
Samlaren
Tidskrift för forskning om

svensk och annan nordisk litteratur

Årgång 142 2021

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 Albrektson, Thomas Götselius
Tartu: Daniel Sävborg
Uppsala: Torsten Pettersson
Zürich: Klaus Müller-Wille
Åbo: Claes Ahlund

Redaktörer: Niclas Johansson (uppsatser) och Karl Berglund (recensioner)
Biträdande redaktör: Ingeborg Löfgren

Inlagans typografi: Anders Svedin

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 2022 och för recensioner 1 
september 2022. 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 förfo-
gande som bedömare av inkomna manuskript.
Svenska Litteratursällskapet PG: 5367–8.
Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.svelitt.se.

isbn 978–91–87666–41–4
issn 0348–6133

Printed in Lithuania by
Balto print, Vilnius 2022



316 · Recensioner av doktorsavhandlingar

ditionella verktyg utmanas och ett tvärvetenskap-
ligt angreppssätt utprovas. Därmed utmanar hon 
också litteraturvetenskapens väsen, vilket är nöd-
vändigt och av godo i en brytningstid.

Mia Österlund

Oscar Jansson, Mönster i grönt. Graham Greene och 
1900talslitteraturens villkor. Lunds universitet. El-
lerströms. Lund 2021.

Några decennier in i det nya årtusendet börjar av-
ståndet till det litterära 1900-talet bli tillräckligt 
stort för att man ska kunna säga något om dess 
särdrag. Istället för att undersöka decennier, pe-
rioder, tendenser, skolor och strömningar är det 
dags att ta ett grepp om hela seklet. Oscar Jans-
sons doktorsavhandling Mönster i grönt. Graham 
Greene och 1900talslitteraturens villkor är därför 
ett välkommet bidrag till berättelsen om det lit-
terära 1900-talet. Med avstamp i den brittiske för-
fattaren Graham Greenes långa, breda och mång-
sidiga författargärning är avhandlingens syfte att 
beskriva och belysa sambanden mellan receptionen 
av hans verk och den västerländska 1900-talslitte-
raturens villkor. Utgångspunkten för studien är att 
Greenes författarskap hade en svårgripbar position 
i den litterära offentligheten, eftersom det rörde sig 
mellan olika konstnärliga och litterära genrer. Re-
dan här kan man ana en paradox i avhandlingens 
fundament som dels förutsätter att Greenes för-
fattarskap är representativt för den västerländska 
1900-talslitteraturens villkor, dels att det utgör ett 
unikt författarskap som egentligen undandrar sig 
jämförelser med andra. Det här är både en styrka 
och svaghet, vilket jag återkommer till längre fram.

Tanken att Greenes författarskap synliggör rela-
tioner och konfliktytor mellan olika nationella tra-
ditioner och genrehierarkier i 1900-talets litterära 
kultur är den premiss utifrån vilken Jansson for-
mulerar studiens tre huvudsakliga frågeställningar: 
1) Hur har den genremässiga bredden i Greenes 
författarskap hanterats av utgivare, forskare och 
kritiker? 2) Hur har Greenes mediala rörlighet, i 
synnerhet den mellan litteratur och film, behand-
lats? 3) Vilken betydelse har det internationella 
genombrottet haft för synen på författarskapet? 
Utgångspunkten för de två första frågeställning-
arna är att Greenes eftermäle är starkt präglat av 
bilden av honom som romanförfattare, medan alla 
de andra genrer han verkade inom – teater, film, 

essäistik, barnlitteratur, reseskildringar, poesi och 
så vidare – har förbisetts. När det gäller det inter-
nationella genombrottet analyseras det nationella 
mottagandet i Storbritannien samt Greene-recep-
tionen i USA, Frankrike och Sverige. Dessa länder 
är valda eftersom de, enligt Jansson, varit viktigast 
för hur Greenes författarskap har cirkulerat och 
mottagits. Genom att besvara avhandlingens tre 
huvudsakliga frågeställningar menar Jansson att 
några av 1900-talslitteraturens villkor kan belysas.

Avhandlingens teoretiska ramverk har häm-
tats från receptionsestetikern Hans Robert Jauss – 
i synnerhet begreppet förståelsehorisont som ut-
vecklas i hans så kallade ”Provokationsessä” – och 
den Bourdieu-inspirerade Pascale Casanovas stu-
die La république mondiale des lettres från 1999 om 
litteraturens transnationella värdehierarkier. Med 
avstamp i dessa två huvudsakliga referenspunkter 
placerar Jansson sin studie i intersektionen mel-
lan receptionshistoria och världslitteraturteori. Vid 
en första anblick framstår det teoretiska ramverket 
som aningen bräckligt, men efterhand infogas fler 
relevanta perspektiv och begrepp i analyserna, vil-
ket bildar en stabil teoretisk konstruktion. För att 
besvara forskningsfrågorna genomför Jansson ett 
antal när- och fjärrstudier av ett material bestående 
av texter av och främst om Greene: recensioner, es-
säer, artiklar och vetenskapliga studier. Metoden 
beskrivs kortfattat på sidorna 28–29 och uppges 
vara en blandning mellan bibliometriska fjärrläs-
ningar, kartläggningar över historiska utgivnings-
förlopp samt närläsningar av enskilda texter. Denna 
metodologiska bredd är nödvändig för att avhand-
lingens frågeställningar ska kunna besvaras.

Avhandlingens analysdel är i sin tur trede-
lad. Den första delen undersöker utgivningen av 
Greenes verk med fokus på förlagen, den andra 
delen är en fördjupad fallstudie av boken och fil-
men Our Man in Havana, medan den tredje delen 
analyserar hur forskare och kritiker har beskrivit 
Greene under perioden 1939–2017.

Del 1 med titeln ”Bibliografins innebörd. Om 
utgivningsmönster, översättningar och bilden av 
Greene” (35–107) analyserar utgivningsförloppet 
av hela Greenes författarskap. Här drivs tesen att 
även om Greenes författarskap är mångfacetterat, 
genremässigt brett och svårdefinierat, så visar utgiv-
ningshistoriken och utgivningsstrategierna i Stor-
britannien, USA, Frankrike och Sverige att bil-
den av honom som romanförfattare överskuggar 
hans övriga verk. Denna betoning på romanerna 
speglar genrens dominans såväl på bokmarkna-
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den som i den litteraturteori som växer fram un-
der 1900-talet – från Ian Watts till Franco Moretti. 
Jansson går även igenom Greenes förlag och ut-
givningshistoria med fokus på tre perioder: den 
brittiska perioden 1920–1936, det internationella 
genombrottet 1946–1958 och de sista åren 1982–
1992. Del 1 avrundas med en ”Skiss av en recep-
tionslogik I” (103–107), i vilken Jansson lanserar 
två begrepp med bäring på Greenes utgivningshis-
torik: förlagsfunktion (utifrån Foucaults begrepp 
”författarfunktion”), som betecknar det faktum att 
det enskilda verkets mer eller mindre centrala po-
sition i Greenes författarskap står i direkt relation 
till hur och var det har publicerats. Ett exempel är 
att de stora förlagens utgivning av Greenes roma-
ner har blivit styrande för den kritiska värderings-
processen. Trots att Greene verkade i olika genrer 
har romanens centrala ställning i hans författarskap 
fungerat som ett förkritiskt värderingssystem som 
påverkat läsningen och förståelsen av hans verk. 
I jämförelse med Jauss begrepp förståelsehorisont, 
som främst har sociala och kulturella implikationer, 
är det ”förkritiska värderingssystemet” mer ekono-
miskt och materiellt betingat.

I del 2 med titeln ”Filmens förbannelse. Om 
Our Man in Havana och underhållningslittera-
turens gränser” (109–197) utgörs den metodolo-
giska principen av närläsning och vad Rebecka 
Walkowitz kallar ”a close reading at a distance”, som 
innebär att analysen även går utanför själva textens 
egentliga ramar och exempelvis undersöker hur den 
cirkulerar mellan språk och kulturer. Our Man in 
Havana från 1958 beskrivs som Greenes på samma 
gång mest framgångsrika och mest förbisedda ro-
man. Den jämförs här med filmen med samma ti-
tel, som hade premiär 1959. Jämförelsen mellan ro-
manen och filmen används i syfte att diskutera och 
analysera hur den västerländska 1900-talslittera-
turen gjort skillnad på litteratur som anses ha ett 
”litterärt värde” och bortviftad underhållningslit-
teratur som i bästa fall kan duga som underlag för 
filmindustrin.

Med utgångspunkt i Casanovas beskrivning av 
det litterära fältet menar Jansson att Our Man in 
Havana illustrerar hur Greenes författarskap har 
formats av genremässiga och mediala hierarkier, 
men också hur det utmanade den etablerade bil-
den av ”romanförfattaren Greene” (40). Our Man 
in Havana exemplifierar därmed vad Miriam Al-
lott kallat paradoxen i Greenes framgång, det vill 
säga att populariteten blev till ett hinder för bilden 
av honom som litterärt betydelsefull. Delstudien 

undersöker inledningsvis Greenes förhållande till 
filmmediet och redogör därefter för skillnader i hur 
boken och filmen cirkulerat, presenterats och för-
packats. Romanen Our Man in Havanas närhet till 
filmen och underhållningslitteraturen bidrog till 
att den inte motsvarade förväntningarna på ”ro-
manförfattaren Greene”. Janssons egen närläsning 
lyfter dock förtjänstfullt fram romanens berättar-
tekniska komplexitet och höglitterära drag, som 
dess parodiska och metakritiska mönster samt dess 
allusioner på brittisk 1600-talslitteratur.

I delstudiens avslutning, ”Skiss av en receptions-
logik II” (195–197), drar Jansson slutsatsen att Our 
Man in Havana har tillskrivits en begränsad litte-
rär betydelse på grund av dess underhållningsvärde, 
genremässiga bredd och rörlighet, samt det kom-
plexa historiska sammanhang som romanen ingår 
i. För att kringgå detta har kritiker knutit Our Man 
in Havana till en författarbiografisk princip, som 
innebär att dess litterära värde endast består i att 
vara en roman av den litterära celebriteten Gra-
ham Greene.

Den tredje delstudien, ”Kritikens utvecklings-
linjer. Om Greenereceptionens former och ur-
valsprinciper” (199–280), undersöker mottagan-
det av Greenes författarskap, såväl inom den bre-
dare litteraturkritiken som den vetenskapliga forsk-
ningen. För att analysera det omfattande materia-
let har Jansson använt sig av en fjärrläsningsmetod 
baserad på bibliometriska analyser av Greene-re-
ceptionens sammansättning och utvecklingslin-
jer. Materialet består av 1 338 texter skrivna mellan 
1939–2017. Tidsspannet skiftar dock på ett för lä-
saren förvirrande sätt: på ett ställe anges det vara 
1940–2010 (204), på ett annat 1939–2011 (216) och 
i själva kapitelrubriken anges perioden 1939–2017 
(211). Analyserna bygger främst på data hämtade ur 
förteckningarna i två bibliografiska verk från 1981 
och 2012. Efter en relevant redogörelse för fjärrläs-
ningens metodologi från Franco Moretti (2000) 
till idag, presenteras resultaten av de bibliometriska 
analyserna i en serie diagram och tabeller. Därefter 
analyserar Jansson tre tidskriftsnummer från olika 
decennier som helt ägnats åt Greene. Även detta 
avsnitt avrundas med en ”Skiss av en receptionslo-
gik III” (277–280), i vilken Jansson konstaterar att 
vissa mönster kan skönjas. Ett sådant mönster som 
framträder är att den tidiga franska kritikens hyll-
ningar av de ”katolska romanerna” och de andra 
”stora” romanerna lade grunden för Greene-forsk-
ningen, som huvudsakligen har koncentrerat sig på 
detta fåtal romaner i författarskapet. Ett annat in-
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tressant mönster som analysen visar är att intresset 
för Greene inom akademin nådde sin höjdpunkt 
under 1970-talet för att därefter minska dramatiskt.

Avhandlingen utmynnar i avsnittet ”Coda. Ett 
kort litterärt århundrade” (281–296). Här kopp-
lar Jansson samman Greenes författarskap med 
vad han kallar ”det korta litterära 1900-talet” ut-
ifrån Eric Hobsbawms idé om 1900-talet som det 
korta århundradet med början i första världskri-
gets utbrott 1914 och slut i samband med Sovjet-
unionens upplösning 1991. Att Graham Greenes 
verksamhetsperiod i stort sett råkar sammanfalla 
med denna tidsperiod är en händelse som ser ut 
som en tanke.

Vad kännetecknar då det korta litterära 
1900-talet? Till att börja med är det en specifik lit-
terär period som särskiljer sig medialt, estetiskt och 
ekonomiskt från andra litteraturhistoriska epoker. 
Jansson definierar denna period utifrån litteratur-
teoretiska tankegångar av Eric Auerbach, Antoine 
Compagnon, Fredric Jameson och Pascale Casa-
nova samt medieteoretikerna Friedrich Kittler och 
John Durham Peters. Mer specifikt beskriver Jans-
son det korta litterära 1900-talet som en period då 
rörligheten innebar en begränsning av mångfalden 
(Auerbach), samtidigt som medielandskapet ge-
nomgick en förändring som huvudsakligen ledde 
fram till en ökad centralisering (Kittler, Peters). 
Det var dessutom en period som kännetecknades 
av en inbyggd motsättning i modernismens idé om 
nyskapandet som tradition (Compagnon och Ja-
meson), samtidigt som litteraturen och författarna 
underkastades det litterära systemets maktstruk-
turer (Casanova). Det är således mot denna bak-
grund som Greene-receptionen måste förstås, vil-
ket tydligast märks i den betydelse som man till-
mätte hans romaner. Romangenren genomgick un-
der det korta litterära 1900-talet både en estetise-
ring (tänk Joyces Finnegan’s Wake från 1939) och 
en kommersialisering (tänk pocketböcker och fil-
matiseringar). Eftersom Greenes författarskap går 
att koppla till båda dessa motsatta tendenser syn-
liggör det den paradox och klyvning ”mellan Konst 
och Kommers” (290) som kännetecknar det korta 
litterära 1900-talet. Greene, som varken ville välja 
den ena eller den andra vägen, hamnade därmed 
utanför ”seklets verkliga kanon” (294). Som lä-
sare känner man intuitivt att det är en logisk slut-
sats, men man skulle ändå vilja att veta mer kon-
kret vilka författare som anses ingå i denna kanon.

I avhandlingens inledning berättar Jansson ro-
ligt om dess tillkomsthistoria (i olika länder, med 

en växande barnaskara och ständiga problem med 
vattenskador) och redogör för hur arbetet under 
denna tid tagit nya vändningar: till en början skulle 
avhandlingen handla om den litteratur som är både 
”kult och kioskvältare” (10). Under en period var 
syftet istället att studera den internationella recep-
tionen av Greene, för att senare närma sig tanken på 
en avhandling om litteraturen efter modernismen. 
Denna inledande reflektion över avhandlingens 
framväxt har en klargörande effekt på läsaren och 
borde vara obligatorisk i varje avhandling. Samti-
digt finns det en lucka i redogörelsen som uteläm-
nar varför det blev just Graham Greene som fick 
stå som emblem för det litterära 1900-talet. Är det 
för att hans författarskap är så unikt? Eller är det 
tvärtom så typiskt att man lika bra hade kunnat 
välja en annan författare som lika effektivt illustre-
rat 1900-talslitteraturens motstridiga villkor? Va-
let att skriva en avhandling på svenska om Graham 
Greene känns i dag minst sagt originellt, vilket kan-
ske säger mer om vår tid än om hans författarskap. 
Samtidigt är Janssons avhandling av allt att döma 
den första i Sverige som tar sig an ikonen Greene. 
Att det dessutom görs på folkspråket svenska är 
väl i det närmaste att betrakta som en motstånds-
handling.

I avhandlingen återkommer Jansson flera gånger 
till Miriam Allotts ”paradox”, det vill säga att 
Greenes popularitet och internationella försälj-
ningsframgångar utgjorde ett hinder för bilden av 
honom som en litterärt betydelsefull författare. Al-
lotts studie är från 1978 och föregår därmed Pierre 
Bourdieus välkända analys av det litterära fältets dy-
namik enligt vilken framgång i form av ekonomiskt 
kapital är rena dödsstöten för den författare som 
vill erhålla kulturellt erkännande och symboliskt ka-
pital. Och även om den franske sociologen nämns 
några gånger i avhandlingen, är det ofrånkomligen 
så att en mer genomgående tillämpning av Bour-
dieus teorier på fallet Greene nog hade kunnat för-
klara ett och annat om det litterära fältets principer 
och regler, inte minst eftersom avhandlingen lägger 
stor vikt vid positioner, strukturer och värdehierar-
kier, samt bokmarknadens ekonomiska förutsätt-
ningar och förlagens betydelse. Det är med andra 
ord en avhandling med sociologiska anspråk som 
endast i begränsad utsträckning utgår från littera-
tursociologiska och översättningssociologiska teori-
bildningar. Man kan förstå att en forskarstuderande 
vill undvika att lägga alltför stor tonvikt vid Bour-
dieu, som enligt uppgift är den andre mest citerade 
teoretikern i svenska avhandlingar, men en diskus-
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sion om detta hade varit välkommen. När Jansson 
till exempel lyfter fram Isabel Hofmeyers (2004) 
idé om att litterära texter förändras när de korsar 
gränser, saknar man en referens till Bourdieus tan-
kar kring detta från 1989 (i en text som publicerades 
2002). Det hade varit intressant att diskutera Hof-
meyers studie i relation till Bourdieus text som ut-
gick från att en text som korsar gränser förlorar sin 
ursprungskontext och att detta är problematiskt. 
Bourdieus beskrivning av det litterära fältets upp-
delning mellan autonomi och heteronomi hade nog 
också kunnat vara behjälplig i analysen och förståel-
sen av Greenes unika position.

Dessutom hade ett bourdieusiskt perspektiv 
kunnat bidra till att betona aktörernas roll i det lit-
terära fältet. Enligt Gisèle Sapiro blev till exempel 
de litterära agenterna mycket viktiga efter andra 
världskriget och bidrog i hög grad till internatio-
naliseringen av bokmarknaden. Överhuvudtaget 
är individer med agens ganska frånvarande i fram-
ställningen: det talas mer om genrer, förlag och me-
dier än om översättare, introduktörer, kritiker och 
recensenter, trots att många inflytelserika forskare 
som Reine Meylaerts, Anthony Pym och Gisèle 
Sapiro visat att de senare är minst lika viktiga i det 
litterära kretsloppet.

Att Greenes romankonst har fungerat som ett 
”förkritiskt värderingssystem”, det vill säga att hans 
övriga produktion har jämförts med eller diskute-
rats utifrån romanerna, ser Jansson som en konse-
kvens av bokmarknadens strukturer och romanfixe-
rade utgivningslogik. Dessvärre utelämnar han det 
faktum att samma utgivningslogik i stor utsträck-
ning styrs av läsarna, som föredrar romaner framför 
alla andra litterära genrer. Detta gäller inte minst 
översättningar. Med tanke på att avhandlingen tar 
avstamp i teorier om världslitteratur saknas något 
om romanens dominerande position på den trans-
nationella marknaden. I jämförelse med andra lit-
terära genrer, inte minst poesin, färdas romanen på 
litteraturens autobahn – det är tveklöst den genre 
som möter minst motstånd utomlands.

Även Greenes egen roll i frammanandet av bil-
den av det egna författarskapet hade kunnat ges 
mer utrymme i avhandlingen. För bakom de all-
männa villkoren, strukturerna och hierarkierna 
som med fog åberopas av Jansson, framträder bil-
den av en mäktig författare som var van vid att 
kunna påverka (åter)utgivningen av de egna ver-
ken, deras internationella cirkulationsmönster och 
sättet de skulle förstås på. Definitionen av somliga 
Greene-romaner som entertainments kom symp-

tomatiskt nog från honom själv. Och när förla-
gen Heinemann och The Bodley Head initierade 
den gemensamma utgivningen av Greenes samlade 
verk, The Collected Edition, var författaren själv så-
väl förläggare som styrelseledamot vid ett av dessa 
förlag (The Bodley Head). Han kunde därmed på-
verka beslutet att sätta om texterna, vilket inte bara 
medförde en revidering av utgåvorna, i vilka anti-
semitiska formuleringar ströks och annat lades till, 
utan gav även Greene tillfälle att skriva förord till 
samtliga verk som ingick i nyutgåvan. Allt detta 
inflytande noteras av Jansson, men det saknas en 
djupare reflektion över det privilegium som denna 
position innebar för Greene själv. Och jag und-
rar om inte den här sortens inflytande och privile-
gium också var något som kännetecknade de ”stora” 
1900-talsförfattarnas villkor. Ett liknande privile-
gium hade till exempel den italienske författaren 
Italo Calvino som arbetade på förlag parallellt med 
författandet och därmed hade djupa insikter i bok-
marknadens mekanismer. När det gällde det egna 
författarskapet var Calvino därför ytterst mån om 
varje detalj i utgivningen, från baksidestexterna till 
ordvalen i översättningarna. En av översättning-
arna till franska drogs in på hans begäran och den 
engelska översättaren William Weaver var stund-
tals helt förtvivlad över de ändringar Calvino in-
sisterade på att göra i översättningarna. Calvino 
skrev även vägledande essäer utifrån vilka kritiker 
än idag tolkar hans texter. Greene och Calvino var 
knappast ensamma om att åtnjuta den här typen 
av privilegier. Tvärtom kan nog Greenes egen roll 
i förståelsen av hans verk också vara typisk för den 
västerländska 1900-talslitteraturens villkor. En dis-
kussion om detta utifrån ett (manligt?) maktper-
spektiv hade varit välgörande, istället för att som 
nu mer lägga betoningen på Greene som utsatt för 
starka systemiska krafter som inte accepterade ett 
brett och kontrastrikt författarskap.

När det gäller det internationella mottagan-
det i USA, Frankrike och Sverige visar Jansson 
övertygande på den parisiska hegemonins infly-
tande över den internationella Greene-receptio-
nen. Det var framför allt François Mauriacs för-
ord till den franska utgåvan av The Power and the 
Glory från 1945 som lyfte in Greene i världslittera-
turens centrum. Mauriacs etnocentriska beskriv-
ning av The Power and the Glory som en viktig ka-
tolsk roman, skriven av en brittisk konvertit med 
nya infallsvinklar, blev stilbildande såväl för det na-
tionella som det internationella mottagandet av 
Greene. Här visar Jansson på bärkraften i Casano-
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vas bild av Paris som världslitteraturens centrum. 
Samtidigt kan man fundera över hur pass vederhäf-
tig Casanovas teori om översättning som litterär 
konsekration är i fallet då källspråket är engelska, 
som i fallet Greene. Är översättning verkligen lika 
viktig för en författare som redan skriver på detta 
”världsspråk”? Under Greenes epok sker ju, enligt 
Casanova, dessutom en förflyttning av världslitte-
raturens centrum från Paris till anglofona metro-
poler som London och New York. Samtidigt sker 
under 1900-talet en parallell och motstridig ut-
veckling där den engelskspråkiga litteraturen allt-
mer kom att förknippas med masslitteratur, skriven 
och utgiven främst i kommersiellt syfte. Reflektio-
ner kring olika språks litterära värde på översätt-
ningsmarknaden och det faktum att Greene ver-
kade i övergången från Paris som litterärt centrum 
till New York och London hade ytterligare kunna 
styrka Janssons resonemang om översättningarna 
och den internationella receptionen.

Avhandlingens tredje och sista del är som redan 
nämnts en bibliometrisk receptionshistoria och 
framstår som det mest originella bidraget till recep-
tionsforskningen. Resultaten presenteras i åtta dia-
gram. Diagram 1 (218) visar tydligt på nedgången i 
intresset för Greene inom den vetenskapliga forsk-
ningen efter 1970-talet, vilket delvis har sin förkla-
ring i att en av de två bibliografier som den bibli-
ometriska analysen baserar sig på endast sträcker 
sig fram till 1979. En liknande nedgång sker samti-
digt i antalet doktorsavhandlingar om Greene, som 
nådde en höjdpunkt på 1970-talet. Det stora ve-
tenskapliga intresset för Greene på 1970-talet för-
klaras i avhandlingen med hänvisning till univer-
sitetsväsendets expansion, samt Greenes starka lit-
terära ställning under föregående decennier. Det är 
dock tveksamt om de enda förklaringarna ligger i 
dessa yttre faktorer. Varför sjunker då intresset för 
Greene så dramatiskt på 1980-talet? Här hade man 
önskat sig en mer ingående diskussion om de litte-
rära moden och trender som säkerligen varit bety-
delsefulla för huruvida Greene betraktats som in-
tressant i litteraturvetenskapligt hänseende.

I samband med presentationen av utgivningen 
av böcker om Greene i olika världsdelar, som av-
speglas i diagram 4 (238), menar Jansson att den 
indiska receptionen (16 monografier) inte bygger 
på den franska receptionen utan snarare åternatio-
naliserar Greene genom att hänföra hans verk till 
den brittiska litteraturtraditionen. Den här typen 
av utomeuropeiska perspektiv på Greene-receptio-
nen är av naturliga skäl sparsamt förekommande 

i avhandlingen som ju lägger fokus på den ”väs-
terländska 1900-talslitteraturen”, men blir desto 
mer verkningsfulla genom att sätta den ”interna-
tionella” receptionen av Greene i mer tydlig re-
lief. Samtidigt väcker staplarna i diagrammen ny-
fikenhet och ytterligare frågor: varför förekommer 
Greene så lite i Latinamerika? Hur kan man för-
klara det jämförelsevis låga intresset för Greene i 
Europa på 1980-talet?

Avhandlingens slutsatser formuleras i ett av-
snitt med den eleganta titeln ”Coda. Ett litterärt 
århundrade”. Det är här idén om det korta litte-
rära århundradet presenteras för första gången i av-
handlingen. Det kanske är en smaksak, men per-
sonligen hade jag velat ha den här idén presente-
rad – eventuellt som en hypotes – i avhandling-
ens inledning. Det hade givit en mer handfast ram 
och tydligare riktning åt analyserna. Känslan av in-
ledning i denna coda förstärks genom att Jansson 
åberopar flera ”nya” källor som varit sparsamt eller 
inte alls förekommande tidigare i avhandlingen: 
namn som Sharrock, Hobsbawm, Auerbach, Kitt-
ler och Peters nämns här för första gången. Men 
med detta sagt så är idén om det korta litterära 
1900-talet lysande och dessutom presenterad på 
ett väldigt övertygande sätt. Denna eleganta och 
tankeväckande slutsats kan säkerligen bli en frukt-
bar utgångspunkt för fortsatta studier om det lit-
terära 1900-talet. Det enda som egentligen saknas 
i denna avslutning är ett framåtblickande perspek-
tiv och en vidgad betydelse av resultaten. Det är 
lite synd, eftersom studiens resultat definitivt kan 
bidra till en ny förståelseram för andra författar-
skap från samma period (som i exemplet Calvino 
ovan). Det saknas också en reflektion över Greene 
idag. En av avhandlingens obesvarade frågor är till 
exempel varför det bara blev ett enda nummer av 
tidskriften Graham Greene Studies som lanserades 
2017. Vad beror det bristande intresset för Greene 
på idag? Har hans verk åldrats dåligt?

Bortsett från dessa invändningar är Oscar Jans-
sons avhandling Mönster i grönt onekligen en origi-
nell receptionsstudie i så motto att den inte endast 
förhåller sig till mottagandet av ett specifikt förfat-
tarskap, utan även har ett bredare syfte att ringa in 
en hel litterär period, ja, rent av ett helt århundrade, 
och dessutom omfatta den internationella receptio-
nen. Om det finns en sak som världslitteraturforsk-
ningen har lett fram till så är det att man inte längre 
kan begränsa receptionsstudier av internationella 
författare till hans eller hennes nationella kontext. 
Det är Janssons avhandling ett utmärkt prov på.
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Sammanfattningsvis är Mönster i grönt ett 
mycket gediget arbete som argumenterar väl för 
sin tes att den mångfacetterade Greene har be-
gränsats av villkoren på det litterära fältet. Samt-
liga forskningsfrågor besvaras (ibland flera gånger 
om) och den inledningsvis något tunna teoretiska 
ramen berikas efterhand med fler perspektiv. På 
grund av det omfattande materialet har Jansson an-
vänt sig av flera metoder som alla är relevanta för 
att besvara forskningsfrågorna och samtidigt visar 
på en utpräglad skicklighet i tillämpningen. Jans-
son ger inte bara nya perspektiv på Greenes förfat-
tarskap utan också nya infallsvinklar på 1900-tals-
litteraturens villkor, sett från skärningspunkten 
mellan världslitteraturforskning och receptions-
studier. Avhandlingen kan således tjäna som ut-
gångspunkt och inspiration till kommande studier 
inom dessa områden.

Cecilia Schwartz

Hanna Lahdenperä, ”Det finns miljoner sätt att 
vara”. Om Monika Fagerholms Diva och den filoso
fiska läsningen. Nordica Helsingiensia 57, Helsing-
fors universitet. Helsingfors 2021.

”Jag är Diva, allt jag berättar är sant. Slut ögonen, 
dröm om det vackraste som finns. Öppna ögonen 
igen. Se mig. Flickkvinnan. DivaLucia. Tretton år, 
strax fjorton, BabyWonder. Hon man inte trodde 
fanns” (59). Citatet ovan är utan motstycke det of-
tast återgivna och flitigast kommenterade i Monika 
Fagerholms författarskap. Inom ramen för Hanna 
Lahdenperäs filosofiska läsning får tonårsflickans 
självframställning och utsägelseposition en helt ny 
inramning och innebörd då citatet får stå för ett 
utslag av ”verkets egna begrepp och intresseområ-
den”(59).

Litteraturvetenskapen genomlever i sanning 
återkommande brytningstider, särskilt frågan om 
vad litteraturtolkning är och hur den kan utföras 
återuppstår ständigt. Särskilt i ett post-kritiskt/-
teoretiskt sammanhang väcks återigen frågan om 
litteraturtolkningens premisser. En traditionell lit-
teraturvetenskaplig analys ”utsätter” skönlitteratu-
ren för en teori, ”förminskar” den till en uppsätt-
ning argument eller ”stympar” filosofin genom att 
göra den till endast ett verktyg. De värdeladdade 
och polemiska ordvalen är Hanna Lahdenperäs, 
som i sin avhandling – ”Det finns miljoner sätt att 
vara.” Om Monika Fagerholms Diva och den filoso

fiska läsningen (2021) – brottas med en av littera-
turvetenskapens kärnfrågor, nämligen relationen 
mellan teori/filosofi och skönlitteratur, eller när-
mare bestämt vilken metod en litteraturvetare för-
väntas använda. En väg att omforma och utmana 
litteraturvetenskapens etablerade, rentav cemente-
rade, metoder är enligt henne att låta filosofi och 
skönlitteratur tala tillsammans, men på sina egna 
villkor. Och hur opererar man då? Den frågan vill 
avhandlingen besvara.

Finlandssvenska Monika Fagerholms hyllade 
och nyskapande författarskap är ett nav i den sam-
tida nordiska romankonsten. Trots den ymniga 
Fagerholmforskningen, samlad i antologin Novel 
Districts. Critical Readings of Monika Fagerholm 
(2016), har inte en hel avhandling tidigare ägnats 
uteslutande åt romanen Diva. En uppväxts egna al
fabet med docklaboratorium (en bonusberättelse ur 
framtiden) (1998). Romanen har främst uppmärk-
sammats för sitt språk och sitt experimentella sätt 
att inifrån gestalta en tonårsflickas tankevärld. Att 
helt ägna sig åt Diva är därmed en rimlig avgräns-
ning som innebär en fördjupning av Fagerholm-
forskningen. Lahdenperäs forskningsöversikt är fö-
redömligt resonerande och välavvägd gällande Fa-
gerholmforskningen, och bildar en utmärkt ram 
för hennes studie. Tidigare forskning är starkt ge-
nusvetenskapligt orienterad, undantaget filosofen 
Martina Reuter som lyft just möjligheten till en 
filosofisk läsning av Diva. Lahdenperä polemise-
rar inte utan bygger tvärtom vidare på den genus-
teoretiska forskningen genom att betrakta Diva 
som en text som både handlar om och gör filosofi 
i kombination med feministiska teman. Materi-
alurvalet är relevant och Lahdenperä driver sys-
tematiskt sitt metateoretiska resonemang då hon 
granskar de tre ur romanen genererade tematiska 
klustren kroppslighet, språklighet och rumslighet. 
Den filosofiska läsningen utgår i första hand från 
Toril Mois vardagsspråkliga teorier i Revolution of 
the Ordinary. Literary Studies After Wittgenstein, 
Austin and Cavell (2017) och består i Lahdenperäs 
tappning av att granska såväl konkreta motiv i tex-
ten som de begrepp protagonisten Diva upprätt-
håller sig vid. Lahdenperä ställer sig frågan: ”Vil-
ken roll kan teori/filosofi ha för våra läsningar om 
vi inte applicerar dessa i metodologisk mening, det 
vill säga som ett på förhand bestämt ramverk?” (17). 
Med avstamp i Mois resonemang om vardagsspråk-
lighet, där textens utsaga eller utsägelseposition är 
avgörande, läser Lahdenperä Diva som en filosofisk 
text. Lahdenperä förväntar sig inte finna en viss fi-


