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skabe en vis uniformitet, men de forblev et internt 
notat, dog senere revideret. Overraskende nok fi-
gurerede Ausgabe letzter Hand som en almen re-
gel for arbejdet, men der var undtagelser: Allerede 
Samfundets første publikation, Dalins Then Swän-
ska Argus (1910–1912) blev udgivet efter førstetryk-
ket. Overordnet set betød Vitterhetssamfundets 
program, at et paradigme for arbejdet med histo-
risk-kritiske udgaver nu blev knæsat.

Detta tryckpappers tidevarv rummer særdeles 
mange kvaliteter. Afhandlingen er velskrevet og 
meget veldokumenteret med mange fyldige og 
markante citater. Er centrale citater på fremmede 
sprog, er de oversat. Paula Henrikson er velbelæst, 
også i datidens litterære kritik, og har god sans for 
kompleksitet og modsætningsfylde i sit materiale 
og for den historiske udvikling. Selv som distant 
dansk læser får man stor lyst til at læse sig nærmere 
ind i de mange udgaver, der panorerer forbi. Men 
det havde været en pædagogisk hjælp, hvis basale 
oplysninger om de centrale udgivere havde været 
præsenteret i en genkommende, systematisk og 
overskuelig form, evt. som inserater eller bokse. 
Det bør også nævnes, at afhandlingen nok kunne 
have været lidt bedre forsynet med opsamlende af-
snit og konklusioner. Bedst forekommer det at lyk-
kes i opsamlingen vedrørende romantikernes udga-
ver. Der er et ganske langt spring fra slutningen af 
det lange århundrede og etableringen af Svenska 
Vitterhetssamfundet til de moderne editionsteo-
retikere som Jerome J. McGann, D.C. Greetham 
og Gunter Martens, der bringes på banen på bo-
gens sidste sider.

Per Dahl

Christina Holst Færch, Smædeskrifter, sladder og 
erotiske vers i 1700-tallet. Hans Nordrups forfat-
terskab. Med et udvalg af hans digte. Tidlig Mo-
derne, band 14. Museum Tusculanums forlag. Kö-
penhamn 2019.

Det är kanske förståeligt att den danske teologen, 
prästen och författaren Hans Hansen Nordrup 
(1681–1750) inte alltid kommit att lyftas fram i lit-
teraturhistorieskrivningen. Vad göra med en förfat-
tare som låter sin satir svämma över alla bräddar och 
som excellerar i grova och ibland erotiska paskiller 
mot samhällets stöttepelare? Det är knappast skön 
litteratur i modern mening det handlar om och 
en kan anta att den inte ansetts lämpligt att ingå 
i en kanon avsedd att förgylla nationens ära. Även 

forskningen har uppenbarligen tvekat inför denna 
bångstyriga författare. Men Nordrup är väl värd vår 
uppmärksamhet: han var en skicklig och djärv för-
fattare med en produktion som ingick i den kultur- 
och bokhistoriskt högintressanta 1700-talets dark 
web av ofta illegalt cirkulerade handskrifter. Nu äg-
nas Nordrup äntligen en grundlig studie i Christina 
Holst Færchs undersökning Smædeskrifter, sladder 
og erotiske vers i 1700-tallet. Hans Nordrups forfat-
terskab. Med et udvalg af hans digte.

Syftet med denna studie är att med utgångs-
punkt i Nordrups författarskap belysa en viktig del 
av det tidiga 1700-talets danska litteratur: den som 
enbart medierades i handskrift. Undersökningen 
lämnar därmed ett viktigt bidrag till vår kunskap 
om mediering av illegala budskap och om hand-
skriftskulturer under 1700-talet. Nordups förfat-
tarskap omfattar cirka hundra texter, täcker den 
första hälften av 1700-talet och består till största 
delen av olika former av tillfällesdikt, såväl hyllande 
som smädande. Det rör sig om allt från dikter fram-
förda vid fester, begravningsdikter och bröllopsdik-
ter till gåtor och smädeverser. Inte sällan är inne-
hållet allt annat än oskyldigt och Nordrup använ-
der sig av hårt skruvad satir, personangrepp, erotik 
och för dessutom ofta in brännbart politiska bud-
skap riktade mot överheten. Det var självklart inte 
oproblematiskt eller ofarligt att skriva texter som 
dessa i 1700-talets Danmark, och hans verk publi-
cerades därför i handskrift och oftast anonymt. 
Nordrup hade också myndigheternas ögon på sig, 
inte minst eftersom han faktiskt var präst. Textlä-
get är kärvt, för att uttrycka det milt och Færch 
har gjort en oerhörd insats genom att identifiera, 
attribuera och etablera texter. Till det kommer att 
Nordrups texter inte är helt enkla att avkoda inne-
hållsmässigt, främst på grund av att texterna dolde 
sina budskap och vände sig främst till lärda läsare 
som var insatta i de intrikata personmässiga och po-
litiska hänvisningarna. De tilltänkta läsarna kunde 
dessutom förstå att uppskatta – eller förfäras över 
– Nordrups sätt att utnyttja och parodiera välta-
lighetens hela arsenal, eller de frekventa brotten 
mot decorum. Det var inte texter som riktades till 
en bredare läsekrets.

Metodiskt nalkas Færch sitt ämne från tre olika, 
men sammanhängande perspektiv, vilka också styr 
dispositionen av undersökningen. I en första del 
diskuteras författarroll – i allmänhet och Nordrups 
mer specifikt –, vilket inkluderar bruket av anonym 
och hur en skall förstå vad det innebar att vara en 
författare i det tidigmoderna Danmark. Nordrup 
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balanserade under många år på gränsen till att råka 
illa ut för sina verk och anonymiteten var ett nöd-
vändigt skydd, och i studien görs en genomgång 
av vad anonym publicering innebar i hans tid och 
hur han nyttjade detta sätt att publicera. Under-
sökningens andra del tar upp den handskriftspu-
blicerade litteraturens genrer, censurväsendet, ver-
kens kulturhistoriska kontexter samt hur verken läs-
tes. Slutligen anläggs ett bokhistoriskt perspektiv 
där cirkulation och samlande av manuskript samt 
den handskriftspublicerade litteraturens status be-
lyses. Till detta är också fogat en bibliografi över 
Nordrups verk och ett etablerat urval av hans texter; 
bägge dessa appendix utgör en stor hjälp för läsaren.

Som kanske framgår är Færchs studie diger, den 
omfattar dryga 450 sidor och har som ambition 
att täcka inte bara Nordrups författarskap i sin hel-
het, utan också ta sig an omfattande och komplexa 
frågor vilka sammanhänger med de mediala, bok-
historiska, politiska och kulturhistoriska kontex-
ter som aktiveras. Dessutom förs andra tidigmo-
derna författare av handskriftspublicerad littera-
tur in i undersökningen, de som Færch menar till-
sammans med Nordrup ingår i en handskriftslitte-
raturens kanon. Det rör sig bland annat om Tho-
mas Kingo, Thøger Reenberg och Anders Bording, 
men främst behandlas i Færchs studie dock teolo-
gen Jakob Worm, som verkade under andra hälften 
av 1600-talet och som blev dömd till landsförvis-
ning på grund av sina subversiva texter, vilka kom 
att bana väg för och inspirera 1700-talets författare 
till olika former av klandestin litteratur. Nordrup 
kan ses som Worms efterföljare, menar Færch.

Vart och ett av studiens tre delar hade egentligen 
i sig kunnat utgöra en separat bok. Studiens höga 
densitet och det faktum att den dessutom ibland 
rör sig fram och tillbaka i tiden ställer stora krav på 
klarhet i framställningen, men tyvärr är boken bit-
vis snårig. Ett exempel är Færchs på många sätt gi-
vande redovisning av dåtidens censurförhållanden. 
Avsnittet innehåller viktig och intressant kontex-
tuell information liksom det bidrar med nya insik-
ter om hur censuren fungerade. Här tas till exempel 
upp hur smädeverser (såväl tryckta som otryckta) 
förbjuds därför att de ses som lögnaktiga, onyttiga 
och ärekränkande, inte enbart för att de sågs som 
farliga ur religiöst eller politiskt hänseende. Men 
interfolierat i avsnittet finns också förhållandevis 
långa redovisningar av 1500-talets litterära censur, 
innan vi får återgå till 1600 – och 1700-talens cen-
surförhållanden i allmänhet och redovisningar av 
Nordrup och censuren i synnerhet. Det hade här, 

och på andra ställen i boken, hjälpt läsaren om stof-
fet sållats och sorterats bättre, och om upplysande 
metatexter hade förts in för att parera de hopp i ti-
den som ibland görs. Samma noggranna redovis-
ningsplikt som kännetecknar bakgrundsbeskriv-
ningar gäller för övrigt den teori som introduceras. 
Det är därför lätt att gå vilse i boken.

Men även om undersökningen bitvis är något 
svårforcerad så gör den samtidigt mig upprymd. 
Det är helt enkelt fantastiska material som presen-
teras. Vem kan inte annat än förundras över Nord-
rups förmåga att driva hem sina poänger genom 
ohöljda personangrepp och sitt skickliga utnytt-
jande av den klassiska retorikens hela arsenal. Hans 
beskrivning i en häcklande dikt av en biskops blå 
näsa, vilket antydde att den gode biskopen hade 
syfilis, är fortfarande riktigt rolig, medan den nog-
granna redovisningen av en man som skar av sin 
penis, från 1700-talets början, kanske framkallar – 
och framkallade – äckel hos läsaren. Nordrups för-
fattarskap bestod, som framgår, till stor del av sub-
versiva och inte helt rumsrena texter. För att belysa 
detta i relation till texternas mediering för Færch, 
med stöd i litteraturhistorikern Peer Sørensen, in 
termen ”otryckbart” och hon framhåller också att 
begreppet hjälper till att synliggöra den litteratur 
som inte alltid beaktats i forskning och historie-
skrivning. Færch gör en viktig nyansering av ter-
men, när hon påpekar att det knappast kan upp-
rättas mediemässigt distinkta skiljelinjer mellan 
tryckt och otryckbart. I samma handskriftspubli-
cerade volym kan det till exempel återfinnas såväl 
fromma tillfällesdikter som högerotisk bröllops-
dikt och paskiller. Likaså kan en volym innehålla så-
väl tryckta som handskrivna och otryckbara texter.

Andra klargörande diskussioner rör betydelsen 
av pornografi och erotik i äldre tid. Færch konsta-
terar att bägge begreppen är anakronistiska, men 
att detta inte innebär att de inte existerade som fe-
nomen. Etiketten erotik används om texter som 
innehåller explicita sexuella inslag, men Færch 
understryker att erotiska texter under första hälf-
ten av 1700-talet i stort sett alltid var förbundna 
med andra litteraturslag, såsom bröllopsdiktning 
och smädeverser. Erotiska texter cirkulerade dess-
utom sällan utanför lärda kretsar av läsare. Det sist-
nämnda är ett viktigt påpekande. Ett av undersök-
ningens mer spännande resultat rör överhuvudta-
get de läsare som kom att ta del av dessa texter och 
som nämndes identifieras en lärd publik som pri-
mära läsare och inte minst samlare av denna form 
av handskriven litteratur.
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En intressant fråga rör inte bara vem texterna 
avsågs för utan med det den sammanhängande frå-
gan om hur och varför. Här handlar det både om 
hur texterna skrevs och hur de medierades. Med 
hjälp av Harold Love betonar Færch texternas 
multifunktionella karaktär, där smädeverser också 
kunde fungera som nyhetsförmedling (en iaktta-
gelse som för övrigt finns i tidigare nordisk forsk-
ning om tillfällesdikt, även om Færch inte hänvisar 
till den). Færchs egna, syntetiserande iakttagelse 
om smädeversens natur är värdefull: smädeverser 
skapar en dynamik mellan rykten och det trovär-
diga, mellan det en tror och det som skulle kunna 
vara sant. Just rykten och skvaller spelar en stor roll 
i sammanhanget och ägnas därför en del uppmärk-
samhet av Færch. En central fråga, vilken ofta läm-
nats därhän i forskningen, rör kyrkans inställning 
till ryktesspridning och här uppskattar jag särskilt 
Færchs klargörande genomgång. I samband med 
diskussionen av skvaller och rykten saknar jag dock 
den svenska historikern Karin Sennefelts inflytel-
serika studie Politikens hjärta (2011); Færch hänvi-
sar enbart till en av Sennefelts artiklar.

Undersökningens kanske viktigaste resultat rör 
cirkulation av handskriven litteratur och Færch vi-
sar hur handskriften existerade parallellt med det 
tryckta ordet – handskriften ersatte inte trycket, 
den supplerade det. Iakttagelsen är inte ny, men 
Færch kan ytterligare förankra den i lödig empiri. 
Andra intressanta diskussioner belyser hur hand-
skrivna texter producerades. Færch skriver till 
exempel om de posttjänstemän som skapade ex-
trainkomster genom att producera handskrivna ny-
hetsblad som de sände ut till abonnenter. De tex-
ter som inte trycktes behövde dessutom kopieras av 
någon och därför beskrivs det arbete som gjordes 
av professionella kopister, vilket utgjorde en cen-
tral förutsättning i cirkulationskedjan av handskri-
ven litteratur. De handskrifter som finns bevarade 
från tidigmodern tid utgör en till stora delar out-
forskad, enorm och svåröverskådlig massa. För att 
kunna få en uppfattning om Nordrups texter i för-
hållande till annan handskriven litteratur analyse-
rar därför Færch en specifik, men central samling: 
den så kallade Collinkollektionen som idag finns 
på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Genom 
denna samling som lins kan Færch göra kvantita-
tiva genomgångar av genrefrekvenser, författarfö-
rekomster och så vidare. Metoden visar sig ge stor 
utdelning och utgör ytterligare ett exempel på de 
värdefulla resultat som ingår i undersökningen.

Nordrups författarskap är (hög)retoriskt och 

det framgår tydligt att han alltid har som syfte att 
övertyga läsarna om något. Han hade också uppen-
barligen en särpräglad stil. Ofta rör det sig om sati-
riska texter, och Færch ägnar därför detta stilgrepp 
en del uppmärksamhet i en förtjänstfull genom-
gång, där hon bland annat reder i den ibland hår-
fina skillnaden mellan den satir som accepterades, 
respektive sågs som oacceptabel. Satir är som be-
kant ett vanligt stilgrepp för den författare som 
ville (och vill) övertyga sina läsare om något och 
Færch framhåller också hur smädeverserna använ-
des som medel för påverkan. Men istället för att fri-
lägga argumentation och syfte – till exempel för att 
ta upp vilken funktion satiren fyller härvidlag – väl-
jer Færch att till en stor del förankra sina diskussio-
ner om retorik i det hon benämner ”barokdigtning-
ens panegyriske tradition” (185). Denna bestod, på-
pekar Færch, i en uppvärdering av antika retorikte-
oretiker, främst Aristoteles, Cicero och Quintilia-
nus och deras betydelse för utformningen av hyl-
lande och smädande texter. Enligt principen om 
decorum håller den hyllande texten en hög stil och 
den smädande en låg. I samband med diskussio-
nerna om detta görs också en genomgång av dyg-
delärans betydelse för denna form av texter.

Epokbeteckningen barock är som bekant en 
svårbemästrad term inte minst när det gäller nord-
isk litteratur, och jag är inte bara tveksam till ter-
men som sådan, utan också till vad den egentligen 
tillför just denna undersökning. Det största proble-
met blir att stil betonas på bekostnad av texternas 
retoriska funktion sett ur ett helhetsperspektiv. Det 
hade nog varit bra att föra in en nyanserade pro-
blematisering av termen barock – eller ännu hellre 
tona ned den, alternativt till och med lämna den 
därhän. De stilelement som används i Nordrups 
texter är knappast där av ett självändamål, eller för 
att väcka subtila, eller höga känslor och trots att 
han uppenbarligen var en driven författare är det 
intressanta med texterna knappast deras poetiska 
värde per se. Det bränner till först när texterna sätts i 
relation till tänkta mottagare, argumentation, syfte 
och funktion och till en retorisk situation. Jag hade 
därför gärna sett mer utvecklade diskussioner i text-
analyserna där stilelement setts som en del av argu-
mentationen, kopplat till syfte och presumtiva mot-
tagare – inte till en epokbeteckning. Men Færchs 
analys av stilelement ger också utdelning. Här kan 
särskilt nämnas den mycket välskrivna analysen av 
Nordrups ovan nämnda dikt om en självkastrat, 
Den Grædende Dina Over Den Skam-skaaren Si-
chem (1719). Stilanalysen sätts här i relation till då-
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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-


