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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 
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och med Carl Jonas Love Almqvist skymtar förbi 
bland författarporträtten och landskapsfotografi-
erna i den rikt illustrerade volymen. Att stockhol-
maren Almqvist ges utrymme i En värmländsk lit
teraturhistoria, del 1, motiveras av dennes årslånga 
försök till romantiskt bondeliv i Skillingsfors och i 
Köla socken. Redaktörerna betonar nämligen i för-
ordet att ”[e]n värmlandsförfattare är i detta sam-
manhang en författare som skrivit om Värmland, 
oavsett ursprung och bostadsort” (9). Hållningen 
vittnar om en medvetenhet om de lokalchauvinis-
tiska fallgropar som ett mindre nogräknat projekt 
av det här slaget skulle kunna hamna i. Här finns 
det också en kritisk anstrykning genom strävan att 
beskriva hur bilden av och föreställningarna om 
Värmland har uppkommit. Redaktörerna är också 
noga med att betona att En värmländsk litteratur
historia är just en bland flera tänkbara, och att de 
inte har några ambitioner på fullständighet eller på 
att vara uttömmande (9). Att göra anspråk på full-
ständighet hade givetvis varit väl förmätet, men frå-
gan är om inte redaktörerna i och med detta från-
säger sig ansvaret för den erbjudna möjligheten ge-
nom att föreställa sig en uppsjö av värmländska lit-
teraturhistorieverk som bara väntar på att skapas, 
när det föreliggande verket antagligen kommer vara 
den enda värmländska litteraturhistorien under 
överskådlig tid. I förordet etableras vidare en, med 
rätta, konstruktivistisk syn på vildmarkens, skogar-
nas och sjöarnas, järnbrukens Värmland, det litte-
rära sagolandskapet framför andra, och dess före-
ställda invånare. Det saknas dock en självkritisk re-
flektion kring vilka föreställningar och bilder som 
skapas eller reproduceras genom den egna fram-
ställningen: Hur förhåller sig En värmländsk lit
teraturhistoria själv till varumärket Värmland och 
den värmländska självbilden som ”poesins och be-
rättarkonstens förlovade land” (10)? Vilka bilder av 
Värmland framträder? Diskrepansen mellan föror-
dets ambition att nyansera föreställningarna och 
framställningen i stort blir som mest påtaglig i så-
väl Bertil Ludvigssons vackra naturfotografier av 
gryningsdisiga sjöar och skogsklädda berg, som de 
många nationalromantiska landskapsmålningarna 
vilka, okommenterat, framställer ett sagomystiskt 
skogsland. Det finns genom hela verket en svajande 
hållning mellan att ifrågasätta och samtidigt repro-
ducera kanon; dilemmat aktualiseras förstås vid alla 
litteraturhistoriska översiktsverk.

Redan av titeln framgår det att föreliggande vo-
lym är den första av två delar. Det är alltså ett am-
bitiöst projekt. Tyvärr har det föranlett redaktö-

rerna, vilket de meddelar i förordet, till att ute-
sluta litteraturlistorna (dock inte register, engelsk 
sammanfattning och författarpresentationer) från 
den första volymen och i stället vänta med dem 
till den andra. Ett sådant beslut kan visserligen ge 
de två volymerna en större enhetlighet, ett verk i 
två band, men det gör samtidigt den första delen 
mindre fristående och den vetenskapliga akribin 
blir svåröverskådlig mot bakgrund av endast den 
första delen.

Sex litteraturvetare och en nordist, de flesta 
knutna till Karlstads universitet, står som förfat-
tare till historieverkets tjugofem kapitel.

Den första delen av En värmländsk litteratur
historia sträcker sig, i huvudsak, kronologiskt från 
de första skriftliga källorna om och från Värmland 
via 1800-talets ”guldålder” och fram till 1940-talet. 
Verket har delats in i fyra avdelningar: ”Från runris-
tare till tillfällesdiktare”, ”Det litterära Värmlands 
framväxt”, ”Guldåldern” och ”Folket och landska-
pet”.

Peter Olausson inleder med ett kapitel om de 
tidigaste skriftliga beläggen kring Värmland och 
undersöker olika urmyter och föreställningar – ex-
empelvis den om ’Värmlandskungen’ Olof Trätälja 
– och presenterar en skiss över landskapets histo-
ria. Olausson sållar alltså myter och legender från 
det historiskt vetbara, men visar även hur de förra 
har medverkat till framväxten av Värmland som ett 
”litterärt sagolandskap”.

Jessica Eriksson har skrivit ett kort, men uttöm-
mande kapitel om de fyra runstenar som återfinns i 
Värmland. Kapitlet är pedagogiskt klart, och Eriks-
son redovisar effektivt för och gör det mesta möj-
liga av det magra kunskapsläget kring stenarna.

Lars Burman står för de följande fem kapitlen 
som framför allt handlar om de värmlänningar 
(och dalslänningar) som via Karlstads gymnasium 
blev Uppsalastudenter. Om ambitionen för det lit-
teraturhistoriska verket i fråga är att komma ifrån 
den biografiska betydelsen av en ”värmländska för-
fattare” tvingas Burman återgå till just en biografisk 
förståelse av begreppet. Den värmländska födelse-
orten blir här direkt avgörande. Att bli en värm-
ländsk författare under 1600-talet skulle helt en-
kelt kunna beskrivas som att födas i en värmländsk 
socken och att läsa till präst i Uppsala. Redan här 
gör landskapet avtryck i den svenska litteraturhis-
torien; somliga av de uppsalienska värmlänning-
arna kom att höra till periodens stora författar-
namn: Poesiprofessorn Petrus Lagerlöf (den La-
gerlöf-släkten, ja), Gunno Dahlstierna och Olof 
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Hermelin, samt den kanske olyckligt försummade 
Thorsten Rudeen. Burman redogör också initierat 
och engagerat för den vittra miljön kring Värm-
lands nation i stort och för de ynglingar som bytt 
Klarälven mot Fyrisån, även de mindre namnkun-
niga. Till studenttillvaron hörde många gånger 
vittra övningar och Burman dammsuger olika till-
fällesdikter och avhandlingars dedikationstexter 
för att finna minsta spår av Värmland i texterna. 
Många gånger lyckas det, men ibland görs kopp-
lingen på väldigt lösa grunder: ”Titeln är ’En 
Diäkne’ och vill man så kan man föreställa sig en 
scen på torget nära skolan i Karlstad.” (50)

Den första avdelningen avslutas med två kapi-
tel av Dag Nordmark om reseskildringar respektive 
den tidiga pressens framväxt i Värmland. Nord-
mark står även för samtliga kapitel i den andra av-
delningen ”Det litterära Värmlands framväxt”. Här 
dyker såväl Geijer som Tegnér upp, men även de re-
gionalt betydelsefulla Anders Fryxell, Värmlands-
visans (”Ack, Vermeland, du sköna”) upphovsman 
och Fredrik August Dahlgren som skrev det be-
römda folklustspelet Wermlänningarne (1845). 
Kapitlen om Geijer och Tegnér tydliggör emel-
lertid en svaghet hos En värmländsk litteraturhis
toria: det är ingen utmärkt nybörjarguide till de 
författarskap som kommit att sätta Värmland på 
kartan i ett svenskt litteraturhistoriskt perspektiv, 
just eftersom man fokuserar på det ’värmländska’ 
i författarskapen. Kapitlen förutsätter alltså för-
kännedom om de mest berömda författarnas liv 
och gärning bortom det värmländska. I referatet 
av Geijers självbiografiska Minnen beskrivs ”Först 
ett stort språng från barndomen ’in i ynglingaål-
der till mitt [Geijers] första författarskap’, det vill 
säga fram till den välkända episoden där han vin-
ner Svenska Akademiens stora pris.” (125) Frågan 
är om ”den välkända episoden” är så välkänd för 
den genomsnittliga läsaren att den inte förtjänar 
en närmare introduktion. Det ligger givetvis helt 
inom den ansats som verket har satt upp, att inte 
fokusera främst på författarbiografier, utan främst 
på de texter författarna har skrivit om Värmland, 
men resultatet blir otillfredsställande lapidariskt. 
Exempelvis fokuserar kapitlen om Tegnér och Gei-
jer på landskapsskildringarna, enstaka strofer och 
stycken ur framför allt mindre kända delar av de-
ras författarskap, och detta trots att Värmland, en-
ligt Nordmark, inte ”intar […] någon framträdande 
plats i Tegnérs författarskap” (109). Det här foku-
set saknar emellertid inte poänger. Intressant blir 
det exempelvis när Nordmark diskuterar hur Teg-

nérs klichéartade och allmänna naturbilder i dikten 
Svea i efterhand har kommit att bli definierande för 
bilden av Värmland.

På liknande vis behandlas ”Guldålderns” förfat-
tare Fröding och Lagerlöf i deras respektive kapi-
tel (Nordmark respektive Sofia Wijkmark). Kapit-
let om Fröding förbryllar i än högre grad: Trots att 
Frödings författarskap är intimt förknippat med 
Värmland och alltså mer än väl skulle kunna re-
presenteras genom sina texter om Värmland, be-
skrivs hans författargärning endast kortfattat. I stäl-
let är det Frödings tid som skribent för Karlstads
Tidningen som står i centrum. Det är ett initierat 
och intressant kapitel, men utgör snarast ett kom-
plement till Frödings biografi än ett viktigt avsnitt 
av Värmlands litteraturhistoria (hur man än väljer 
att rama in den).

I det brett uppslagna kapitlet om Selma Lagerlöf 
ger Sofia Wijkmark en mer övergripande bild av sin 
författare. Och även om det hela tiden sker genom 
en Värmlandslins fungerar greppet bättre här. Ka-
pitlet visar både landskapets betydelse för Lagerlöf 
och Lagerlöfs betydelse för landskapet. Värmland 
är också så pass närvarande i Lagerlöfs verk att ka-
pitlet utan att göra avkall på verkets övergripande 
syften ändå kan ge en överskådlig bild av författar-
skapet. Visserligen hade kapitlet tjänat på att en-
staka digressioner hade strukits: vad diskussionen 
om antropocen i förhållande till Gösta Berlings saga 
har för funktion i sammanhanget förefaller exem-
pelvis något oklart.

Om de större författarskapen har blivit något 
otillfredsställande representerade i En värmländsk 
litteraturhistoria måste det hållas till verkets för-
tjänster de för en rikssvensk publik mindre kända 
författarskap och titlar som presenteras, såsom Nils 
Petrus (Pelle) Ödmans (1838–1911) och hans skild-
ringar av Karlstad före den stora stadsbranden 1865 
eller Maximilian Axelsons (1823–1884) finnskogs-
skildringar. Även kapitlet om Frödingepigoner som 
Oscar Stjerne (1873–1917) och Wenzel Björkhagen 
(1885–1926) kan räknas till de bättre, liksom kapit-
len om finnskogs- och bergsbrukslitteraturen. Här 
introduceras författarskapen tydligare och placeras 
in i sitt historiska sammanhang.

Margaretha Ullströms kapitel om ”Värmländskt 
i barn- och ungdomslitteratur” ger en brokig men 
förmodligen ganska heltäckande redogörelse för 
det värmländska perspektivet på barn- och ung-
domslitteratur. Ullström börjar sin redovisning i 
1600-talet med sentenssamlingen Decreta sev edicta 
som gavs ut av Filipstads justitieborgmästare Laru-
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entius Carolstadius. Kapitlet erbjuder inte bara en 
presentation av barn- och ungdomslitteraturfältet 
utan även en belysande inblick i den småskaliga, re-
gionala kulturöverföringen. Många barn- och ung-
domsförfattare verkade som bokhandlare och folk-
skollärare vilka distribuerade litteratur och skrev 
för olika tidskrifter.

Helene Blomqvist avslutar volymen med ett ka-
pitel ägnat åt Tage Aurell. Här ges en övergripande 
bild av författarskapet med textnära nedslag i Au-
rells verk. Kapitlet upprepar i mångt och mycket 
den samlade bilden av den säreget korthuggna mäs-
terberättaren, men visar också vad En värmländsk 
litteraturhistoria hade kunnat vara om den hade ta-
git läsaren vid handen i högre grad.

En värmländsk litteraturhistoria, del 1, är ett 
vackert och uppslagsrikt verk med litteraturveten-
skaplig relevans och tagna var för sig håller kapit-
len hög kvalitet. Invändningarna rör i huvudsak 
de i sig genomtänkta och högt ställda, men alltför 
vitt famnande, ambitionerna som i verkställandet 
tyvärr ger upphov till en väl spretig helhet. Denna 
spretighet förtar emellertid inte det berömvärda i 
projektet som sådant eller de enskilda forsknings-
insatserna.

Linus Ljungström

Forbidden Literature. Case studies on censorship. 
Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning & 
Linnéa Lindsköld (eds). Nordic Academic Press. 
Lund 2020.

When it is in the hands of the authorities, literary 
censorship and other types of official censorial in-
tervention could be considered a threat to democ-
racy. At the same time, it has often been regarded a 
necessary form of intervention in order to protect 
those members of society deemed especially vul-
nerable, i.e., easily influenced by textual material 
that is considered harmful to them. Today, most 
likely, we primarily associate state censorship with 
a way of protecting children from disturbing mate-
rial or preventing the publication of material that 
could be considered hateful of or discriminatory 
against certain ethnic or religious groups. Thus, 
most of us have no or few issues with today’s cen-
sorship. However, societal norms shift over time, 
and it is not too long ago that the groups deemed 
in need of protection by society were extended to 
also include women and, generally, less-educated 

members of society. Hence, when we read modern 
editions of works published relatively recently, we 
should consider the possibility that they may have 
been self-censored by the authors as a way of avoid-
ing legal action, or that certain parts may have been 
deleted by the censor.

This is one reason why this new volume on cen-
sorship and forbidden literature is most welcome. 
It contains eleven articles on the topic, and it is 
thematically divided into three parts. Part I, “Lit-
erature in Court”, comprises four articles, Part II, 
“Contingencies of Censorship”, three articles, and 
Part III, “Censorship and Politics”, another four 
articles. Thus, there are a total of eleven articles, 
all written in English and all dealing with differ-
ent aspects of censorship and forbidden literature.

In the acknowledgements section, the volume is 
presented as stemming from the preliminary stud-
ies for an ongoing research project entitled “The 
Welfare Regime of Literature: The Function of 
Literature in Sweden, 1937–1976”, financed by the 
Swedish Research Council. Nevertheless, many of 
the articles have not been confined to either this 
time period or Sweden only, but cover events from 
the 16th century and well into the 21st, in countries 
such as Sweden, Denmark, England, Finland and 
Romania, albeit with a main focus on Sweden.

For reasons of space, only five articles will be re-
viewed below. The first two are found in Part I, the 
third in Part II and the last two in Part III. The se-
lection or deselection of articles has nothing to do 
with their academic quality.

In his article “Only a bullet through the heart 
can stop a lesbian vampire: Emmy Carell’s novel 
Kan Mænd undværes? (1921)” (27–43), Dag Heede 
discusses the fate of the Danish author’s confes-
sional novel, whose title translates as “can we do 
without men?” After introducing the novel as the 
first-ever Danish novel on lesbian love facing a pub-
lic ban, Heede provides a historical overview of 
the situation in Denmark at the time of publica-
tion. He explains that homosexuality was gener-
ally considered to exist only in male-male relation-
ships, and that “sexuality between adult, consent-
ing males had in reality been decriminalized before 
the First World War, although the laws were not 
specifically rewritten until the 1930s” (28). How-
ever, “[t]o depict homosexuality without explic-
itly, unambiguously condemning it was to play with 
fire” (ibid.). Heede continues: “From the very be-
ginning, Danish homosexual literature had been 
in conflict with the law. The critic and writer Cle-


