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gande och medveten medborgare. Andersson vi-
sar hur det i dessa romaner finns en vurm för prak-
tisk kunskap och en viss misstänksamhet mot vad 
vi skulle kunna kalla ”intellektuell bildning”, vilket 
kan läsas i dialog med den bildningstörst vi finner 
i flickboksklassiker som exempelvis L.M. Montgo-
merys Anne på Grönkulla. God forskning öppnar 
en dörr för mer forskning och jag kan bara hoppas 
att någon känner sig manad till en större studie som 
jämför synen på bildning i nordiska och nordame-
rikanska flickböcker.

Del 1 avslutas med en läsning av Ellen Idströms 
Tvillingsystrar. Berättelse för unga flickor från 1893 
där ”pojkflickan” diskuteras och här finns en spän-
nande diskussion kring hur den ”maskulina” och 
okonstlade flickan lyfts fram som naturlig, som mer 
”riktig flicka” i kontrast till den traditionella flickan 
som fastnat i gårdagens sätt att uttrycka femininitet 
på. Med hjälp av bland annat Judith/Jack Halber-
stams teorier resonerar Andersson om vilka ramar 
som flickan kan tänja på och kommer fram till ett 
resultat som på ett plan liknar det som Mia Franck 
diskuterar i sin avhandling Frig jord Oskuld. Hetero
sexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman 
från 2009. Samtidigt som en flicka både får och 
uppmanas till att ta mer plats och bryta mot tidi-
gare generationers normer för hur en flicka bör bete 
sig, är detta beroende av att hon sedan som vuxen 
kvinna hamnar i en heterosexuell tvåsamhet och 
då gärna tillsammans med en man som stödjer och 
applåderar hennes beteende.

I del 2 handlar det bland annat om flickors skri-
vande, om att flickor på olika sätt gör sina röster 
hörda, och hur detta uttrycks i den tidiga flickbo-
ken, där analysen ger en viktig bakgrund till dagens 
moderna flickbok där dagboksskrivandet fortfa-
rande är ett viktigt narratologiskt grepp. Här dis-
kuterar Andersson bland annat flickboken som kol-
lektivroman. I de utvalda romanerna finns ett fler-
tal texter som förmedlar olika sätt att vara flicka på 
genom att presentera olika protagonister. Dessa ro-
maner skildrar naturligtvis också vänskapsrelatio-
ner och en del i att vara en god medborgare hand-
lar även om att vårda och utveckla sina vänskaps-
relationer. I kapitel sju resonerar Andersson kring 
Carl Sundbecks Elsa i Upsala. En skolflickas dagbok 
från 1897, som å ena sidan är en konservativ ”mot-
skrift” som varnar för vad en alltför intensiv kvin-
noemancipation kan leda till, men å andra sidan 
visar prov på intressanta skiftningar då kritiken i 
mycket presenteras av en ironisk flickröst. Även här 
ser jag en intressant öppning för framtida studier då 

ironin varit och är en viktig del av flickboken men 
ser ut på så olika sätt. Avslutningsvis kommer stu-
dien fram till just rösträtten och tanken på ett vid-
gat och annat medborgarskap för de som ska växa 
upp till framtidens kvinnor.

Detta är en både intressant och påfallande 
välskriven studie som är värd en vidare läsekrets 
bortom akademins väggar. Om jag får vara petig, 
så hade jag gärna sett att tyska citat och franska tit-
lar översattes, men det handlar om ett fåtal och min 
önskan ska snarare ses som en kommentar om hur 
njutbart det var att läsa denna studie och en önskan 
om att den hamnar i händerna på en stor publik. 
Anderssons studie täcker inte bara in ett nytt om-
råde i svensk flickboksforskningen utan den stär-
ker också ett växande forskningsfält.

Maria Nilson

Att skriva med ljus. 13 essäer om litteratur och foto
grafi, red. Johan Gardfors, Mats Jansson & Nils Ols-
son, Makadam. Göteborg 2020.

Av alla moderna medier är fotografiet det minst 
moderna. Det skulle bokstavligen kunna dateras 
till år 1717, då Johann Heinrich Schulze, professor 
i grekiska och arabiska i Halle, genomförde ett ex-
periment med silvernitrat. Av en slump stod hans 
arbetsbord vid ett solbelyst fönster när Schulze no-
terade att silversalt som belysts mörknade medan 
det salt som låg i skugga förblev ljust. Inspirerad av 
detta lät han skriva svarta bokstäver på ett glas, pla-
cerade detta mellan silversaltet och solen, och på så 
sätt skapades det första fotografiska negativet: de 
belysta kemikalierna mörknade överallt utom där 
ljuset filtrerats bort av bokstäverna.

Om Schulzes experiment tycks förebåda det 
moderna mediet, så visar det samtidigt hur främ-
mande 1700-talet var för fotografin som idé. Ex-
perimentets mål var trots allt inte att fånga eller 
lagra den naturliga världen i ett tekniskt medium, 
det var omvänt att påföra naturen en symbolisk 
kod. Det är därför dateringen till år 1717 är just 
bokstavlig: att Schulzes ljusskrift förebådade foto-
grafiet stämmer för själva ordet ”fotografi” (av gre-
kiskans foto, ljus, respektive graphein, skrift), men 
knappast för den process som svarar mot fotografin 
som tekniskt medium. Utvecklingen av den senare 
skulle dröja till följande sekel, då samarbetet mel-
lan Niépce och Daguerre utmynnade i den första 
dagerrotypen 1839.
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Trots detta förblir fotografiet det äldsta mo-
derna mediet. Uppfinnandet av det undgick ingen 
och allra minst då den litteratur som vid samma 
tid började förstå sig själv som just modern. Som 
Mats Jansson påpekar i inledningen till antologin 
Att skriva med ljus. 13 essäer om litteratur och foto
grafi, har kontaktytorna mellan den moderna litte-
raturen och fotografiet varit komplexa alltsedan be-
gynnelsen. Fotografiet har hyllats av författare men 
också bekämpats av dem. Dess mimetiska kapaci-
tet har setts som förebildlig men också som ett hot 
mot den efterbildning som var litteraturens. Som 
en följd har fotografiet både kommit att assimileras 
av litteraturen (den fotografiskt illustrerade boken 
eller ”fototexten”) och inspirerat till utvecklingen 
av en post-fotografisk, icke-mimetisk litteratur 
(modernismen). Därtill har relationen mellan fo-
tografiet och litteraturen gjort sig påmind i det mo-
derna vardagslivet. Utvecklingen av den moderna 
pressen innebar att fotografiet efter hand kom att 
integreras och ibland konkurrera med en rad olik-
artade journalistiska genrer, varav flera i ett histo-
riskt perspektiv framstår som utpräglat litterära.

Den som vill undersöka relationen mellan fo-
tografi och litteratur eller text har med andra ord 
ett heterogent, historiskt vidsträckt och empiriskt 
oerhört omfattande material att förhålla sig till. De 
svårigheter som döljs i detta understryks av att det 
först är under de senaste decennierna som forsk-
ningen har tagit fart på allvar. Dessförinnan har fo-
tohistorikerna haft en tendens att ignorera de tex-
ter som ackompanjerat fotografierna, medan litte-
raturvetarna (pressforskningen undantagen) hellre 
har studerat verk där fotografiet snarare utgjort ett 
motiv i texten än en illustration i boken. För de se-
nares del är det inte svårt att förstå orsaken. Litte-
raturvetenskapen arbetar i samma medium som 
litteraturen och är i normalfallet en diskurs om en 
viss sorts diskurser, något som också har kommit 
att prägla dess metodiska och teoretiska övervä-
ganden. Litteraturvetare som närmar sig relationen 
mellan litteratur och fotografi tvingas med andra 
ord att förhålla sig till det elementära faktumet att 
fotografiet, ordets bokstavliga försäkran till trots, 
inte är en skrift, och att det därmed i någon me-
ning utgör en teoretisk stötesten. Det vanligaste 
sättet att hantera detta krux har varit att tillgripa 
en semiologisk lösning. Forskningen har ofta öppet 
eller fördolt aktualiserat analysmodellen i Roland 
Barthes klassiska essä ”Bildens retorik” (1965), där 
han föreslår att texter har en ”förankrande” (an
cragé) funktion i förhållande till bildens mångty-

dighet. Barthes försöker där göra reda för fotogra-
fiets speciella karaktär visavi andra bilder, men hans 
analytiska slutsats blir att fotots förmenta bokstav-
lighet naturaliserar dess symboliska budskap. För-
söket att teoretisera fotografin som medium leder 
med andra ord tillbaka till en semiologisk analys, 
där det tekniska mediet i sig eller dess olika medie-
historiska realiseringar inte spelar någon roll. Där-
med också sagt att det framväxande forskningsfäl-
tet om litteratur och fotografi alltjämt har teore-
tiska utmaningar att hantera. Den fråga man kan 
ställa till en antologi som Att skriva med ljus, är följ-
aktligen hur de medverkande forskarna tar sig an 
dessa. Hur kan relationen mellan skrift och foto-
grafi teoretiseras idag? Hur ska problemen formu-
leras? Med vilka begrepp bearbetas de bäst?

Volymen samlar bidrag från tre skilda forsk-
ningsperspektiv: fenomenologiska, formalistiska 
och historiskt-kontextuella. Ett annat sätt att in-
dela bidragen är på grundval av deras analysobjekt: 
här diskuteras såväl foton som texter och fototex-
ter. De förra tycks onekligen utelämna det ena eller 
andra elementet i sammanställningen ”litteratur 
och fotografi”, men den frånvarande storheten ak-
tualiseras i regel indirekt, på ett tematiskt plan eller 
via kommentarens associationer.

Det senare är fallet i Mikael van Reis inle-
dande essä om några spektakulära fotografier från 
1900-talets mitt. Det som förenar dessa bilder av 
fotograferna Josef Sudek, Gary Winogrand respek-
tive Marc Riboud är hur de tycks utmana natur-
lagarna och framför allt då tyngdlagen: en sand-
hög tycks levitera i det ljus som faller in genom 
fönstret i en gotisk katedral, en kostymklädd man 
tycks hejdad i fallet från skyn och Manhattans sky-
skrapor. Det är bilder som får sin laddning genom 
att de framställs i en realistiskt kodad fotografisk 
tradition. För att belysa detta förhållande mellan 
tyngd och lätthet föreslår van Reis begreppet ”fo-
togravitation”. Neologismen kan te sig fantasifull, 
men med Deleuze kan man hävda att det är filo-
sofins (och i förlängningen kulturvetenskapernas) 
uppgift att skapa nya begrepp. ”Fotogravitationen” 
fångar onekligen något i bilderna, i första hand för-
stås för att motiven rymmer en kontrast mellan 
lätthet och tyngd, men också för att termen pe-
kar ut relationen mellan kroppar och deras högst 
tillfälliga positioner i det tidsliga kontinuum som 
varje fotografi oundvikligen utgör ett tillfälligt ut-
snitt ur.

van Reis begrepp är det ett försök att komma åt 
särarten i det fotografiska mediet betraktat från ett 
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fenomenologiskt perspektiv. Ett försök att formu-
lera ett begrepp som inte bara förmår belysa foto-
grafiet utan även litteraturen finner man i Kristof-
fer Nohedens essä om André Bretons autofiktiva 
essä Nadja (1928). I denna surrealistiska portaltext 
skildras ”Andrés” kortvariga relation med den ex-
centriska unga kvinna som kallas Nadja. I texten re-
dogör Breton inte bara för surrealismens dogmer 
utan dokumenterar också hur oväntade mönster 
och gåtfulla sammanträffanden uppträder i hans 
vardag, och inte minst då på grund av Nadjas när-
mast klärvoajanta förmåga att se samband eller för-
utsäga händelser. För att belägga de märkliga sam-
manträffanden som texten omtalar fogade Bréton 
44 fotografier av Jacques-André Boiffard till bo-
ken. Trots – eller just därför – att dessa fotogra-
fier ter sig vardagliga och konstlösa uppstår det en 
spänning mellan dem och Bretons text som Nohe-
den vill förstå med begreppet ”spektral indexikali-
tet”. Vad avses med det? Den konkreta indexikalitet 
(i C.S. Peirces mening) som vanligen förknippas 
med fotografiet har historiskt sett åtföljts av olika 
föreställningar om spektral indexikalitet, påminner 
Noheden. Spiritistiska andefotografier ansågs ex-
empelvis kunna avslöja eller synliggöra en fördold 
andlig verklighet. Nadjas dokumentära fotografier 
av ett samtida Paris är inte av denna mörkrums-
manipulerade typ, men Noheden visar istället hur 
Boiffards bilder just genom sin vardaglighet blir 
”indexikala punkter i vilka kan förankras de spek-
trala trådar Breton spinner till ett nät som får Pa-
ris att spöklikt skimra” (76). Det fångar samspelet 
mellan fotografi och text på ett utmärkt sätt – och 
vittnar genom ordvalet om den dolda närvaron av 
Barthes semiologiska analysmodell.

En variation på samma modell återkommer i 
Hans Kristian Rustads analys av Wim Wenders 
Places, Strange and Quiet (2013), en fotobok med 
bilder av en ”forlatt modernitet” (271) ackompanje-
rade av korta texter. Essän framstår som en omkast-
ning av Nohedens Breton-analys: fototextens sär-
art uppstår här ur en kontrastverkan mellan enkla 
texter och spektakulära bilder. Någon ”spektral in-
dexikalitet” är det inte fråga om, även om man nog 
skulle kunna hävda att Wenders bilder från kärn-
kraftskatastrofen i Fukushima avbildar just en så-
dan: på den kopierade bilden träder miljöns gam-
mastrålning fascinerande nog fram som sinuskur-
vor upptagna av filmen. I stället menar Rustad att 
Wenders bok frammanar en ”dyp overflate” (270). 
Begreppet avser fånga en tvetydighet i fototex-
ten: å ena sidan framhåller det en ikonisk, mate-

riell och närmast ironisk senmodernitet (ytan), å 
andra sidan skapar de enkla texterna en känslo-
mässig autenticitet åt samma bilder (djupet). Även 
om Rustad är något på spåren hos Wenders så är 
det tveksamt om själva begreppet har en bärkraft 
bortom hans fototext, då den djupa ytan ter sig som 
en terminologisk kliché ur postmodernismens be-
greppsarkiv.

Wenders bilder av en övergiven modernitet an-
sluter till ett tema som löper genom boken: foto-
grafiets förhållande till tiden. Redan det faktum att 
varje foto bevarar ett spår av den materiella verk-
ligheten långt efter den gått förlorad skänker foto-
grafiet en oroande karaktär. Det är således talande 
att Roland Barthes Det ljusa rummet (1980), det 
förra seklets kanske mest inflytelserika fototeore-
tiska skrift, samtidigt är en sorgeskrift där en barn-
domsbild av författarens döda mor spelar en central 
roll. Fotografin dokumenterar oundvikligen något 
som inte längre finns. Eller som Barthes formulerar 
saken i en drastisk bild: den bär hela tiden sin refe-
rent med sig, ”på samma sätt som en fånge som för 
att straffas kedjats fast vid ett lik”.

Kanske kan man säga att litteratur- och foto-
grafiforskningen ibland kan te sig fastkedjad vid 
Barthes essä, trots att det gått drygt fyrtio år se-
dan den publicerades. I Att skriva med ljus återfinns 
till exempel en artikel om Alix Cléo Roubauds fo-
tografier och dagbok (1983) av Unni Langås samt 
en analys av Sylvie Germains roman Opéra muet 
(1989) av Sonia Lagerwall, vilka båda utgår från 
frågeställningar formulerade i Det ljusa rummet. 
Langås tar fasta på Barthes idiosynkratiska idé, att 
det vi ser när vi ser ett fotografi av oss själva är vår 
egen förestående död, och visar hur denna tanke 
präglar de spöklika självinscensättningar och dag-
boksanteckningar fotografen Alix Cléo arbetade 
med strax före sin död. Lagerwall läser å sin sida 
Germains roman som en hommage till fotomediet 
och en dold dialog med Det ljusa rummet. Här blir 
den senares prisande av barndomsfotografiet som 
”den sanna bilden” av modern, med dess anspelning 
på den kristna traditionens begrepp ”vera icona” 
(den sanna bilden) och dess bakomliggande inkar-
nationstanke, styrande för läsningen. Trots att båda 
essäerna argumenterar väl för sin sak, så ter sig Bar-
thes teman om fotografin och döden idag alltmer 
uttömda. Langås intressantaste diskussion hand-
lar i stället om Cléos syn på relationen mellan ne-
gativet och kopian, där det förra är arbetsmaterial 
och det senare konstverket. Där aktualiseras i för-
bifarten en insikt som annars sällan kommer fram 
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i forskningen – att fotografier först och främst inte 
är positiva bilder utan negativ. Som fotohistori-
kern Geoffrey Batchen har påpekat ter sig negati-
vet som fotografins bortträngda Andra i den sam-
tida forskningen.

Något som förenar volymens fenomenologiskt 
orienterade essäer är att de alla tar sikte på särarten 
i de diskuterade objekten, såsom de framträder för 
den initierade betraktaren, medan diskussioner om 
formella aspekter eller mediala frågeställningar för-
svinner i bakgrunden. En forskningstradition som 
den interartiella eller intermediala kan i så måtto 
framstå som ett korrektiv till det fenomenologiska 
perspektivet. Ett exempel på den förra finner man 
i Thomas Hvid Kronmanns essä om den danske 
konstnären Asger Jørns fototexter. Kronmann vi-
sar hur hans böcker växer fram ur en kamp mel-
lan text och fotografi, med 10.000 års nordisk fol
kekunst (1965) som spektakulärt huvudnummer. 
Essän prövar paragone-tanken, renässansföreställ-
ningen om konstarternas grundläggande rivalitet, 
på materialet. I motsättning till detta synsätt före-
träder intermedialitetsforskningen ståndpunkten 
att ”all media are mixed media” (W.J.T. Mitchell), 
men ålägger sig just därför att bygga sina analyser 
på en ”solid intermedial metodologi” (293), som 
Jørgen Bruhn formulerar saken i sin essä om den 
danske författaren och bildkonstnären C. Y. Frost-
holms väldiga fototext Træmuseet (2018). Den som 
vill korsa över mediegränser måste ha ordning på 
begreppen för att kunna driva en meningsfull dis-
kussion, lyder tanken. De olika relationerna mellan 
text och fotografi i Frostholms bok är dock relativt 
snabbt klassificerade och den vetenskapligt positi-
vistiska precisering som den intermediala analysen 
syftar till övergår i en meditation över Træmuseets 
ekokritiska tematik. Vad fototexten ytterst gör, me-
nar Bruhn, är att performativt framställa hur allt 
hänger samman: träd, växter, människor, medier 
– kort sagt en Timothy Mortonsk ”mesh” i klimat-
krisens tid. Frågan man ställer sig är om den inter-
mediala verktygslådan verkligen behövs för att nå 
fram till den slutsatsen.

Ett mera renodlat formalistiskt perspektiv åter-
finns i Mats Janssons essä om Elias Canettis Die 
Stimmen von Marrakesh (1967). Den ursprungli-
gen icke-illustrerade boken återutgavs 2001 med 
dokumentära fotografier av Karl Bissinger. Jansson 
frågar sig vad som händer med tillägnelsen av ett lit-
terärt verk när de mediala grundförutsättningarna 
ändras på detta sätt. Essän formar sig till ett effek-
tivt exempel på hur man kan analysera effekterna 

av en bildsättning med den slags ”solida metodo-
logi” intermedialitetsforskningen tillhandahåller. 
Visserligen finner Jansson att ”multimedialiteten” 
blir ”meningsbärande”, men till skillnad från ovan 
nämnda forskare är han mindre intresserad av att 
förstå det konstnärliga objektet i fråga än att klar-
göra villkoren för dess meningsproduktion.

Antologins tredje grupp av essäer förenas av att 
de opererar med historiserande eller kontextualise-
rande perspektiv. I en översikt av den sociala foto-
bildbokens historia i Sverige visar Niclas Östlind 
hur kombinationen av dokumentära fotografer och 
reportageliknande texter uppstår under 1930-talet, 
når en första höjdpunkt som social tendenslittera-
tur med Ivar Lo-Johanssons och Gunnar Lundhs 
Statarna i bild (1948), en andra under 1960-talet 
då böcker som Sara Lidmans och Odd Uhrboms 
Gruva (1969) skapades, för att klinga ut under det 
1990-tal då tanken på fotografiets objektivitet pro-
blematiseras av en postmodern kritik. Ett annat 
slags historiskt bruk av fotografiet handlar det om 
i Louise Wolters essä om Sveriges första kriminolog, 
Harry Söderman, och hans självbiografi Inte bara 
brott (1956), där Wolter menar att dess fotografier 
förmedlar en ”queering af detektivens blik” som blir 
styrande för hur kriminologen förstår (eller miss-
förstår) genus (140). Ett tredje exempel på histo-
riskt bruk av fotografiet exemplifieras i Nils Olssons 
essä om Gertrude Stein. Från debuten i tidskriften 
Camera Work använder hon inte bara fotografiet för 
att iscensätta sin egen genialitet, utan låter även dess 
mimetiska indexikalitet bli ett slags negativ till den 
modernistiska litteraturens självförståelse.

Östlinds, Wolters och Olssons bidrag visar alla 
effektivt på fototextens kapacitet för historisk 
dokumentation. Men vad händer om man fäster 
blicken på fotografins egen historicitet? I Björn 
Billings analys av Bosse Gustafssons roman Kungs
leden (1963) respektive den spelfilm som gjordes 
med romanen som förlaga året därpå, aktualiseras 
den frågan med hjälp av visuell kultur-begreppet. 
Romanen, som handlar om fjällvandring med ka-
tastrofala konsekvenser, utspelas i en tid då mass-
reproducerade fotografiska bilder förvandlat fjäl-
len till en visuell kliché och då varje vandrare bär 
med sig sin egen pocketkamera. Kameran och fo-
tografiet blir också viktiga motiv i romanens tids- 
och minnesproblematik. Slutligen blir fotografiet 
en mediehistorisk signal när en välkänd gul film-
kartong – Kodachrome! – dyker upp i handlingen. 
Det pågående skiftet från svartvitt till färgfilm får 
på detta sätt en kommentar i berättelsen och den 
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kommentaren vidareförs på annat sätt i spelfilmen 
”Kungsleden”, som tvärtemot praxis vid denna tid 
gjordes i färg. Därmed kommer filmen inte bara 
att iscensätta fotografins historicitet utan även do-
kumentera densamma i sin mediala materialitet.

En annan ingång på frågan om fotografins histo-
ricitet erbjuder Johan Gardfors essä om pionjärfo-
tografen Félix Nadar som mediearkeolog. Att till-
skriva konstnärer rollen som mediearkeologer av
ant la lettre är inte ovanligt i den forskning som 
utvecklats kring begreppet. Som regel handlar det 
då om att visa hur ett konstnärligt objekt eller en 
konstnärlig praktik formar sig till en undersökning 
av det egna mediets tekniska villkor. Men Gardfors 
intresserar sig inte så mycket för Nadars fotogra-
fier som för hans självbiografi, Quand j’étais pho
tographe (1900), vars episodiska, anekdotiska, de-
centrerade struktur har likheter med mediearke-
ologins kritik av traditionell historiografi. Det är 
en läsning som pressar text och begrepp onödigt 
hårt mot varandra i stället för att vidga perspekti-
vet mot en regelrätt mediearkeologisk undersök-
ning av den tidiga fotografins ”ursprung och be-
stämning” eller arché i vilken Nadar är ett nyckel-
vittne. I gengäld lyckas Gardfors till skillnad från 
andra Nadarläsare lyfta fram fotografens intresse 
för mediets tekniska bestämning och därmed för-
tydliga dess epistemologiska konsekvenser: ”foto-
grafins realitet indikerar det omöjligas möjlighet” 
(53). Essän varierar därmed den mediehistoriska 
tanken att kultur alltid är medierad och medierna 
alltid redan inskrivna i de kulturella sammanhang 
som föregår dem.

Som forskningsantologi betraktad är Att skriva 
med ljus ovanligt inbjudande. Boken formar sig 
oundvikligen själv till en flott fototext och samt-
liga medverkande har vinnlagt sig om att skriva väl 
snarare än att reproducera en torrt rasslande anto-
logiprosa. Ändå måste det sägas att detta är en vo-
lym som lämnar sin läsare något besviken. Ett skäl 
till detta är att dess kunskapsintressen i hög grad be-
gränsar sig till fenomenologins konsumentperspek-
tiv: enskilda fototexter som exempelvis Nadja kan 
visserligen få magnetiserande utläggningar, men 
kunskapsanspråken förblir samtidigt ytterst lokala. 
Kanske kunde man invända att volymens alterna-
tiva formalistiska perspektiv erbjuder en mera ge-
neraliserbar kunskap, men problemet med dessa 
bidrag är att de behandlar fotografiet som en sta-
tisk form snarare än som ett tekniskt föränderligt 
medium. Ett annat och därmed sammanhängande 
skäl till besvikelsen är de medverkandes ointresse 

för frågan om hur relationen mellan litteratur och 
fotografi ska förstås här och nu. Fotografin är trots 
allt inte en eller enhetlig, den har genom genomgått 
flera historiska förvandlingar, och nu senast en di-
gital revolution. Vad detta innebär för forsknings-
fältet verkar dock inte vara en fråga som angår nå-
gon – enda omnämnandet av den digitaliserade fo-
tografin görs av Rustad som konstaterar att Wen-
ders inte gillar den. Det framstår i sammanhanget 
som talande att Roland Barthes är det mest frek-
vent förekommande namnet i registret.

Mera givande är då de bidrag som dels har his-
toriska kunskapsintressen och dels försöker teore-
tisera fotografin som tekniskt medium (och inte 
bara indexikal bild). I essän om Nadar öppnar sig 
exempelvis möjligheten att utvinna ett vetande 
bortom det enskilda objektet samtidigt som den 
reser frågan om fotografiets föränderliga epistemo-
logi. Men även av dessa bidrag kunde man önska 
sig mer, inte minst när det gäller att aktualisera 
en samtida kontextuellt orienterad fotohistorisk 
forskning, där kritiska frågor om fotografiets för-
medlande eller ordnande funktion prövas. Namn 
som Geoffrey Batchen, Mary Warner Marien eller 
John Tagg letar man dock förgäves efter. Här har 
den skandinaviska litteratur och fotografi-forsk-
ningen en hemläxa att göra. Och när den görs får 
den dessutom gärna rymma ett visst mått av kritisk 
självreflexion bortom de enskilda objekt analyserna. 
Hur kan relationen mellan skrift och fotografi teo-
retiseras idag? Hur ska problemen formuleras? 
Med vilka begrepp bearbetas de bäst?

Frågorna återstår alltjämt att ställa.

Thomas Götselius

En värmländsk litteraturhistoria, del 1, red. Dag 
Nordmark & Helene Blomqvist. Värmland förr 
och nu 119, Värmlands museum. Karlstad 2020.

Få svenska landskap har väl försett den svenska 
parnassen med så många framstående författar-
skap eller kan luta sig mot en lika betydande be-
rättartradition som Värmland. En litteraturhis-
toria över Värmlands litteratur är alltså intressant 
även ur ett större perspektiv än det rent regionala, 
och vid en snabb genombläddring av Värmlands 
Museums årsbok för år 2020 skulle innehållet lätt 
kunna tas för en svensk litteraturhistoria i största 
allmänhet: runstenar, Erik Gustaf Geijer, Esaias 
Tegnér, Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf – till 


