
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



256 · Övriga recensioner

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-
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nes. Också Enten/Eller i dess helhet bär en under-
titel: Ed Livs-Fragment udgivet af Victor Eremita. 
Det är Victor som har delat upp en mängd frag-
ment i A:s och B:s papper – och alltså låtit ”For-
førerens Dagbog” ingå i A:s papper. Möjligtvis har 
Victor alltså diktat A och B, och A har möjligtvis 
diktat Johannes.

Den förförda är Cordelia, den unga borgar-
flicka som förförs av Johannes, men Kondrup stäl-
ler också frågan om inte Johannes själv är förförd 
av sina egna intriger. Och kanske A är förförd ge-
nom att ha tillägnat sig Johannes dagböcker? Än 
mer givande vore en tanke Kondrup blott snud-
dar vid, nämligen att den förförde också är läsaren. 
Kondrup beskriver olika faser i Johannes förförelse, 
som ju slutar med att Cordelia överges, sedan hon 
först förmåtts älska Johannes, som sedan drar sig 
undan. Hon (och inte han) slår upp förlovningen. 
Förförelsen är alltså ett estetiskt spel av en erotiskt 
ointresserad Johannes, som blott njuter av sin egen 
konst att förföra. Han blir därmed ett gott exempel 
på romantismens ”intressanta” person. Begreppet 
”intressant” förankras i en diskussion om Friedrich 
Schlegel och Johan Ludvig Heiberg.

I centrum för det andra Kierkegaardkapitlet 
”Forførelse med tilbagevirkende kraft” står Syns-
punktet for min Forfatter-Virksomhed, tillkommen 
1848, men utgiven först 1859, alltså efter författa-
rens död. Kondrup betonar att Kierkegaard vid si-
dan av skönlitterära verk, undertecknade av pseu-
donymer, utgav uppbyggliga tal och skrifter i eget 
namn, i synnerhet efter 1847. Enligt den sene Kier-
kegaard ingår de skrifter som skrivits under pseu-
donym i ett medvetet bedrägeri. Den av sin sam-
tids splittring utsatte läsaren skall via pseudony-
merna lockas in i en hållning där han, efter att ha 
förförts, tar ställning till och bejakar kristendomen. 
Ungdomsskrifterna skulle alltså vara illusionernas 
bländverk. Kondrups fråga är om detta är en efter-
konstruktion. De uppbyggliga talen börjar nämli-
gen ges ut redan 1843, samma år som Enten/Eller. 
Den brännande frågan är alltså om Kierkegaard 
själv intagit rollen som estetisk flanör och livsnju-
tare eller inte. Samtidens Köpenhamn betraktade 
enligt Kondrup hans pseudonymer som fikonlöv. 
Är författarskapet en sammanhängande planmäs-
sig enhet, eller har Kierkegaard utvecklats till po-
sitionen i Synspunktet? Vill Kierkegaard förföra 
samtiden till kristendomen? Kondrup argumen-
terar för och emot, men som läsare blir man här 
besviken på denne framstående Kierkegaardexpert. 
Vi bör väl inte stanna vid frågan vad Kierkegaard 

egentligen tänkte och tyckte, utan hermeneutiskt 
fråga oss hur hans verk ter sig betraktat utifrån de 
båda möjliga horisonterna. Kondrup hänvisar blott 
kortfattat till Joakim Garffs av dekonstruktionen 
inspirerade läsning.

Meir Aron Goldschimdt (1819–87) är mest 
känd som romanförfattare, exempelvis En Jøde 
(1845), och som utgivare av den satiriska tidskrif-
ten Corsaren. Kondrup finner dock hans romaner 
harmonierande, medan Goldschmidts kortare be-
rättelser mer explicit uttrycker guldålderns kon-
flikt mellan verklighet och idé. I fokus står först 
novellen ”Lureley” i Kjærlighedshistorier fra mange 
Lande (1867) och dess huvudperson Franz. När 
Franz kysser den sköna jungfrun vid Rhen, som 
i själva verket är en turnerande aktris, tycker han 
sig få kontakt med det förunderliga. Franz träffar 
strax efteråt den högst jordiska skogsriddardot-
tern Bertha, som han också hyser varma känslor 
för, ehuru han störs av hennes banalitet. Franz klu-
venhet mellan ”högre” och ”sedvanlig” verklighet 
är sedan ämnet för Goldschmidts berättelse som 
mycket detaljerat parafraseras av Kondrup. Kon-
drup vidgar sedan perspektivet mot andra berättel-
ser av Gold schmidt, särskilt ”Bjergtagen I–II” och 
finner till sist ett genomgående tema. Drömmarnas 
och idéernas värld desavoueras aldrig av Goldsch-
midt, utan läsaren konfronteras med två parallella 
världslinjer – vilka möjligen löper samman i döden.

Två kapitel ägnas Henrik Pontoppidan (1857–
1943), vars författarskap infaller efter det moderna 
genombrottet. Först studeras kortromanen Mi-
moser (1886) som läses mot bakgrund av sedlig-
hetsdebatten efter Bjørnstjerne Bjørnsons drama 
En handske (1883). Frågan huruvida Pontoppidans 
kortroman är att se som polemik mot den norske 
dramatikerns plädering för manlig sexuell avhåll-
samhet före äktenskapets ingående, eller inte, har 
dryftats av dansk litteraturkritik och forskning, för 
vilken Kondrup utförligt redogör. Vi får också de-
taljerade psykologiska porträtt av romanfigurerna. 
Mannen är, som bekant, skapad av skröpligt stoff 
och den stackars svage hovjägmästarsonen Anton 
blir bergtagen av förförerskan fru Conerding och 
Kondrup ”bättrar på” romanen genom att reflek-
tera över huvudpersonernas förtvivlade och olid-
liga samliv, sedan Pontoppidan nedlagt pennan för 
denna gång.

Det forjættede Land (1891–95) är första volymen 
i den trilogi med åberopande av vilken Pontoppi-
dan fick ett delat nobelpris 1917. Också här handlar 
det om en ung ”svag” man, Emanuel Hansted, som 
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faller offer för illusion efter illusion. Också här re-
fererar Kondrup så in i minsta detalj att läsning av 
romanen blir överflödig. Det originella med den 
första illusion Emanuel som ung hjälppräst på Själ-
land drabbas av är idealisering av det sunda enkla 
livet på landet – i kontrast till det depraverade Kö-
penhamn. Småningom avlöser den ena erotiska 
eller religiösa illusionen den andra, men en poäng 
hos Kondrup är att han ser spår av en ny styrka 
hos Pontoppidans Don Quijoteliknande hjälte när 
denne avvisar ett erbjudande av en äldre ironiskt 
skildrad pastor vid namn Petersen om ett lugnt och 
gott liv i det danska sommarlandskapet. Pontoppi-
dans formuleringar erinrar om Nya Testamentets 
skildring av hur Jesus frestas av Satan.

Bygmester Solness (1892) cirklar – liksom Ibsens 
sena dramatik över huvud – kring konflikten mel-
lan illusion och verklighet. Dramat är ofta disku-
terat i Ibsenforskningen, men Kondrup nöjer sig – 
förutom en hänvisning till den vetenskapliga utgå-
van – med referenser till Jørgen Haugan och Aage 
Henriksen. Iscensättningar av dramat berörs dess-
värre icke alls. I sitt noggranna referat med långa ci-
tat betonar Kondrup dramats mångtydighet. Går 
den unga Hildes historia om hur hon mött Solness 
tio år tidigare att lita på eller inte? Ibsen ger inga 
svar. För Kondrup handlar dramat om hur en ung 
kvinna förför en åldrande man genom beundran. 
Mannens fåfänga väcks till liv och han mister grad-
vis fotfästet i verkligheten. Intressant är synpunk-
ten att Hilde ger kropp åt Solness egen inre läng-
tan och fantasi. Hon uttrycker vad byggmästaren 
själv tänkt, velat och önskat.

Ludwig Binswanger såg i en tidig studie Solness 
klättrande upp på byggnadsställningarna och fall 
som ett exempel på ”Verstiegenheit” (att vilja stiga 
högre än man förmår). Associationerna till anti-
kens hybris, Ikaros flykt mot solen eller senare ti-
ders uppror mot Gud är uppenbara, men behandlas 
inte hos Kondrup. Och varför jublar Hilde i slut-
scenen när alla är bestörta över byggmästarens död? 
Är hon en kvinnlig kollega till Kierkegaards Johan-
nes? Är hon ett troll, besläktad med Bergakungen 
i Peer Gynt (1867)? Fanns det kanske också en fri-
görande potential i mötet med en kvinnlig genius 
som manade till byggnad av luftslott? Kondrups 
slutsatser förblir stumma och allmänna.

Lika besviken blir man tyvärr på kapitlet om 
Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar (1904). De 
enda forskare i den ymnigt flödande Lagerlöfforsk-
ningen som nämns är Gunnel Weidel, Henrik Wi-
vel och Louise Vinge. Den centrala konflikten lig-

ger för Kondrup i att den unga Elsalill manas till 
hämnd av de mördade, i synnerhet av fostersysterns 
vålnad, men samtidigt drabbas hon av kärlek till 
mördaren, Sir Archie. Elsalill förstår dock sitt mo-
raliska uppdrag, intar rollen som hämndens ängel 
och förråder mördaren, men mister själv livet. I den 
svenska versionen förs hennes lik i land från rö-
varnas galeas av Marstrands kvinnor (med andra 
ord en kvinnlig utopi!), i den senare tyska versio-
nen hämtas liket av de mördade. Så mycket mera 
får vi inte veta om Lagerlöfs sällsamma värld, där 
förkristen syn på hämnd och vedergällningsmoral 
står i kontrast till kristen kärlek och förlåtelse. Kon-
drup upprepar ett resonemang, som också åter-
finns i Vivi Edströms Selma Lagerlöf. Livets våg-
spel (2002), att det var det djupa intrycket Lager-
löf fick av Albert Edelfelts teckningar som gjorde 
att slutet i den svenska versionen inte ändrades.

Frågan är om inte Kondrups bok tjänat på att 
gå direkt från Kierkegaard till Blixen. Då hade han 
kunnat gå djupare in dessa båda författares intri-
kata textspel. I de båda Blixenkapitlen är Kon-
drup nämligen åter på hemmaplan och involve-
rad i en diskussion av författarskapet som vid si-
dan av Aage Henriksen rymmer Judith Thurman, 
Klaus Otto Kappel och Tone Selboe. Glädjande 
nog förs i detta kapitel en detaljerad debatt med ti-
digare forskare, där man oftast övertygas att Kon-
drup har rätt. Först fokuseras novellen ”Drøm-
merne” I Syv fantastiske fortællinger (1935). Novel-
len har en ramberättelse: i den varma tropiska natt-
luften i Zanzibar sitter tre män i månskenet på en 
båt och två av dem, engelsmannen Lincoln Fors-
ner och den äldre afrikanen Mira Jama, samtalar 
om dagdrömmande och berättande. Lincolns be-
rättelse om hur han lärt sig drömma tjugo år tidi-
gare rymmer i sin tur tre berättelser, kallade Pilots 
historia, baron Arwids historia och juden Cocozas 
historia. Läsaren upptäcker småningom att berät-
telserna alla har samma kvinna i centrum, vilken 
kan identifieras som den försvunna före detta ope-
rasångerskan Pellegrina Leoni. I skilda uppenbarel-
ser – som romersk glädjeflicka, som hattmakerska, 
som spanjorska – uppträder hon i de olika histo-
rierna. ”Drømmerne” har, som Kondrup framhål-
ler, ofta tolkats biografiskt: operasångerskans för-
lust av rösten står för Blixens egna förluster och i 
vidare mening för konstnärens uppoffring av sig 
själv för konstens skull. Pellegrinas nya identiteter 
är uppenbara illusioner. Men Kondrup vill förflytta 
fokus till de unga män som hon ”vampyragtigt” 
trollbinder/förför. De får först en upplevelse av en 
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sann och högre identitet genom henne, och står se-
dan tomma och besvikna likt gengångare eller le-
vande döda när illusionen bryts. Kondrup drar en 
linje från Goldschmidts ”Lureley” och ”Bjergtagen 
I-II” till Blixens genombrottsverk.

Till sist analyseras Blixens Ehrengard (skriven 
1952, men publicerad först 1963 – en kortare eng-
elsk version med titeln The Secret of Rosenbad i La-
dies’ Home Journal utgavs dock redan 1962). Ram-
fiktionen är här enklare: en gammal dam berättar 
och några fiktiva brev finns inlagda i berättelsen. 
Den inre berättelsen rör omständigheterna kring 
en tysk tronföljares födelse vid 1800-talets mitt. 
Geheimerådet Cazotte, kanske modellerad efter 
Goethe, är en estetiker som ser förförelsen av en 
kvinna som en konst. Kondrup betonar likheten 
med Kierkegaards förförare Johannes. Den som in-
tar Cordelias position är generalsdottern, ”valky-
rian”, Ehrengard. Cazottes åtgärd är dock tämligen 
human: han nöjer sig med ett nakenporträtt bak-
ifrån av Ehrengard när hon badar! Poängen är att 
hon vid konfrontationen med tavlan skall känna 
skuld, tillintetgöras och evigt förbli bunden vid 
Cazotte. Kondrups slutsats är att Ehrengard rea-
gerar annorlunda än förväntat genom att reflek-
tera och tala osanning. Därmed gör Blixen, enligt 
Kondrup, upp med den manliga optiken. Till Blix-
ens sätt att likt viktorianerna redogöra för de fik-
tiva personernas öde efter romanens slut är Kon-
drup dock mera kritisk.

Kondrups slutsatser dras till stora delar i den 25 
sidor långa avslutningen. Illusioner finns, men finns 
det ett verklighetskriterium? Hos Gold schmidt 
(där det inte finns förförare) finns det två skilda 
världar. Efter det moderna genombrottet, då den 
”högre” verkligheten tycks transformeras till en 
”inre” verklighet, går det inte att få sanning och 
verklighet att alls gå ihop. Selma Lagerlöf är här ett 
undantag, men hennes hinsidesvärld är en värld av 
hämndutkrävande andar. Hos Pontoppidan, där 
alla personer tycks ha orena motiv, finns en genom-
gående skepsis mot illusioner. Dröm och verklighet 
blandas samman och personerna har en dagsida, så-
väl som en nattsida. Hos Ibsen är det inte fråga om 
rätt eller orätt, utan om vem som förför vem. Hos 
Blixen, slutligen, står i ena fallet de unga männen 
identitetslösa efter att ha förförts av en vampyrlik-
nande kvinna, i andra fallet blir förföraren själv för-
förd. I Blixens värld tycks det blott finnas berättel-
ser – alltså ”fortolkninger”, inte verklighet. Slutsat-
sen blir att i samtliga fall täcks verkligheten, i de fall 
den över huvud finns, just av tolkningar.

”Forførerens Dagbog” är ett demonstrations-
exempel på förförelse. Men i ett viktigt avseende 
är den atypisk. Medan kluvenheten hos offret, Cor-
delia, skapas av förförelsen, är kluvenheten i öv-
riga fall oftast förutsättningen för förförelse. Offrets 
självbedrägeri är särskilt synligt hos Pontoppidan. 
Det förföraren erbjuder är något annat och mera än 
kärlek och uppmärksamhet, nämligen tillgång till 
en högre och djupare verklighet, mestadels också 
till ett liv i världen som i egentlig mening anstår 
den person som offret innerst inne är. Förförelse 
handlar i exemplen efter Kierkegaard också om ett 
sökande efter identitet. Hos Kierkegaard gäller det 
däremot, som tidigare nämnts, att föra offren till 
den punkt där de tvingas välja mellan det estetiska 
livet och kristendomen.

Flera av de analyserade verken behandlar, som 
bokens titel utlovar, det redan i folkvisorna aktu-
ella bergtagenhetsmotivet. I sin längtan efter san-
ning drivs huvudpersonen in i berget, exempelvis 
Venusberget. Bergtagenheten hos Blixen och Pon-
toppidan innebär att mista sig själv, hos Goldsch-
midt däremot också att upptäcka viktiga sidor hos 
sig själv, vilka dock dessvärre icke går att harmo-
niera med den sedvanliga verkligheten. Kierke-
gaard, slutligen, uttrycker i sin sena skrift en vilja 
att med förförelse locka sin samtids människor ut 
ur den oegentlighet där de befinner sig. Kondrup 
avslutar sin studie med att hoppas att Kierkegaard 
och Goldschmidt har rätt.

Frågan om Kondrups tanke är en önsketanke 
eller inte är svår att besvara, eftersom den blir trub-
big. Boken igenom sammanblandas nämligen två 
problem: 1. Finns det, enligt de analyserade förfat-
tarna, både en ”objektiv” yttre värld och en ”högre” 
eller ”inre” dylik? 2. Hur gestaltar ett antal förfat-
tare att en individ medvetet eller omedvetet ”för-
för” en annan genom att locka in denne i sin egen 
världsbild? Riktade mot en viss epok, exempelvis 
romantismen/guldåldern, skulle frågorna kanske 
vara meningsfulla, men formuleras de som hos 
Kondrup allmänt ter sig båda som ytliga.

Om nu Kondrup gapar över mycket i detta av-
seende är han alltför snål i ett annat. Paradexempel 
på förförelse finner vi hos E.T.A. Hoffmann, exem-
pelvis i ”Der Sandmann”. I samme diktares ”Die 
Bergwerke zu Falun” (1819) fokuseras bergtagen-
hetsmotivet. Berättande med ständig perspektiv-
skiftning går att studera i Heinrich von Kleists no-
veller. Betraktade i ljuset av tysk romantik skulle de 
analyserade danska verken te sig rikare.

Det är förvisso lovvärt att utgå från problem 
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ställda av författarna själva, men måste vi därför 
som Kondrup förlora oss i romaninnehåll, särskilt 
som parafraser oftast förenklar och renodlar verket 
– just det som många litteraturforskare vill und-
vika? I den franskspråkiga tematiska kritiken och 
tyskspråkiga stilforskningen letar forskarna i stäl-
let efter dominanter under textens yta. Författaren 
Willy Kyrklund avslutade för övrigt ett föredrag 
med orden: ”Vem som än yttrat sig någonsin om 
någonting har sagt någonting annat.”

Kondrup snuddar stundom vid det allra bästa 
exemplet på förförelse i litteratur: läsaren som berg-
tages av det litterära verket! Läsaren som iklär sig 
blå Wertherfrack, gul väst och gula benkläder, lä-
saren som strövar på Pelle Svanslösvandring i Upp-
sala, läsaren som förirrar sig i Grevinnan Grefulhes, 
Laure de Sades och Madame Straus privatliv för att 
få en glimt av Oriane, Marcel Prousts hertiginna av 
Guermantes.

Roland Lysell

Rebecca Merkelbach, Monsters in Society. Alterity, 
Transgression, and the Use of the Past in Medieval 
Iceland. De Gruyter. Berlin 2019.

Bilden av islänningasagorna dominerades länge av 
deras påstått realistiska och jordbundna skildring 
av den isländska verkligheten och av deras skildring 
av fejder mellan storbönder på grund av konflikter 
av vardagligt ursprung. Oststölden i Njáls saga och 
grälet kring grötkoket i Eyrbygg ja saga är välkända 
exempel, och även konflikterna kring kvinnor och 
trolovningar i Laxdœla saga och Gunnlaugs saga 
hör till samma jordbundna, socialt förankrade typ.

Däremot negligerade forskningen länge i hög 
utsträckning övernaturliga, från modern synpunkt 
icke-realistiska och föga jordbundna, inslag i islän-
ningasagorna. Sådana motiv var svåra att tolka som 
delar av den förment realistiska världen i dessa sa-
gor, vilken ansågs styrd av sociala och ekonomiska 
faktorer. Övernaturliga inslag av magi och monst-
ruösa väsen noterades ibland, men uppfattades 
som anomalier, främst knutna till en sen, ”efter-
klassisk” dekadens. Så saknas de ibland ganska ut-
förliga episoderna om strider med gengångare, 
monster och häxor så gott som helt i Theodore 
Anderssons strukturanalys av islänningasagorna, 
som under flera decennier styrde förståelsen av gen-
rens egenart (The Icelandic Family Saga. An Analy-
tic Reading, 1967). I Carol Clovers nästan lika in-

flytelserika standardverk The Medieval Saga från 
1982 saknas de flesta av de sagor där sådana inslag 
är framträdande.

Idag ser det annorlunda ut. Under det senaste 
decenniet har talrika forskare studerat det överna-
turliga i islänningasagorna; man kan nämna t.ex. 
Ármann Jakobsson, Arngrímur Vídalín, Matthias 
Egeler och Terry Gunnell. De har visat hur omfat-
tande sådana inslag är i islänningasagorna och hur 
betydelsefulla de är för verken som helheter. De 
övernaturliga inslagen beskrivs numera ofta som 
grundade i folktro och muntlig tradition snarare än 
som fantastisk fiktion skapad av kreativa författare.

Rebecca Merkelbachs monografi Monsters in So-
ciety (2019) kan delvis ses i ljuset av detta nya in-
tresse, men den avviker också på flera sätt. För Mer-
kelbach är de sociala och monstruösa dimensio-
nerna inte motsatta utan nära förenade och bero-
ende av varandra (10). Hon undersöker inte typiska 
monsterväsen som troll, drakar, jättar och bergbor, 
utan fokuserar på det hon kallar social monsters (18), 
det vill säga mänskliga eller tidigare mänskliga var-
elser, vilkas interaktion med samhället har lett till 
att de uppfattas som ickemänskliga och monstru-
ösa av detta samhälle: gengångare, bärsärkar, fred-
lösa och utövare av magi. Den sociala kontexten är 
därmed viktig för Merkelbach, och här skiljer hon 
sig från de forskare som i första hand har fokuse-
rat på den övernaturliga eller fantastiska karaktä-
ren hos sagamonstren. Merkelbachs begrepp social 
monsters gör det lättare att se monstrens plats i det 
isländska samhället, liksom deras plats i islänning-
asagorna med deras övergripande teman. Fredlösa 
och bärsärkar uppfattas normalt inte som överna-
turliga, men Merkelbachs funktionella koncept so-
cial monstrosity – ”defined by the actions and in-
teractions of a person whose paranormal associa-
tions and antisocial actions facilitate a transgres-
sion into the monstrous” (19) – gör det lättare att 
se hur mycket de har gemensamt med till exempel 
gengångare, troll och jättar.

Uppläggningen av monografin är klar. Ett inled-
ningskapitel, ”Monsters in context”, diskuterar inte 
minst frågor kring definitioner och begrepp. Efter 
en inledande anknytning till Jeffrey Cohens mons-
terteori, som fungerar som utgångspunkt och inspi-
rationskälla, frigör hon sig och går in i det norröna 
materialet och forskningen kring det. Hon diskute-
rar ingående den fornisländska terminologin kring 
märkliga och ickemänskliga väsen. Denna termino-
logi, till exempel ordet tröll, och dess användning i 
norröna texter ger stöd åt hennes idé att essentiellt 


