av 
maktförhållandet mellan människa och natur. I 
sammanhanget framhålls det faktum att ekokriti-
ken gärna tar fasta på naturskildringar som faktiska 
och återspeglande snarare än metaforiska och sym-
boliska. Författaren refererar här till Kate Sopers 
kritik mot poststrukturalismens förkärlek för att 
gripa sig an samhällsproblem med hjälp av dekon-
struktion. Kapitlet redogör även för ekokritikens 
affinitet med djupekologins tankegods samt för be-
greppet antropocen som Howlid Wærp menar är 
relevant i relation till Hamsuns författarskap, då 
de båda ger uttryck för människans och det mo-
derna samhällets höga grad av påverkan på naturen.

 Kapitlet ger en selektiv redogörelse för ekokri-
tiska perspektiv och teoretiker som erbjuder läsa-
ren en överblick över, men inte djupare förståelse 
av, ekokritiken som fält. Det är förstås rimligt att 
begränsa sin teoretiska ram till sådant som aktua-
liseras av de efterkommande litterära analyserna, 
och det ska visa sig att både den internationella ut-
blicken och den ekokritiska teorin också vidgas i 
de enskilda romanalyserna. Begreppet antropocen 
förefaller dock lite pliktskyldigt redovisat, utan att 
referera till den omfattande internationella ekokri-
tiska forskning som finns i ämnet och utan att nå-
got utförligare resonemang förs i relation till Ham-
suns idéer och verk.

I del två fördjupar Howlid Wærp sin redogö-
relse för Hamsuns civilisationskritik och litterära 
program. Tidigare har Hamsuns modernitetskri-
tik tolkats som bakåtsträvande och reaktionär. Ho-
wlid Wærp menar dock att den istället kan förstås 
som en subversiv drivkraft till förnyelse och föränd-
ring. Han relaterar sitt resonemang till Sopers be-
grepp avant-gardenostalgi som används för att be-
skriva hur romantikens förmenta verklighetsfrån-
vändhet istället kan ses som emancipatorisk. Ge-
nom att blicka tillbaka och reflektera över det som 
varit blir man så att säga bättre rustad att forma den 
goda framtiden. Howlid Wærp relaterar detta till 
den svenska litteraturforskaren Anna Jörngårdens 
diskussion om nostalgin som resurs i en moderni-
tetskritik, där den inte behöver ses som ett distan-
serat tillbakablickande utan istället fungerar som 
ett korrektiv till samtid och utveckling. I den andra 
delens avslutande kapitel redogör Howlid Wærp 
slutligen för det som betecknas som Hamsuns lit-
terära metod, där betraktaren och vandraren utgör 

ett slags författarpositioner utifrån vilken världen 
kan undersökas och förstås.

Som helhet kopplar bokens två första delar bely-
sande samman och förklarar på vilket sätt civilisa-
tions- och modernitetskritik kan anses ha ekokri-
tiska implikationer. Detta utgör en ram och bak-
grund till studiens tredje del som består av tolv ana-
lyskapitel (kapitel 5–16) vilka i kronologisk ordning 
belyser ekokritiskt tematik i Hamsuns verk under 
perioden 1890 – 1949. En gemensam nämnare för 
dessa analyser är att de på olika sätt relaterar texter-
nas karaktärer och deras levnads- och förhållnings-
sätt till den övergripande civilisationskritik som be-
handlats i det föregående. I analysen av romanen 
Sult (1890) påvisas exempelvis hur ”det gröna” i 
skildringens urbana miljö tycks korrelera med pro-
tagonistens konstnärliga och ekonomiska uppgång 
framgång. I den av Ringen sluttet (1936) diskuterar 
författaren hur huvudkaraktärens förmåga att avstå 
från det materiella, ibland tolkad som en resignerad 
livshållning, kan förstås som en kritik mot moderni-
tetens ekonomiska system och sociala acceleration. 

Analyserna uppvisar stor perspektivrikedom 
som vittnar om att Howlid Wærp tvivelsutan har 
betydande kännedom om Hamsuns författarskap. 
Efter läsning har man väsentligt större kännedom 
om och förståelse för Hamsuns författarskap som 
helhet och för de enskilda verkens litteraturhisto-
riska kontext, tematiska innehåll och uppbygg-
nad. I vissa fall riskerar dock denna förtjänst kon-
kurrera med studiens ekokritiska ambition. Redo-
görelserna för tidigare studier, litteraturhistoriska 
kontexter och biografiska fakta är tvivelsutan in-
tressant läsning, men det är inte alltid självklart på 
vilket sätt de bidrar till eller stödjer den avsedda 
ekokritiska analysen. I analysen av romanen Myste-
rier (1892) diskuteras hur gränsen mellan dröm och 
verklighet sätts i spel i romanen. Det är en mycket 
intressant diskussion, men dess ekokritiska bäring 
kunde ha skrivits fram tydligare. Det hade också 
funnits utrymme att utveckla vissa befintliga eko-
kritiska iakttagelser och resonemang. I analysen av 
Under høstestjernen (1908) påvisar exempelvis Ho-
wlid Wærp likheter mellan Henry David Thoreaus 
och Hamsuns reflektioner över sina vandringar, där 
deras uppmärksamhet riktas inte bara mot det bild-
sköna i naturen utan också fenomen som sump-
mark och insekter. Iakttagelsen stannar vid denna 
liknelse mellan de båda författarnas blick på natu-
ren, men kunde med fördel ha belysts och kontex-
tualiseras med hjälp av Sopers dubbla naturbegrepp 
eller Greg Garrards diskussion om pastorala idyller 



Övriga recensioner · 401

som uttryck för människans distanserade relation 
till naturen. Analysen av Pan (1894) belyser en in-
tressant spänning mellan metaforiska och faktiska 
tolkningar av naturskildringar, där förekomsten av 
katalogartade listor över växter och djurarter skulle 
vara intressant att belysa i relation till nymaterialis-
tisk teori och diskussion.

Howlid Wærp anger i bokens förord att flera av 
bokens kapitel tidigare förekommit som enskilda 
artiklar men nu samlats till en monografi och att 
detta ”gjør at det ikke er en enkelt argumentasjon 
som drives fram gjennom boka, men at leseren 
gjerne kan lese kapitlene uavhengig av hverandre” 
(9). Ett alternativ hade kunnat vara att förse boken 
med en syntetiserande sammanfattning som åter-
knyter till de inledande delarnas ramverk. I sam-
manhanget refererar Howlid Wærp till den tyske 
sociologen Ulrich Bech som efter en positiv läs-
upplevelse konstaterade att ”ved slutningen af hvert 
kapitel er jeg blevet klogere, end jeg var ved begyn-
delsen” (9) – detta kan också gälla efter läsningen 
av ”Hele livet en vandrer i naturen”: Økokritiska les-
ningar i Knut Hamsuns forfatterskap, även om klok-
skapen nog gäller Hamsuns författarskap som hel-
het lika mycket som dess ekokritiska perspektiv.

Marie Öhman

Jonas Ingvarsson, Bomber, virus, kuriosakabinett. 
Texter om digital epistemologi. Rojal Förlag. Gö-
teborg 2018.

Digitala medier och de senaste årtiondenas genom-
gripande datorisering av samhället ställer litteratur-
vetenskapen inför nya teoretiska och metodolo-
giska utmaningar. Detta är känt. Visserligen är kri-
sen i någon mån humanioras konstant, och om det 
någonsin funnits konsensus kring litteraturveten-
skapens funktion och begreppsapparat, har denna 
alltid varit hårt ansatt, från en mängd olika håll, och 
kanske i synnerhet det senaste halvseklet. Det är 
sannolikt som det ska vara. Men det är också ofrån-
komligen så att ett antal teknologiska skiften – sär-
skilt just de senaste decenniernas datorisering – har 
förändrat den mediala infrastruktur som litteratur-
vetenskap och humaniora sedan länge har interna-
liserat, reproducerat och varit beroende av. Arkiven 
har digitaliserats. Den tryckta boken är inte längre i 
samma priviligierade position som tidigare, varken 
som minnesteknologi eller berättarstruktur. Läs-
ningens form och samhälleliga funktion har för-

ändrats, vilket inte minst ljudboken vittnar om. 
Kollaborativa plattformar och sociala nätverk om-
förhandlar litteraturens rollfördelningar. Så möjli-
gen är utmaningarna större än tidigare.

Även om litteraturvetenskapen idag opererar 
med flera modaliteter av textualitet, och gärna ta-
lar om sinnlighet, affekt och materialitet, finns det 
mycket som talar för att dess grundläggande be-
greppsapparat alltjämt är sprungen ur den världs-
åskådning som Hans Ulrich Gumbrecht benäm-
ner ”hermeneutikens fält” i Production of Presence: 
What Meaning Cannot Convey, där begreppslig 
mening hålls strikt åtskild materiell närvaro som 
enda godtagbara förhållningssätt till världen. Men 
det är uppenbart att saker händer. Satsningar på di-
gital humaniora genomförs på de flesta lärosäten i 
Sverige, och forskningsutlysningar som uppmunt-
rar till olika former av tvärvetenskapliga databas-
projekt, gärna med ena foten inom naturvetenska-
pen och teknologiskt orienterade samhällsveten-
skaper, är stapelvara.

Frågan vi måste ställa oss, är vad digitala medier 
gör med litteraturvetenskapens – och humanio-
ras – kunskapsproduktion? Vilka nya teoretiska ra-
mar behöver vi för att bemöta det digitala? Vilka 
nya metoder och metodologier möjliggörs? Eller 
kan, och kanske till och med bör, vi bara fortsätta 
som tidigare?

Med utgångspunkt i denna problematik utpe-
kar Jonas Ingvarssons lekfullt konstruerade bok 
Bomber, virus, kuriosakabinett. Texter om digital 
epistemologi (2018) ett antal möjligheter för litte-
raturvetenskapens – och humanioras – framtida 
utformning. Det är en framtid som, om vi ska följa 
bokens argument, och det finns det många starka 
och goda skäl att göra, rentav inbegriper den om-
konfigurering av Gutenberggalaxen som Marshall 
McLuhan flaggade för redan 1962, och som just 
de senaste decenniernas genomgripande digitali-
sering och datorisering har gjort alltmer akut. Det 
handlar emellertid inte så mycket om att uppfinna 
en ny digital litteraturvetenskap, eller för den de-
len en ny, digital humaniora, som att genom det di-
gitala – det digitala som lins och tankeform, som 
Ingvarsson genomgående vidhåller – etablera en 
ny förståelse för litteraturvetenskapens och huma-
nioras historia och framför allt, för dess grundläg-
gande begreppslighet. Det handlar, kort och gott, 
om att konceptualisera den teknologiska situation 
som vi redan och ofrånkomligen alltid är en del av. 
Med lätthet, stundtals närmast kaxig elegans, och 
en konfigurativ assemblage-estetik som performa-


