
Samlaren
Tidskrift för forskning om

svensk och annan nordisk litteratur

Årgång 141 2020

I distribution:
Eddy.se

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Berkeley: Linda H. Rugg
Berlin: Stefanie von Schnurbein
Göteborg: Åsa Arping
Köpenhamn: Johnny Kondrup
Lund: Erik Hedling
München: Joachim Schiedermair
Oslo: Elisabeth Oxfeldt
Stockholm: Anna Cullhed, Thomas Götselius
Tartu: Daniel Sävborg
Uppsala: Torsten Pettersson, Johan Svedjedal
Zürich: Klaus Müller-Wille
Åbo: Claes Ahlund

Redaktörer: Niclas Johansson (uppsatser) och Karl Berglund (recensioner)
Biträdande redaktör: Magnus Jansson

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 2021 och för recensioner 1 sep-
tember 2021. 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 978–91–87666–40–7
issn 0348–6133

Printed in Lithuania by
Balto print, Vilnius 2021



254 · Övriga recensioner

med patriarkala strukturer snarare än kulturella. 
Liksom fågelburen på bokens omslag gestaltar dra-
merna den fysiska och psykiska erfarenheten av in-
stängdhet och begränsning som präglar ett liv i un-
derordning. Ur denna erfarenhet av underordning 
lyfter Johansson Lindh slutligen, med stöd i Cava-
reros tankefigur om omsorg och sårbarhet, fram 
dramernas radikala budskap om relationell omsorg 
som fundamental.

Som en vildfågel i en bur utgör ett berikande bi-
drag till forskningen om det moderna genombrot-
tet. De grundliga analyserna och kontextualiseran-
det av dramatiken ifråga visar på dynamiken i den 
melodramatiska formen där Agrell, Benedictsson 
och Leffler arbetar med att kasta om etablerade 
grepp och avsiktligt avstår från att infria publikens 
förväntningar. Argumentationen och dramaanaly-
serna är övertygande i sin framställning av hur Ag-
rell, Benedictsson och Leffler arbetar med formen 
för att nå fram med sitt genuskritiska budskap ge-
nom en skildring av upplevelsen och erfarenheten 
av att leva i underordning. Dessutom är det med-
ryckande att erbjudas fördjupning i dramer – sär-
skilt Benedictssons och Agrells – som tidigare varit 
förhållandevis lite omskrivna. Det interdisciplinära 
angreppsättet tillför också intressanta perspektiv på 
dramernas möjligheter till scenisk gestaltning, sär-
skilt Benedictssons fingertoppskänsla för drama-
tisk komposition och utrymme för skådespelarnas 
mimik och plastik engagerar.

Som en vildfågel i en bur klargör att det finns 
mycket kvar att utforska om det moderna genom-
brottet och kommer säkerligen att inspirera till vi-
dare forskning på området. Som särskilt angelä-
gen framstår vidare undersökningar av teman som 
skam, heder och våld i namn av heder, mor/dot-
terrelationer, mor/barnrelationer och betydelsen 
av erfarenhet som kunskapssubjekt.

Maria Mårsell

Anna Jungstrand, Det dokumentära och litteratu-
ren. ellerströms förlag. Lund 2020.

Jag läser Anna Jungstrands Det dokumentära och lit-
teraturen mitt under Corona-våren 2020. Parallellt 
med läsningen översköljs jag av mediernas berättel-
ser om pandemins konsekvenser. Jag följer de dag-
liga rapporterna om hur många som avlidit i Sve-
rige och i världen till följd av Covid-19. Uppma-
ningen ”Stanna hemma när du känner dig minsta 

sjuk, tvätta händerna”, upprepas gång på gång likt 
ett religiöst mantra.

Jag slås över det stora behovet av att dokumen-
tera och skildra de erfarenheter som oväntade kriser 
inte sällan ger upphov till. Hungern efter att få ta 
del av detta slags berättelser tycks närmast omättlig. 
I tidningarna publiceras undersökande reportage 
och ögonvittnesskildringar inifrån vårdens slutna 
rum, signerade sjuksköterskor och läkare. I sociala 
medier blandas influerares, kändisars och vanliga 
människors berättelser om sin karantänliknande 
tillvaro och/eller sina egna sjukdomserfarenheter.

Coronadagboken har under denna vår blivit ett 
begrepp. Till skillnad från den traditionella intro-
spektiva dagboken är denna föregivet nya genre till 
synes mer utåtriktad och politisk. Den är skriven i 
syfte att påverka och förändra den rådande situatio-
nen och för att varna om virusets förödande kon-
sekvenser; se här hur det kan gå även för dig om du 
inte stannar hemma när du är sjuk eller försummar 
att tvätta händerna! Coronadagböckerna har såtill-
vida ett slags performativ karaktär. De är inte en-
bart skrivna med ambitionen att skildra verklighe-
ten, utan för att på ett tydligt sätt gripa in i den och 
påverka och i vissa fall förändra den.

Coronadagböckerna liknar på så vis de reporta-
geböcker och dokumentärlitterära skildringar som 
publicerades runt strömkantringens år, 1968. Det 
är också den i litteraturvetenskapliga sammanhang 
så kallade dokumentarismen som står i fokus för 
Anna Jungstrands undersökning i Det dokumen-
tära och litteraturen: Sara Lidmans och Odd Uhr-
boms Gruva (1968), P. O. Enquists Legionärerna 
(1968), Sven Delblancs Åsnebrygga (1969), Carin 
Mannheimers Rapport om kvinnor (1969), Bir-
ger Normans Ådalen 31 (1968) och Birgitta Sten-
bergs Rapport (1969). Gemensam för dessa förfat-
tare och böcker är att de både skildrar erfarenhe-
ter av orättvisor, förtryck och misär och, just ge-
nom skildringen i sig, vill åstadkomma förändring.

Ärendet i Det dokumentära och litteraturen är 
emellertid inte att i första hand diskutera doku-
mentärlitteraturens verklighetsdimension, eller 
vad Jungstrand beskriver i termer av en represen-
tationsproblematik. Det är inte den dokumentära 
textens förhållande till en utomtextuell verklighet 
som står i fokus för undersökningen. Jung strand 
tar tydligt avstånd från den autenticitetsdiskussion 
rörande fakta och fiktion som dokumentärlitterära 
skildringar ofta ger upphov till och som hon me-
nar att tidigare forskning alltför ensidigt uppehål-
lit sig vid. Istället vill hon som hon ihärdigt slår 
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fast boken igenom ”förstå dokumentärlitteraturen 
bortom frågan om representation” (17), ”förstå do-
kumentärlitteraturen utöver representationens di-
mension” (93), ”läsa det dokumentära bortom re-
presentationen” (126). Det innebär i sin tur att un-
dersökningen i första hand intresserar sig för vad 
som utmärker dokumentärlitteraturen som litte-
ratur, som estetiskt fenomen.

Vid första anblicken framstår studien som ett 
slags formalistiskt inriktad genrestudie à la Vla-
dimir Propp, som utifrån ett större antal indivi-
duella exempel syftar till att vaska fram en teori 
om helheten. Men vid närmare påseende blir det 
uppenbart att Jungstrands ambition är mer ren-
odlat teoretisk och metodologisk. ”Min förhopp-
ning”, skriver hon, är ”att erbjuda en generell bild av 
det dokumentärlitterära som fenomen, inte bara att 
tänka genom exemplet. Min förhoppning är också 
att skapa teoretisk förutsättning för analysen, inte 
bara att ’läsa’ litteraturen utan metod.” (28)

I praktiken innebär detta förhållningssätt att 
Jungstrand inte i särskilt hög grad befattar sig expli-
cit med att analysera de rapportböcker och doku-
mentaristiska skildringar som inledningsvis pekas 
ut som undersökningens primärmaterial; dessa ak-
tualiseras endast i insprängda analysfragment och 
i avslutningen av bokens sista kapitel. I jämförelse 
med en formalist som Propp, går Jungstrand alltså 
i motsatt riktning. Först formuleras en teori som 
omsätts i en metod som sedan appliceras på ett an-
tal litterära exempel.

Upplägget är med andra ord ambitiöst. Det är i 
allra högsta grad lovvärt att en litteraturvetare på 
detta vis sticker ut hakan och gör anspråk på att pre-
sentera nya teoretiska och metodologiska rön i en 
svensk litteraturvetenskaplig kontext där det em-
piriska materialet allt som oftast sätts i första rum-
met. Men samtidigt är det just det renodlade teore-
tiska och metodologiska projektet som redan från 
början framstår som studiens akilleshäl. Trots dess 
i allra högsta grad lovvärda syfte att fokusera på 
den dokumentärlitterära estetiken, blir studien ge-
nomgående abstrakt och svårgenomtränglig. Fram-
förallt gäller detta dess huvudnummer: den teore-
tisering av dokumentärlitteraturens särskilda per-
formativitet som påbörjas i det tredje kapitlet och 
som utmynnar i det förslag om en ”situationell ana-
lys” som presenteras i det fjärde. I övrigt består bo-
ken av en inledning och två kapitel där Jungstrand 
dels översiktligt beskriver dokumentarismen som 
epok och fenomen (kapitel 1), dels formulerar sin 
kritik av hur man inom tidigare forskning ensidigt 

fokuserat på dokumentarismen som representation 
(kapitel 2).

I det tredje kapitlet, ”Det performativa”, mo-
biliserar Jungstrand en rad teoretiker vars teorier 
omständligt refereras och synas i sömmarna för 
att klargöra vari dokumentärlitteraturens särskilda 
performativitet egentligen ligger. J. L. Austin, Jo-
nathan Culler, Wolfgang Iser, Emmanuel Levinas, 
Toril Moi, är bara några exempel på den brokiga 
skaran teoretiker som aktualiseras. Vad denna teo-
retiska diskussion egentligen syftar till blir emel-
lertid höljt i dunkel då den till största delen är helt 
frikopplad från empirin. Studien hade i detta avse-
ende vunnit betydligt på att tydligare utgå från de 
dokumentärlitterära verk som den förutsätter sig 
analysera och låta dessa aktualisera de teoretiska 
problemen. Som det nu är tenderar det till stor del 
att bli teori för teorins egen skull. Som läsare blir 
det svårt att riktigt greppa relevansen av allt som 
tas upp och framförallt blir det svårt att förstå vad 
Jungstrand egentligen menar utmärker dokumen-
tärlitteraturens särskilda performativitet. Inte hel-
ler diskuterar Jungstrand särskilt ingående huru-
vida de olika teoretiska inspelen harmonierar och 
överhuvudtaget är förenliga med varandra.

Även kapitel fyra, ”Den situationella analysen”, 
utmärks av liknande problem. Det är i sig inte sär-
skilt märkligt med tanke på att Jungstrand här för-
söker formulera en metod för att närma sig doku-
mentärlitteraturens särskilda performativitet ut-
ifrån den mer fördunklande än belysande teore-
tiska diskussionen. Jungstrand argumenterar här 
för att det som ”väsentligt skiljer den dokumentära 
texten från den skönlitterära” är att den består av 
två situationer – ”textens situation, där en förfat-
tare talar till en läsare” och ”den verkliga situatio-
nen där författaren och de involverade personerna 
(en gång) interagerat” (147). Dessa två situationer 
står enligt Jungstrand i ett dialektiskt förhållande 
till varandra och ”skapar” därmed ”en performa-
tiv rörelse” (147). Mot denna bakgrund framhål-
ler hon att det som forskningen om dokumentär-
litteratur bör rikta sin analytiska blick mot i första 
hand är hur dessa situationer skrivs fram och hur 
de förhåller sig till varandra i de dokumentärlitte-
rära texterna. Därmed, menar hon vidare, skulle 
dokumentärlitteraturen äntligen få det erkännande 
som litteratur och estetik som det tidigare i forsk-
ningen förhärskande representationsparadigmet 
totalt bortsett ifrån. ”Jag har försökt visa”, skriver 
Jungstrand i bokens slutord, ”att det finns andra 
frågor att ställa – frågor om texternas litterära och 
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performativa dimensioner” (204). Men även om 
dessa frågor är högst relevanta i sig, är de svar som 
presenteras i Det dokumentära och litteraturen långt 
ifrån klargörande.

Avslutningsvis ställer jag mig frågande till Jung-
strands polemiska tonläge gentemot tidigare forsk-
ning, vilken jag inte upplever som fullt ut så blind 
för dokumentärlitteraturens litterära och estetiska 
dimensioner som hon vill göra gällande. I stället för 
att gå i svepande polemik mot tidigare forsknings-
insatser hade det varit mer övertygande om Jungs-
trand på ett tydligare och mer erkännsamt vis byggt 
vidare på den forskning som trots allt finns. Jag frå-
gar mig i detta avseende också om Jungstrand verk-
ligen helt och fullt lyckas röra sig bortom tanken 
på dokumentärlitteraturen som intimt förbunden 
med en verklighets- och autenticitetsproblematik; 
i diskussionen om den situationella analysen heter 
det till exempel att ”den andra situationen” som vi 
bör ta i beaktande är ”den verkliga situationen, den 
som alltid föregår skrivandet av texten” (147). Att 
se bortom representationsparadigment när det gäl-
ler dokumentärlitteraturen förefaller därmed som 
lättare sagt än gjort.

Christian Lenemark

Johnny Kondrup, Bjergtaget. Illusion og forførelse 
fra Søren Kierkegaard til Karen Blixen. Wunder-
buch. Skive 2019.

Den danske litteraturforskaren Johnny Kondrup 
har gjort sig mest känd som stiftare av Nordiskt 
Nätverk för Editionsfilologer och drivande kraft 
i den vetenskapliga utgåvan av Søren Kierkegaards 
Skrifter (55 volymer, 1994–2012). Han har också 
lett utgåvan av Grundtvigs Værker. När han nu pu-
blicerar studien Bjergtaget. Illusion og forførelse fra 
Søren Kierkegaard til Karen Blixen (303 s.) är in-
riktningen dock icke filologisk (även om vi får ett 
antal begreppsutredningar i början, exempelvis av 
”illusion” och ”illusorisk”), utan snarast motivisk 
eller tematisk. I sex nordiska författarskap stude-
ras förförelsefenomenet. Det är icke primärt den 
erotiska förförelsen Kondrup intresserar sig för; 
han distanserar sig explicit från Lisa Storm Vil-
ladsens amerikanska Kierkegaardavhandling från 
2000 med en sådan infallsvinkel. Förförelse är i vi-
dare mening ”binding eller styring af et andet men-
neskes bevidsthed” (14) och att bergtaga någon är 
att ”fængsle en andens følelser fuldstændigt” (14), 

att förtrolla eller förhäxa. Kondrup belägger feno-
menet redan i folkvisorna.

De texter Kondrup närstuderar är alla skrivna 
under perioden 1840–1960, de första under den 
specifikt danska period som kallas romantismen 
och anses sträcka sig från 1830 till 1860 med Steen 
Steensen Blicher, Emil Aarestrup, Carl Bagger, Sø-
ren Kierkegaard, Henrik Hertz och H.C. Ander-
sen som centralfigurer. Dessa författare delar inte 
romantikernas, exempelvis Henrich Steffens och 
Adam Oehlenschlägers, intresse för naturfiloso-
fiska och ”höga” metafysiska problem, utan kon-
centrerar sig på psykologisk kluvenhet, erotiska 
och sociala konflikter samt det färgrika, oanpas-
sade, disharmoniska, ironiska och ibland uppro-
riska i allmänhet. Termen för denna kluvenhet är 
det ”intressanta”, vilket också står i kontrast till har-
monierande dansk biedermeier och den så kallade 
guldålderns måleri. Inspiratörer var Heine, Byron, 
Victor Hugo, Scott, Stendhal och Musset. Det sä-
ger sig självt att Søren Kierkegaards ”Forførerens 
Dagbog” i Enten/Eller (1843) (som i Sverige tidi-
gare utgavs separat, vilket ledde till missförstånd) 
är ett paradexempel på det ”intressanta”.

Kondrup tillhör ämnet nordisk filologi och 
icke allmän litteraturvetenskap; det förefaller där-
för konsekvent att han tar avstånd från 1960-talets 
teoretiska upprustning, då många danska allmän-
litteraturvetenskapliga verk hade marxistisk, struk-
turalistisk och/eller psykoanalytisk inriktning. Me-
toden för Kondrup finns i de studerade texterna: 
”Teksterne er udtryk for et intensivt metodisk ar-
bejde fra forfatterens side – et arbejde med kompo-
sition, forløb, persontegning, rytme, billedsprog, 
stil” som är mer konsekvent än vårt dagliga liv 
(21). Han nämner kort Goethes reflexioner, Gada-
mers hermeneutik och fenomenologin – samt den 
danske författaren Jacob Knudsen – som inspira-
tionskällor. Då och då finner vi referenser till Aage 
Henriksen i notapparaten. Kondrup bekänner sig 
också – vilket skall visa sig ominöst – till parafra-
sen som metod och betonar texternas tematiska 
utsagor samt verkens handling och komposition.

Kondrup ägnar Søren Kierkegaard (1813–55) två 
kapitel. Det första av dem, ”Et garnnøgle af forfø-
relse”, fokuserar avsnittet ”Forførerens Dagbog” i 
Enten/Eller. Vad gäller genren lyfter Kondrup fram 
Goethes Die Leiden des jungen Werthers (1774), 
Friedrich Schlegels Lucinde (1799) och verk av Ing-
emann, Blicher och Sibbern. Berättandet är indi-
rekt. En berättare, kallad A, har funnit och ger nu 
ut dagboksanteckningar och brev av en viss Johan-


