
Samlaren
Tidskrift för forskning om

svensk och annan nordisk litteratur

Årgång 140 2019

I distribution:
Eddy.se

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Berkeley: Linda Rugg
Göteborg: Lisbeth Larsson
Köpenhamn: Johnny Kondrup
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius
München: Annegret Heitmann
Oslo: Elisabeth Oxfeldt
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Tartu: Daniel Sävborg
Uppsala: Torsten Pettersson, Johan Svedjedal
Zürich: Klaus Müller-Wille
Åbo: Claes Ahlund

Redaktörer: Jon Viklund (uppsatser) och Sigrid Schottenius Cullhed (recensioner)
Biträdande redaktör: Karl Berglund, Niclas Johansson, Camilla Wallin Lämsä

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word till info@svelitt.se. 
Konsultera skribentinstruktionerna på sällskapets hemsida innan du skickar in. Sista inläm-
ningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 15 juni 2020 och för recensioner 
1 september 2020. Samlaren publiceras även digitalt, varför den som sänder in material till 
Samlaren därmed anses medge digital publicering. Den digitala utgåvan nås på: http://www.
svelitt.se/samlaren/index.html. Sällskapet avser att kontinuerligt tillgängliggöra även äldre 
årgångar av tidskriften.
 Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till för-
fogande som bedömare av inkomna manuskript.
 Svenska Litteratursällskapet PG: 5367–8.
 Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.svelitt.se.

isbn 978–91–87666–39–1
issn 0348–6133

Printed in Lithuania by
Balto print, Vilnius 2019



Recensioner av doktorsavhandlingar

Matilda Amundsen Bergström, Som en Sapfo. Pu-
bliceringsstrategier, självframställning och retorik hos 
tre tidigmoderna kvinnliga författare. Avhandlingar 
framlagda vid Institutionen för litteratur, idéhisto-
ria och religion 59, Göteborgs universitet. Göte-
borg 2019.

Ett syfte med litteraturhistoriska studier torde vara 
att få det förflutnas texter att leva på nytt och göra 
dem angelägna för vår tid. Det handlar inte om pre-
sentism i meningen att dagsaktuella idéer och per-
spektiv ska få styra uppfattningen av historien utan 
snarare om en dialektisk rörelse: att genom ökad 
historisk kunskap kritiskt ompröva den berättelse 
som litteraturhistorien ofrånkomligen utgörs av. 
Det arbetet kan rentav bli en form av självrannsa-
kan, eller som Michel Foucault skriver i Njutning-
arnas bruk, en övning i att bättre ”ta reda på i vilken 
mån arbetet med att tänka den egna historien kan 
befria tänkandet från vad det tänker i tysthet och 
låta det tänka på annat sätt” (Göteborg 2002, 12). 
Tänker på ett nydanande vis gör hur som helst Ma-
tilda Amundsen Bergström när hon i sin avhand-
ling Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självfram-
ställning och retorik hos tre tidigmoderna kvinnliga 
författare undersöker hur skrivande kvinnor använt 
sig av sin tids litteratur och marknadslogik för att 
kunna erövra och framgångsrikt verka inom ett fält 
som definierats för och av män.

Det sker i en vackert formgiven bok på över fy-
rahundra sidor indelad i sex kapitel där rubrikerna 
utgörs av citat från eller om de tre författare som 
står i fokus för utforskningen: Louise Labé, Kathe-
rine Philips och Hedvig Charlotta Nordenflycht. 
Greppet är genomgående i avhandlingen och ska-
par en suggestiv resonanskammare på flera plan. I 
det introducerade kapitlet, där Nordenflycht anger 
tonen med rubriken ”Grundom vårt bevis på klara 
sannings rön”, presenterar Amundsen Bergström 
sitt material och ramverk. Det teoretiska huvud-
perspektivet är främst retoriskt och det används för 
att analysera de tre författarna i sitt litteraturhisto-
riska sammanhang med särskilt fokus på mediesi-

tuationen och förhållandet till mottagarna av deras 
verk. Dessa analyseras i sin tur utifrån de argument, 
stilelement och den poetiska persona som förfat-
tarna gör bruk av och framställer i sitt skrivande.

I analysen av författarnas texter spelar den spa-
tiala metaforiken retoriskt rum (från den kanaden-
siska filosofen Lorraine Code) en särskild roll för 
att betona att de verkar i ett litterärt sammanhang 
format av maktstrukturer. På den punkten hänvisas 
även till Foucaults begrepp diskurs som en mer all-
män grundförutsättning för undersökningen. För-
ståelsen av författarnas retoriska rum komplette-
ras vidare med den mer sociologiskt präglade ter-
men litterärt system (närmast hämtat från Gun-
nar Sahlin) för att ringa in ekonomiska, institutio-
nella och sociala faktorer av betydelse för hur de-
ras verk cirkulerade, publicerades och lästes. Även 
formuleringen ”gemensam estetisk repertoar”, som 
Amundsen Bergström övertar från Horace Eng-
dahl, får betydelse genom att kompletteras med 
det grundläggande genusperspektiv som genom-
syrar avhandlingen.

Huvudpoängen är att alla tre författarna söker 
göra sin litterära produktion legitim och verknings-
full genom att på olika vis aktualisera en sapfisk tra-
dition. Introduktionen följs också upp av ett infor-
mativt kapitel om den tidigmoderna receptionen 
av Sapfo, vilken rymmer såväl den gränsöverskri-
dande och samkönade kärlekens försångare som 
den höga konstens diktare. Avhandlingens tre hu-
vudkapitel, som vart och ett ägnas en av de tre för-
fattarna i kronologisk ordning och med en analog 
struktur, visar hur de tar sig an den traderingen ge-
nom att själva framställa sig som både diktare och 
älskare.

Först studeras således Louise Labés Euvres, som 
är den enda samling texter som trycktes i hennes 
namn. Kapitlet med titeln ”Louise Labé – la nou-
velle Sappho” är indelat i fem avsnitt, som också 
rubricerats med citat hämtade från studiens huvud-
material. Som en bakgrund till analysen av verket 
redogörs inledningsvis för det lilla som är känt om 
Labés liv och för det sociala sammanhang där hen-
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nes verk skrevs och cirkulerade, vilket utgörs av sta-
den Lyon och den litterära kultur som blomstrade 
där under 1500-talets mitt.

Som i fallet Sapfo vet vi mycket lite om Labé och 
Amundsen Bergström beskriver henne som ”något 
av en skuggfigur” (217). Avhandlingens syfte, att 
visa hur skrivande kvinnor gör sig till författare ge-
nom att ta sin tids retoriska och publicistiska möj-
ligheter i bruk, gör dock föreställningen om en verk-
lig person bakom verket rätt oundviklig. Följaktli-
gen avvisas den franska renässansforskaren Mireille 
Huchons omstridda hypotes att Labé är en litterär 
fiktion skapad av tidens livliga poetiska sällskap (i 
studien Louise Labé. Une créature de papier, 2006), 
kanske väl snabbt till förmån för ” ’författarfunktio-
nen’ Louise Labé” (44). Det finns förvisso en lo-
gik i en sådan hänvisning, men jag ställer mig tvek-
sam till om den underminerar Huchons hypotes. 
Som Foucault påpekar i den klassiska föreläsningen 
”Vad är en författare?” är det som gör en individ 
till författare ”bara en projicering i alltid mer eller 
mindre psykologiserande termer av den behand-
ling som man underkastar texterna” (Diskursernas 
kamp, Stockholm/Stehag 2008, 88). Om jag förstår 
Huchon rätt söker hon ompröva just den typ av be-
handling av Euvres som i verket velat läsa in upprik-
tighet och autenticitet. Amundsen Bergströms å sin 
sida tycks till en början behöva utgå från en sådan 
behandling, eller som hon skriver: ”Det centrala är 
inte att Labé skrev Euvres texter, utan att bokens 
läsekrets såg det som möjligt att hon skulle kunna 
ha gjort det” (44). Och hon underkastar även själv 
texterna ett förfarande som, för att citera Foucault 
igen, ”konstruerar en viss förnuftsvarelse som man 
kallar författare” (88). Det blir tydligt i hennes sorg-
fälliga analys av samlingens ramverk, eller peritexter 
med Gérard Genettes term.

I diskussionen av det så kallade kungliga privile-
giet som står att läsa på verkets sista sida föreslås till 
exempel att ”Labé kan ha finansierat Euvres, och att 
hon helt säkert hade ett ovanligt stort inflytande 
över hur boken utformades och cirkulerade” (55). 
Det rör sig om en text som den tidigare forskningen 
inte tagit större notis om, men som här blir en viktig 
del i en argumentation som rentav förskjuter kri-
tikkategorin ”mannen och verket” mot ”kvinnan 
och verket”. Det hade därför varit välkommet med 
en mer genomreflekterad diskussion av Foucaults 
diskursiva perspektiv på författaren, som dessutom 
tar avstamp i en viss modernistisk estetik genom ett 
känt citat från Samuel Beckett – ”Vad spelar det för 
roll vem som talar?” (79). Det säger sig självt att ett 

sådant i sig befriande perspektiv blir problematiskt 
för en litteraturforskare som söker lyfta fram kvinn-
liga författare i litteraturhistorien.

Mer konsekvent blir den retoriska analysen när 
den tydliggör hur medvetenheten om ett gräns-
överskridande, som helt uppenbart har att göra 
med en skrivande och läsande kvinnas situation, 
finns inskriven som språkligt modus och mark-
nadsföringsstrategi i samlingens peritexter. Blotta 
det faktum att en skrivande kvinna publicerade sina 
dikter gjorde henne till en ”skandalsuccé” (52) som 
bröt mot den konventionella blygsamhet som kvin-
nor förväntades efterleva under denna period.

Amundsen Bergström visar vidare hur verkets 
förord griper in i den pågående debatten om kvin-
nans natur och värde, den så kallade la querelle des 
femmes, genom att skriva fram ideal som rör likhet 
och jämlikhet mellan könen snarare än skillnad och 
hierarki. Dessa ideal lyfts även fram som centrala te-
man hos det två andra författarna i studien.

Emellertid är det först i analysen av Labés kär-
leksdikter som en mer påtaglig röst och kropp 
framträder i framställningen, men då rör det sig 
inte om en författare utan om en poetisk persona. 
Amundsen Bergström visas här inte bara hur poe-
ten likt många andra under denna tid skriver vidare 
på arvet efter Petrarca. Fokus ligger på hur dikt-
ningen genom ett parodierande anslag förändrar 
denna kärlekskod för att istället aktualisera Sapfo 
som en förebild för kärleken och dikten.

I Labés kärlekslyrik talar alltså en kvinnlig äls-
kare, och för att betona det subversiva i ett sådant 
övertagande av den retoriska repertoaren under 
den tidigmoderna perioden föreslår Amundsen 
Bergström i Judith Butlers efterföljd termen drag-
show. Dessutom introducerar hon den fyndiga neo-
logismen parodipopeia, som beskriver diktningens 
sätt att leka med figurerna prosopopoeia – att tala 
med en annans röst – och parodi, vilket skapar 
”andra sätt att uttrycka kärlek” (86).

Likväl tycks mig petrarkismens kärlekskod – 
som i grunden handlar om ett orealiserat och rentav 
orealiserbart begär – vara rätt intakt även i Labés 
diktning. Det är möjligen därför Amundsen Berg-
ström väljer att inte ta fasta på det konditionala mo-
dus som diktningen lyder under för att istället lyfta 
fram sin huvudpoäng, att petrarkismens distans till 
den älskade hos Labés poetiska persona omvand-
las till ”närhet, ömsesidighet och utbyte” (89). På 
den vägen är det också som själva kärlekspassionens 
kraft, som ger liv åt petrarkismens metaforer och 
antiteser, omvandlas till en mer hanterarbar känsla.
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Ja, hur förenlig är egentligen de ideal om likhet, 
jämlikhet och ömsesidighet som Amundsen Berg-
ström vill skriva fram hos sina tre författare med 
dikter som ständigt återkommer till Amors pilar 
och den smärta de åsamkar? Svaret tycks ligga just 
i den sapfiska traditionen, vilken enligt avhandling-
ens argumentation ställer likhet och jämlikhet mot 
skillnad och hierarkier, men också ger de skrivande 
kvinnorna under den tidigmoderna perioden legi-
timitet att ta ordet som älskare och överskrida den 
roll av blygsamhet som konventionellt sett definie-
rat deras roll. Som sapfiska subjekt, med en term lå-
nad från Susan Lanser, vill Amundsen Bergström 
visa hur de tre författarna förskjuter och förändrar 
den retoriska repertoaren inom ramarna för sin tids 
litterära system. Men de gör det på mer eller mindre 
subversiva vis, och det är förmodligen inte en slump 
att det är den mer rationella aspekten av kärleken 
som kommer i förgrunden i den följande analysen 
av ”Katherine Philips – the English Sappho”.

I kapitlet ligger fokus på Philips poesi och sam-
tida publikationer, men först ges en informativ be-
skrivning av den engelsk-walesiska poetens biografi 
och den historiska kontexten för hennes verk. Även 
den mediehistoriska situationen tas upp för att be-
tona hur Phillips lät cirkulera sin diktning i olika 
handskrifter innan den första tryckpublicering såg 
dagens ljus först efter hennes död. Phillips tycks till 
skillnad från Labé ha värjt sig mot den genuskod-
ning som vidhäftar tryckpublicering under den ti-
digmoderna perioden. Med andra ord gjorde hon 
sitt bästa för att inte associeras med vad man på 
franska kallar för une femme publique.

Det hade troligen att göra med att Philips till 
skillnad från Labé, som härstammade från bor-
gerskapet, knyter an till ett tydligt aristokratiskt 
sammanhang. Amundsen Bergström visar hur po-
eten riktar sig direkt till den kungliga familjen i 
flera av sina dikter, och hur hon där bland annat 
aktualiserar bilden av den kvinnliga hjälten eller 
la femme forte som det heter efter franskt samtida 
mönster. Den bilden relateras i sin tur till ett be-
hov att finna en alternativ kvinnlig etisk kod för att 
rättfärdiga skrivandet och mer generellt själva pu-
blicerande. Philips skapade också ett litterärt säll-
skap efter fransk modell, det litterära kotteriet So-
ciety of Friendship som också utgör ramen för den 
vänskapsdiktning som står i fokus för analysen i 
detta kapitel.

Nu är det alltså inte längre petrarkismen som ut-
gör modellen utan den franska preciositetens ide-
aliserande syn på vänskap och kärlek. Amundsen 

Bergströms påpekar likväl att den engelska poeten 
även likställer vänskap och äktenskap i sin dikt-
ning. Det draget hade varit värt en vidare reflek-
tion eftersom det så tydligt går emot den franska 
motsvarigheten, som ju rentav kunde beskriva äk-
tenskapet som ett slaveri.

Närmare den preciösa salongskulturen ligger 
Philipps sätt att använda motivet om själens kön-
löshet. Amundsen Bergströms nämner kort att det 
var ett ”platonskt motiv som var vanligt förekom-
mande i 1600-talets la querelle des femmes” (154). 
Men argumentet, som användes av ett flertal av ti-
dens intellektuella kvinnor – inte minst av drott-
ning Kristina – finns likväl även att hämta i den 
kristna traditionen liksom i den rationalistiska fi-
losofin av Descartes märke, som de franska preciö-
serna gjorde flitigt bruk av.

Analysen av Philips vänskapsdiktning lyfter fram 
hur poeten söker framställa förmågan att agera som 
en sann vän, en roll som likt älskaren är manligt 
kodad i tidens retoriska repertoar. På samma sätt 
som Labé är det en sapfisk tematik som möjliggör 
denna appropriering – eller dragshow som Amund-
sen Bergström alltså säger. På så vis vill hon även 
argumentera för att själva rollen (den sanna vän-
nen) används för att framhålla likhet och jämlikhet 
som den kvinnliga vänskapens ideala drag. Amund-
sen Bergström framhåller likväl också att dikterna 
inte är så ”oskyldiga” (213) som tidigare forskning 
gjort gällande genom en läsning som uppmärksam-
mar de homoerotiska dragen och visar på dikter-
nas subversiva potential. Det låter sig väl göras inte 
minst med tanke på att tidigmoderna poeter mer 
generellt visste att utveckla subtila strategier för 
att kunna tala om det som inte direkt kunde sägas 
i ett offentliggörande av skrivandet. Det blir även 
tydligt i det sista avsnittet där analysen riktar in sig 
på hur Philips använder sig av pastoralen med sina 
fasta troper för att föra fram kvinnors förmåga till 
etiskt och politiskt omdöme, och hur poeten kon-
trasterar en kvinnligt samkönad ideal vänskap mot 
en manligt dominerad kaotisk och grym omvärld 
markerad av de engelska inbördeskrigen.

I det sista huvudkapitlet landar avhandlingen i 
1700-talets Sverige. I fyra avsnitt under huvudrub-
riken ”Hedvig Charlotta Nordenflycht – en nord-
isk Sapho” analyseras några av författarens mer be-
römda dikter publicerade i Witterhets Arbeten 1759 
respektive 1762. I det första avsnittet beskrivs, i ana-
logi med de tidigare kapitlen, Nordenflychts bio-
grafi samt den sociala kontexten för hennes skri-
vande. I det andra och tredje avsnittet utforskas 
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författarens publiceringsstrategier och val att ingå 
i Tankebyggarorden. Här diskuteras också den ge-
mensamma publiceringens peritexter: titelsidan 
och förordet till den första volymen av Witterhets 
Arbeten. Genom den retoriska analys som Amund-
sen Bergström sätter i verket visas övertygande att 
den poetiska persona som framträder i Norden-
flychts sena diktning, snarare än en kvinnlig poet 
som skriver för kvinnor, framställer sig själv som 
en upplysningsfilosof som försvarar tidens jämlik-
hetsideal.

I det fjärde avsnittet fullföljs det perspektivet i 
en detaljerad analys av ”Fruentimrets försvar” där 
Nordenflycht går i svaromål på Rousseaus ned-
värdering av kvinnan i ”Brevet till d’Alembert”. I 
ett första steg beaktas den ”fördikt” som föregår 
den långa svarsdikten på alexandriner. Amundsen 
Bergström betonar hur Nordenflycht tar avstamp i 
Sapfo genom att citera Rousseau när han i sitt brev 
framhåller henne som den enda kvinnan som för-
mått författa sann konst. Därefter utförs en när-
mare analys av de första hundra raderna, vilka ofta 
lästs som ett exempel på patos och indignation från 
författarens sida, men som här istället framhålls 
som en satirisk presentation av en motståndare som 
förblindats och förirrat sig och därför skall ledas 
rätt av diktens upplysta poetiska persona.

Närläsningen av de följande femhundra radernas 
kvinnokatalog över exemplariska kvinnor gör klart 
att Nordenflychts strategi handlar om mer än att 
motbevisa Rousseau när han tillskriver kvinnor en 
mindre förmåga att dikta och älska. Genom bruket 
av gynaeceum-traditionen, som går tillbaka på Boc-
caccios De mulieribus claris och Christine de Pizans 
Kvinnostaden, visas hur Nordenflycht även argu-
menterar för kvinnors förmåga att delta i den poli-
tiska och offentliga sfären på samma sätt som män.

Ett centralt begrepp i den analysen är ”gränstän-
kande”, vilket lånats från den argentinske semioti-
kern Walter Mignolos teori om dekolonialiserande 
processer. Det används också mer genomgående för 
att precisera de tidigmoderna kvinnliga författar-
nas förändring av etablerade hierarkiska skillnader 
mellan könen. Det finns förvisso många paralleller 
mellan dekolonial teori och feministiska maktana-
lyser, men stundtals kan det tyckas lite vanskligt att 
mer eller mindre rakt av operera med detta begrepp 
på texter som tillkommit under den europeiska ko-
lonialismens mest expansiva fas. Särskilt problema-
tiskt blir det hos Nordenflycht som underminerar 
sin tids uppdelning mellan könen men desto tydli-
gare bevarar andra motsatsförhållanden, vilka vilar 

på en uppenbar kolonial diskurs i termer av de upp-
lysta mot de oupplysta, de civiliserade mot ”Barba-
rer och Vilda” (260).

Men avhandlingens ämne är nu inte generellt 
den tidigmoderna europeiska kulturen utan skri-
vande kvinnors strategier för att göra sig till förfat-
tare, och hur deras poetiska persona i Sapfos efter-
följd kunde tala som både diktare och älskare. Just 
därför är det något överraskande att den senare rol-
len tonas ned i analysen av Nordenflycht i de dikter 
där hon mest explicit talar som ett älskande subjekt 
– ”Öfver en Hyacint” och ”Ensligheten” – vilka 
istället läses som mer renodlade tankedikter. Mot 
den mer eller mindre etablerade bilden, att Nor-
denflychts kärleksdikter ger uttryck för en ny sorts 
subjektivitet, framhåller Amundsen Bergström 
dikternas filosofiska dimension i termer av vani-
tas och contemptus mundi. Nordenflychts poetiska 
persona skulle därmed också lämna Sapfo bakom 
sig för att istället ikläda sig rollen av de manliga 
förebilderna Horatius och Sokrates. Och ironiskt 
nog framstår det som om Rousseaus idé att kvin-
nor är ”hundra gånger mer förnuftiga än passione-
rade” (249) får ett slags bekräftelse i den analysen.

Det råder dock inte någon tvekan om att 
Amund sen Bergström övertygande identifierat 
ett antal centrala strategier som skrivande kvinnor 
kunnat göra bruk av i ett retoriskt rum präglat av 
patriarkala värderingar. Fast förankrad i fina när-
läsningar argumenterar hon vältaligt för att de för-
ändringar detta nödvändigtvis medför av den eta-
blerade repertoaren ger utrymme för andra begärs-
riktningar än de som är styrda av den manligt ut-
formade kärlekskoden.

Det är således en mycket perspektivrik och om-
fattande avhandling som lätt skulle kunna ha blivit 
till tre studier, men det avslutande och sammanfat-
tande kapitlet visar på det fruktbara i att föra sam-
man de tre författarna. Deras retoriska strategier 
ges här en mer syntetisk presentation som pekar 
på hur medvetna Labé, Philips och Nordenflycht 
var när det gällde att skapa sig litterär framgång ge-
nom att på olika sätt använda sig av de möjligheter 
som den retoriska repertoaren kunde erbjuda under 
respektive epok och i varje specifik mediesituation. 
Med andra ord och kort sagt, den petrarkiska kär-
lekslyriken, den platonska vänskapens ideal samt 
upplysningsfilosofin.

Studien rör sig smidigt över flera språkområden: 
latin, franska, engelska och svenska, och man kan 
därför ställa sig lite frågande till varför detta stora 
arbete är skrivet på svenska, som ju begränsar dess 
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räckvidd. I synnerhet med tanke på hur väl insatt 
Amundsen Bergström är i den senaste internatio-
nella forskningen om Labé och Philips och hur teo-
retiskt nydanande hennes läsningar är. Ett skäl kan 
ha varit pedagogiskt, men det försvagas av att det 
krävs ett idogt bläddrande fram och tillbaka i en 
bok där noterna, som ofta innehåller långa kom-
mentarer och är digra på information, spänner över 
dryga sextio sidor, och att det index som finns är 
mycket selektivt. Å andra sidan är Amundsen Berg-
ströms språkliga framställning medryckande och 
hon berikar de konsekvent utförda analyserna med 
en begreppslig kreativitet och en sann känsla för de 
litterära texternas mångtydighet. Det råder ingen 
tvekan om att det är en djuplodande historisk stu-
die som på flera plan förbinder det förflutnas texter 
med aktuella frågor om kön, makt och skrivande.

Carin Franzén

Olga Engfelt, Barndomens poetik. Oscar Parlands 
Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten. Åbo aka-
demis förlag. Åbo 2018.

Inte bara i Finland utan också i Sverige är det 
många som minns filmatiseringarna från slutet 
av 1980-talet av den finlandssvenska författaren 
och psykiatern Oscar Parlands skildringar av den 
lille pojken Rikis uppväxt på Karelska näset: Den 
förtrollade vägen och Tjurens år, producerade av 
Svenska Yle. Också de böcker som ligger till grund 
för tv-filmerna har ett egenartat visualiserande, ver-
balt bildspråk, genom vilket barnets fantasivärld 
omärkligt kan ta över berättelsen. I egenskap av 
barndomsskildringar kan de jämföras med Lev 
Tolstojs trebandsverk från mitten av artonhund-
ratalet. Ett särpräglat litterärt bildskapande känne-
tecknar också den ryske modernisten Jurij Olesjas 
roman Zavist’ från 1927, som en generation senare 
publicerades i Oscar och Heidi Parlands översätt-
ning till svenska, Avund. Det är denna rika litterära 
bild- och barndomsvärld i det finsk-ryska gränslan-
det som Olga Engfelt valt att undersöka i sin av-
handling i litteraturvetenskap, framlagd vid Åbo 
akademi i december 2018, under rubriken Barn-
domens poetik. Oscar Parlands Riki-trilogi i den 
ryska litterära kontexten.

Den tredelade fråga som väcks redan av bokens 
titel – frågan om barndomens poetik i det finlands-
svenska författarskapet i relation till en rysk litte-
rär kontext – visar sig aktivera en rad olika litterära 

traditioner och forskningsfält. Avhandlingen tar på 
så vis upp två nationella litteraturer som involverar 
olika språk, finlandssvenska och ryska; den blickar 
ut över två litteraturhistoriska epoker, realism och 
modernism; och den förhåller sig till flera olika lit-
terära genrer – barndoms- och uppväxtberättelse, 
roman och essä. Därtill kombinerar Engfelt rysk 
och västeuropeisk litteraturvetenskaplig teoribild-
ning och sammanför forskningsinriktningar som 
annars mer renodlat brukar syssla med antingen 
barnlitteratur eller vuxenlitteratur.

Samtliga tre delar av Oscar Parlands uppväxt-
skildring, den så kallade Riki-trilogin, studeras. 
Förutom Den förtrollade vägen (1953) och Tjurens 
år (1962) ingår där den postumt publicerade Spegel-
gossen (2001). De suppleras i avhandlingen av ro-
manerna Förvandlingar (1945) och Flanellkostym 
och farsans käpp (2003, postumt utgiven), och i viss 
utsträckning även av essäsamlingen Kunskap och 
inlevelse (1991). De två verk som aldrig färdigställ-
des av Oscar Parland själv gavs ut postumt av hans 
son och sonhustru, Oliver och Monica Parland. 
Engfelts avgränsning av Oscar Parlands författar-
skap inkluderar därmed såväl de postuma verken 
som hans översättning av Olesjas roman, Avund 
(1961). Hustrun Heidis betydelse som översättare 
av Olesjas roman nämns däremot inte, vilket ger 
ett felaktigt intryck av arbetet med översättningen 
(som alltså publicerades under samma period som 
uppväxtskildringens två första delar).

Avhandlingen utgör en komparativ studie med 
inriktning på jämförelser med rysk litteratur från 
två olika litterära epoker. Förutom Olesjas mo-
dernistiska roman berörs även Lev Tolstojs realis-
tiska och psykologiskt starka barndomsskildring 
i tre delar (1852–1856), som i svensk översättning 
av Helga Backhoff-Malmquist samlat kallas Från 
unga år (1980), med de ingående delarna Barndo-
men, Pojkåren och Ungdomen. Engfelt gör emeller-
tid inga jämförelser mellan ryska och svenska, utan 
de ryska texterna uppmärksammas i översättning, i 
sin svenska språkdräkt. Avhandlingens jämförande 
studie ska därför inte förväxlas med vad som i in-
ternationella sammanhang traditionellt avses med 
komparativa litteraturstudier (comparative litera-
ture; littérature comparée).

Engfelts val att undersöka just relationen mellan 
Oscar Parlands uppväxtskildring och den ryska lit-
terära kontexten motiveras av hans livshistoria och 
språkliga kompetens. Han föddes 1912 i Kiev, men 
från det han var i tvåårsåldern bodde familjen på sitt 
släktgods på Karelska näset i en flerspråkig miljö där 


