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ningen avslutas med två exkurser. Den ena hand-
lar om latindiktningen under Dalins tid som stu-
dent i Lund, den andra om ”Dalin och traditionen, 
i synnerhet svensk barock”. Båda exkurserna hade i 
utvecklad form med fördel kunnat ingå i ett inled-
ningskapitel som placerade Dalin i hans tid. Nu läg-
ger de inte så mycket till helheten. Dalin verkade i 
en övergångstid och för att fullt ut förstå hans för-
fattarskap behöver man förstå den inhemska tradi-
tion han var uppfödd i och tog spjärn mot.

Skriver man en samlarrecension ingår det att 
peta i sådant som vi inom branschen kan ha de-
lade meningar om eller sådant som är ens egna 
käpphästar. När Möller beskriver antipetrarkismen 
som ”ett slags omkastad och perverterad petrar-
kism” (310) värjer jag mig för ordvalet. Här skulle 
det behövas förtydligande. Shakespeares antipet-
rarkistiska sonetter är inte perverterad petrarkism, 
utan istället ett dynamiskt sätt att förhålla sig till en  
tradition.

Intressant är också den betydelse dalslänningen 
Sveno Dalius (1604–1693) tycks ha haft för Dalin 
som inbegrepp för dålig litterär smak. Veteranen 
från trettioåriga kriget skrev och tryckte flitigt, och 
utvecklade med tiden en märklig stil full av latin-
ska ord, gärna i rimställning. Ibland kan man få in-
trycket av att Dalius excellerade med sin originali-
tet, både som diktartyp och med sin skruvade stil. 
Att Dalius är en central inspirationskälla för Dalin 
visar Möller tydligt. I sin Salig gubben-roll kan Da-
lin i Dalius gestalt lysa som medvetet usel pekoral-
författare. I en enskildhet vill jag dock anmäla av-
vikande mening. Lorenzo Hammarsköld menade 
1818 att Dalius var porträtterad i Stiernhielms Par-
nassus Triumphans 1650. Till detta ställde sig ut-
givarna till Svenska Vitterhetssamfundets Stiern-
hielmsutgåva avvisande, eftersom Dalius började 
trycka sina texter först senare. Möller går på Ham-
marskölds linje, men utan att argumentera särskilt 
väl för saken. För mig räcker det inte att handskrif-
ter av Dalius fanns (144). Längre fram i boken blir 
antagandet att Stiernhielm porträtterat Dalius som 
”latinsk kapten” ett faktum. Det hade varit klokt 
med större försiktighet, kan jag tycka.

Ännu en gnällighet. Varför i Alla Smådjurs Be-
skyddares namn har noterna placerats efter varje ka-
pitel? I en bok läggs de samlat i slutet eller som fot-
noter (antologier undantagna). Båda tillvägagångs-
sätten har fördelar, beroende på vem man vill skall 
läsa boken. Men det mellanting som finns i Roll-
diktningens poetik stör läsningen, och ger i värsta 
fall en upplevelse av löst sammansatta delar.

Olof von Dalin är värd uppmärksamhet och Da-
niel Möller visar med entusiasm hur intressant och 
rolig hans diktning kan vara. Möller har med sin 
bok öppnat en ny dörr i studiet av den tidigmo-
derna svenska tillfällesdiktningen.

Lars Burman

Maria Nilson, Blott Sverige svenska kvinnor har? 
Birgit Th. Sparre, Margit Söderholm och det na-
tionella projektet. Makadam. Göteborg & Stock-
holm 2019.

Vems litteraturhistoria skriver vi? Och för vem skri-
ver vi litteraturhistoria? Och varför? När litteratur-
historien uppfanns vid början av 1800-talet verkade 
uppgiften enkel. Nationen var svaret på alla frågor. 
Titeln Svenska siare och skalder (1841–1855) talar 
sitt tydliga språk – som sedan dess visat sig vara 
allt annat än entydigt och enkelt. Samtliga begrepp 
i titeln till Atterboms litteraturhistoria har proble-
matiserats och omvärderats; idag är det oklart om 
vi ens kan svara på de för litteraturvetenskapen 
grundläggande spörsmålen. Klart är dock, att om 
läsarnas litteraturhistoria skulle skrivas, så skulle 
Birgit Th. Sparre (1903–1984) och Margit Söder-
holm (1905–1986) inta en framträdande plats.

Sparres genombrott med romanen Gårdarna 
runt sjön (1928) var starten på ett framgångsrikt för-
fattarskap i försäljningssiffror mätt, med romanse-
rier som Herrgårdsserien och serien om Glimringe. 
Söderholms succéroman Driver dagg, faller regn 
(1943), likaledes första romanen i vad som skulle bli 
en populär serie, såldes i hela 40 000 exemplar, och 
filmatiserades ett par år senare. Flera andra av både 
Sparres och Söderholms romaner skulle komma att 
filmatiseras under 1950-talet, båda författarskapen 
kommer nu ut i nyutgåvor i e-bok och är dessutom 
föremål för författarturism. Gårdarna runt sjön är 
sedan decennier en angelägenhet för Ulricehamns 
turistbyrå. Fortfarande vid mitten av 1970-talet låg 
Söderholm på 18:e plats i bibliotekens utlåningssta-
tistik (19). All anledning för litteraturvetenskapen 
att undersöka såväl texter som tillkomst, lansering, 
cirkulering! Så har emellertid skett i mycket blyg-
sam omfattning. Blott Sverige svenska kvinnor har? 
Birgit Th. Sparre, Margit Söderholm och det natio-
nella projektet råder bot på denna brist.

Maria Nilsons studie är populärvetenskap i or-
dets bästa bemärkelse: både populär och vetenskap. 
Framställningen är lättillgängligt skriven i nätt for-
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mat på knappt 150 sidor brödtext, utan att göra 
avkall på vetenskaplig noggrannhet i redovisning 
av källor och hänvisningar till en gedigen littera-
turlista av tidigare forskning. Undersökningen är 
ett viktigt och användbart bidrag till forskningen, 
samtidigt som den riktar sig till den studerade lit-
teraturens läsare och inbjuder till kritisk proble-
matisering. Detta är läsarnas litteraturhistoria för 
läsarna.

Det är också läsarna, eller snarare typen av läsart 
som får definiera det segment av det litterära fältet 
där Nilson placerar Sparres och Söderholms för-
fattarskap: middlebrow. Termen avser att fånga en 
medelklasskultur, där kulturkonsumtion är del av 
att erövra en samhällsposition; litteraturen förvän-
tas både underhålla och bilda. Bokklubbsböcker 
är typexemplet – inte populärlitteratur, men hel-
ler inte svårtillgänglig finlitteratur. Denna trend-
känsliga mitt-emellan-position erbjuder ett intres-
sant studium av dragkamp mellan författare och 
förlag om allt från genre och stil till omslagsbilder 
och marknadsföring. Sparres förläggare Geber lär 
från första början ha styrt in henne på en specifik 
genre: ”– Kan inte fröken Sparre skriva en herr-
gårdsroman, undrade han. Ni kan väl få lite inspi-
ration från era hemtrakter.” (31) Förlaget fortsätter 
under hela Sparres karriär att ge bestämda besked 
på denna punkt: hennes romaner bör handla om 
herrgårdar och svensk landsbygd.

I slutändan är det författarna som förlorar drag-
kampen. Visserligen skriver inflytelserika kritiker 
fortfarande på 1960-talet om både Sparres och Sö-
derholms romaner i stora dagstidningar, men re-
censionerna kan, skriver Nilson, ”vid det här laget 
mest […] liknas vid varningstexter” (61). Söder-
holms recensenter kallar hennes romaner för ”vy-
kort från Skansen” och raljerar över att det etno-
grafiska intresset för skåpsängar tar alltför mycket 
fokus från vad som händer inuti dem (53). Från att 
ha hyllats som ”äkta” framställningar blir de många 
kulturhistoriska detaljerna om 1800-talets lands-
bygd en falsk yta. De förskjutningar över tid i an-
vändningen och värderingen av kodord som ”äkta” 
som Nilson pekar på är spännande och hade gärna 
kunnat fördjupas mer. Denna förskjutning har 
nämligen direkt relevans för det som är studiens 
huvudsak: romantexternas konstruktion av det na-
tionella projektet.

Nilsons kritiska ingång är en intersektionell 
analys med tonvikt på etnicitet, klass och genus. 
Särskilt intressant är diskussionen om framställ-
ningen av resande och distinktionen i Söderholms 

romaner mellan ”ljusa” och ”mörka” människor, 
som Nilson utreder i relation till rasbiologi och 
det samtida folkhemmets steriliseringsprojekt. Det 
får också betydelse för moderskap i romanerna, för 
vem som är lämplig som mor och för hur barnets 
utseende påverkar moderns rätt att höra till. Mas-
kulinitetsanalysen är också mycket givande, och vi-
sar bland annat hur den ideala manligheten kopp-
las till jord – till den ärvda jorden, men också till 
förmågan utveckla denna arvedel i ökande eko-
nomiskt värde. Sparres och Söderholms författar-
skap är i många avseenden konservativa och anti-
moderna, men Nilson argumenterar mot en enty-
dig uppfattning och vill lyfta fram det ambivalenta 
och motsägelsefulla. I centrum för hennes resone-
mang står sexualitet och hållningen till det patriar-
kala samhället. Våldtäkt är ett återkommande mo-
tiv – i Sparres och Söderholms romaner liksom i 
romance-genren som helhet – och Nilson visar hur 
romanernas kvinnor kräver integritet och föresprå-
kar jämställda äktenskap.

Många analytiska poänger vinns av Nilsons grepp 
att studera författarskapen som en helhet och till-
sammans, men det försvagar också resultaten. Den 
samhälleliga debatten om kärlek och sexualitet för-
ändrades genomgripande under undersökningspe-
rioden, som sträcker sig från slutet av 1920-talet 
ända in på 1970-talet, även om tyngdpunkten lig-
ger på utgivningen under 1940- och 1950-talen. 
Självklara referenspunkter som 1930-talets primi-
tivism nämns bara i förbigående och var finns Kru-
senstjernafejden? Problemet hade kunnat lösas ge-
nom att diskutera Sparres och Söderholms roma-
ner mer ingående i relation till forskning om andra 
samtida, närliggande författarskap. Eva Heggestads 
Alice Lyttkens i och om 1930-talet (2009) och Bibi 
Jonssons studier om antimoderna strömningar och 
nazistiska motiv i kvinnors litteratur återfinns vis-
serligen i litteraturlistan, men hade kunnat använ-
das mer produktivt i analyserna för att precisera just 
den ambivalens i förhållande till det antimoderna 
som Nilson vill argumentera för.

Ett annat exempel på hur utgivningsåret blir 
avgörande är Söderholms roman Dit du går från 
1946, som handlar om en ”tysketös”, en norsk 
kvinna som förälskar sig i en tysk soldat under kri-
get. En enad kritikerkår sågade romanen när den 
kom ut strax efter kriget, och under senare år har 
den lyfts fram som främsta exemplet på Söderholms 
”naziromantiska” litteratur (14). Det är en etikett 
Nilson vill undvika, men hon analyserar inte roma-
nen. I Norge är frågan om behandlingen av ”tyske-
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töser” fortfarande känslig, men nu finns en växande 
forskning som hade kunnat stödja en kritisk analys 
av Söderholms roman. Ett världskrig är ett brutalt 
exempel på hur också det nationella projektet för-
ändrades under undersökningsperioden, men det 
problematiseras inte. Succén för Driver dagg, fal-
ler regn, som tvärtemot Dit du går ägnas stort ut-
rymme, måste relateras till att boken kom ut mitt 
under kriget (1943), men det nämns knappt och får 
ingen betydelse för analysen.

Det som intresserar Nilson är den föränderliga 
konstruktionen av nationell identitet, och hon ci-
terar Michael Billigs Banal Nationalism (1995) om 
att medlemmar i en nationell gemenskap identifie-
rar sig med en specifik föreställning om nationen. 
Billigs poäng ingår dock i ett längre resonemang 
om svårigheten i att använda ett så undflyende be-
grepp som ”nationell identitet”. Han landar i det 
som blivit en inflytelserik insikt om hur nationell 
identitet upprätthålls genom upprepade, banala, 
mer eller mindre omedvetna praktiker, som nöter 
in nationen som en självklar referensram. Nationell 
identitet är för Billig en livsform. Denna inriktning 
av studiet på vardagsnationalism, hur nation görs 
underifrån, hade varit en fruktbar ingång, särskilt 
som Nilson har använt en frågelista som metod för 
att undersöka hur ”vanliga” läsare uppfattar Sparres 
och Söderholms författarskap i relation till ”svensk-
het”. Dessutom har hon deltagit i författarturism 
med busstur till Gårdarna runt sjön. Om Billigs 
teori om banal nationalism hade utvecklats genom 
dessa metoder, hade emellertid frågeställningen om 
nationell identitet behövt preciseras. Trots den in-
tersektionella analysen med viktiga poänger om 
rashygien och ideala genuskonstruktioner, glider 
den nationella identiteten ur studiens grepp.

En viktig aspekt av Sparres och Söderholms 
framgångsrecept – och av deras framställning av 
nationell identitet – är att merparten av deras för-
fattarskap är historiska romaner som utspelar sig 
under 1800-talet. Nilson väljer att inte förhålla sig 
till de historiska epokerna, eftersom romanerna hur 
som helst ger en anakronistisk skildring av roman-
personerna mot bakgrund av en realistisk, kultur-
historisk miljö (65 f.). Men det är just därför som 
den historiska aspekten blir intressant. Nationalism 
handlar alltid om historiebruk. Konstruktionen 
av nationen bestämmer vilken historia som lyfts 
fram och hur den används; en historielös föreställ-
ning om nationen har aldrig existerat. Förståelsen 
av historien är med andra ord en central kategori i 
analysen av nationell identitet. Sparres och Söder-

holms kritik av det patriarkala samhället, inte minst 
av våldtäkt, blir dessutom svårbegriplig när berät-
telsens historisering av samtidens debatter inte syn-
liggörs. Nilson lutar sig istället mot nostalgibegrep-
pet, som i hennes användning fokuserar på graden 
av kritik i förhållande till det förflutna. Nostalgin 
hade dock fått en mer tydlig innebörd om det hade 
relaterats till vilken historia romanerna gör bruk av.

Nilson har tagit sig an författarskap som varit 
högt värderade av läsarna och tillförsäkrat Sparre 
och Söderholm vad som borde vara en självklar 
plats i litteraturvetenskapen. Den ambivalens i ro-
manernas förhållningssätt till antimoderna ström-
ningar som studien argumenterar för hade kunnat 
artikuleras tydligare om romanernas historiebruk 
hade tagits tillvara, och om konstruktioner av såväl 
nationell identitet som av sexualitet differentierats 
över tid. Många spännande poänger om det natio-
nella projektets föränderlighet vinns dock genom 
att studera hela det litterära kretsloppet från pro-
duktion till olika typer av reception: litteraturkri-
tiker, ”vanliga” läsare, turism. Nation som ett kri-
tiskt projekt för litteraturvetenskapen har många 
infallsvinklar som Atterbom aldrig drömde om.

Anna Bohlin

Anna Nordlund, Selma Lagerlöf. Sveriges moder-
naste kvinna. Max Ström. Stockholm 2018.

När Selma Lagerlöf begravs på påskafton den 23 
mars 1940 direktsänds ceremonin i svensk radio 
med Sven Jerring som referent. Lagerlöf är den 
första icke-kungliga person som ges den äran se-
dan Svensk radiotjänst startade sina sändningar på 
nyårsdagen 1925. Det är betecknande att Selma La-
gerlöf också var en av de svenskar som var väl förbe-
redd inför radiostarten. Redan innan de reguljära 
sändningarna började hade hon låtit installera en 
kristallmottagare i hallen på Mårbacka. Det kräv-
des tre ingenjörer för den uppgiften. Ett år senare 
talade hon själv för första gången i radio. Det är 
också signifikativt att Selma Lagerlöfs födelse 1858 
ägde rum samma år som lagen om ogifta kvinnors 
rätt att ansöka om myndighet vid 25 års ålder an-
togs i riksdagen. Lagerlöfs liv ramas på så sätt in av 
två olika modernitetsperspektiv som kom att bli 
synliga i hennes liv och verk: tekniken och jäm-
ställdheten.

Att Selma Lagerlöf var en kvinna som i mångt 
och mycket var i takt med sin tid framgår med tyd-


