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någon gång mellan 1908 och 1912. Brevbränningen 
har inte heller någon som helst koppling till Henry 
Olsson som aldrig har hållit några radioföredrag om 
Fröding. Detta kan enkelt bevisas genom kontakt 
med Sveriges Radios arkiv och bibliotek. Henry 
Olssons föreläsningsmanuskript om Fröding som 
förvaras i Svenska Akademiens arkiv gäller en se-
rie föreläsningar som han höll på Stockholms hög-
skola hösten 1945. Men dessa enkla fakta negligerar 
redaktionen. Det stämmer inte med grundspåret. 
När så programledaren håller upp Olssons föreläs-
ningsmanuskript i Nobelbiblioteket påstår hon att 
dessa manuskript framfördes i radio 1945.

Hade någon för Fröding-forskningen betydel-
sefull person någonsin använt sig av uttryck som 
en enkel perukmakare eller enkel barberare? Mau-
ritz Hellberg, Frödings vän och tidningskollega i 
Karlstad, gav 1925 ut Frödingsminnen och i denna 
bok kallar han Rickman för en ”opoetisk barbe-
rare”. Ödets ironi säger att det hellre borde ha varit 
Hellberg som skulle ha blivit föremål för uppgifts-
lämnarens irritation. Hellbergs bok var vida spridd 
och lade möjligen grunden för senare tal om att 
familjeöverhuvudet blivit förklenande omnämnd. 
Men detta har alls inget att göra med Henry Ols-
son och kan inte heller bevisas ha någon koppling 
till brevbränningen.

På grund av dessa påtagliga sakfel lämnar Eke-
lund och Lundgren in en anmälan till Gransknings-
nämnden för radio och TV den 8 februari 2005. 
Men medias makt är stor. Anmälan avslås och även 
överklagandet. Den argumentation som nämn-
den gör i ärendet är en beklämmande läsning, som 
väcker obehagliga känslor av vanmakt. Hur kan de 
välrenommerade nämndledamöterna så helt tappa 
bort alla krav på opartisk granskning? Marianne 
Söderberg själv var i viss mån ångerköpt, eftersom 
hon försökte rädda sitt skinn genom att den 21 de-
cember 2004 komma med en underlig rättelse i 
höstens sista program. Hon hävdar att man ”fått yt-
terligare stöd för att det inte var hans (Henry Ols-
sons) ord som fick Vivis syster att bränna Frödings 
brev till Vivi”. Det hon syftar på är Lars O. Lund-
grens inlägg om sakfelen på programmets hemsida 
den 17 december. (Anmärkningsvärt nog finns fel-
aktigheterna kvar på hemsidan ännu år 2008.) 
Programledaren gör nu plötsligt en helomvänd-
ning och skjuter sin grundtes i sank. Ett mera öd-
mjukt erkännande, att redaktionen faktiskt i viss 
mån blivit vilseledd av en uppgiftslämnare och se-
dan gjort fatala misstag i sin research, hade varit 
på sin plats.

Ekelunds och Lundgrens bok väcker tankar om 
medias makt, forskningsetik och journalistisk he-
derlighet. Den är krävande att läsa, men också be-
friande fri från den känsloladdade släktforskning 
som Söderberg försöker bedriva. Det är frestande 
att fabricera vackra bilder av ofta rätt så olyckliga 
och motsägelsefulla livsöden. Bildmediet har ett 
starkt genomslag på flera plan och det tycks som 
om de granskande myndigheterna har förblindats 
av brist på självkritik både gentemot sin egen upp-
gift och de program de är satta att granska. Förfat-
tarna vill med sitt inlägg påpeka faran i att denna 
typ av TV-program håller för sant vad släktingar 
påstår utan närmare undersökning. Man efterlyser 
verklighetsrespekt och människorespekt. De döda 
kan som bekant inte försvara sig.

Att lita på skrönor hör till fiktionens värld. ”Din 
släktsaga” borde i så fall som populärt TV-program 
ha markerat att det var sådana man förmedlade och 
låtit bli att dra några högre växlar på grumliga vitt-
nesbörd som man sedan försöker bevisa genom att 
förbigå beprövad forskning och elementär informa-
tionssökning. I denna tid då allt ska gå så rasande 
fort utan större eftertanke, borde man i flera olika 
sammanhang som har med människor att göra, be-
sinna sig och särskilt förhålla sig kritisk till det som 
media basunerar ut. Tro inte allt som sägs där, sär-
skilt inte sådant som uttrycks tvärsäkert tillspetsat 
eller svepande onyanserat. Då bör varningsflagg ge-
nast hissas.

Gunnel Furuland

Ulf Olsson, Invändningar. Kritiska artiklar. Sym-
posion. Stockholm/Stehag 2007.

Ulf Olssons Invändningar. Kritiska artiklar är en 
samling av 19 texter skrivna mellan 1986 och 2006. 
Merparten av artiklarna/essäerna är publicerade ti-
digare, men har inför återutgivningen bearbetats av 
författaren. Tidigare otryckt material är några före-
läsningar: om Strindbergs Röda rummet, om Gom-
browicz, om Selma Lagerlöf, samt om Julie An-
drews vs. John Coltrane (”My Favorite Things”). 
Därtill kommer ett tidigare opublicerat idolport-
rätt av Jerry Garcia, numera avliden frontfigur i 
San Francisco-bandet Grateful Dead.

Som redan detta urval vittnar om kan Ulf Ols-
sons samling till en början ge ett tämligen dispa-
rat intryck. Tyngdpunkten ligger visserligen på 
Strindberg, Birgitta Trotzig och Selma Lagerlöf, 
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där Strindberg upptar fyra av samlingens essäer, 
Trotzig två, och Lagerlöfstudien närmare 60 sidor. 
Men sedan kommer också texter om Joseph Con-
rad, Lars Norén, om litterär ”könstrafik”, om för-
fattarskolor, Miles Davis, och om saxofonen (ja, 
i viss mån ligger en tyngdpunkt även i musiken). 
Till detta kan vi också lägga en avslutande betrak-
telse över fotboll som ett tecken för leda och me-
lankoli.

Ja, Olsson har många intressen, men samtidigt 
finns här en tydlig kontinuitet. Om författaren på 
ytan verkar kasta sig mellan högt och lågt, så är en 
av hans viktiga poänger just problematiseringen av 
sådana hierarkier. Redan i samlingens andra essä, 
”Omdömets kris”, möter vi Adorno, Arendt och 
Foucault, i en fruktbar, men också lite sliten diskus-
sion om kulturindustri, underhållning, konst och 
offentlighet. Olssons poäng är den skarpa gräns han 
drar mellan masskultur och underhållning. Mot 
den senares cyniska produktion av omdömeslöshet 
vill han ställa det även kulturindustriella konstver-
kets åtminstone potentiella förmåga att i en offent-
lighet förverkliga ett kritiskt omdöme, och att mot-
sätta sig maktens diskurser. Här etableras en kritisk 
hållning och ett temperament som jag tycker ge-
nomsyrar de flesta av Olssons essäer, och som be-
lyser och skapar förståelse för sambanden mellan 
författarens olika intressen.

I ”Omdömets kris” anges också grundtonen i 
Olssons kritik av underhållningskulturen. Olsson 
vill aktivera ett kritiskt omdöme som kan ”klyva” 
den entydiga förståelsen av bra och dåligt, av konst-
närligt och kulturindustriellt, och det kan bara ske 
genom sådana konstnärliga former och uttryck 
som ger oss tillträde till en värld där vi kan möta 
en annans tal. I mötet med sådana världar tvingas 
vi överge entydigheten, och kan istället ”inta olika 
positioner samtidigt”. De exempel Olsson valt ut-
gör i hög grad sådana världar, inte minst därför att 
de genomgående tvingar till reflektioner om språk, 
makt, och om individens förhållande till sig själv 
och till offentligheten.

Att Olssons kritiska omdöme lånat mycket av 
sin kraft från Adorno och Foucault råder inga tvi-
vel om. Föreställningarna om konstverkets auto-
nomi och om subjektet som en produkt av makt-
förhållanden, är centrala i Olssons kritiska maski-
neri. Men dessa föreställningar ramar också in de 
fält dit Olsson söker sig i studiet av verk och värl-
dar. Ofta anknyter dessa tydligt till modernitetens 
teknologiska och ekonomiska positionering av sub-
jektet, och till hur språket både intar en distanse-

rad roll till världen och smälter samman med den, 
skapar den. Rörelsen mellan dessa teman iakttas till 
exempel i de fyra essäerna om Strindberg. I ”Stilens 
sår (Strindberg)” utgår Olsson ifrån retoriska stil-
grepp och studerar förhållandet mellan den unge 
författarens asyndetiska effektsökeri och Inferno-
diktarens förankring av den abrupta och paratak-
tiska stilen i en genomgripande erfarenhet av mo-
dernitetens isolering av människan. Det är en be-
skrivning av hur ett från början estetiskt stildrag 
utvecklas och fördjupas till en subtil återspegling 
av Guds död, av subjektets påföljande maktlöshet 
och av den Stora Oordningen.

I ”Säga sant. Språk och makt i Röda rummet” 
vidgas perspektivet på språkets förhållande till sam-
hällsförändringarna. Olsson beskriver Röda rum-
met i politiska termer som en roman om ”rätten att 
tala”, en kamp om orden. Men genom sin flerstäm-
mighet kan romanen inte sägas uttrycka en kritik 
mot den samhälleliga makten; snarare utövar den 
en sådan kritik. Genom att parodiskt integrera även 
de språk som den motsätter sig så praktiserar ro-
manen denna kritik inte bara mot samhällsmak-
ten utan även mot den idealrealism som Strind-
berg vände sig från. Olssons förståelse av hur ro-
manen både speglar och deltar i den språkliga ut-
veckling som också är en samhällelig omdaning, är 
i hög grad symptomatisk för hans sätt att förhålla 
sig till litterära texter.

Subjektets växande utsatthet i moderniteten 
återspeglas även i Strindbergsessäerna ”Snäckor-
nas sagor” och ”Telefon”, där i tur och ordning den 
ekonomiska aspekten (varans fetsichkaraktär) res-
pektive kommunikationsteknologins utveckling 
får spegla hoten mot subjektiviteten och den suc-
cessiva nedbrytningen av gränsen mellan individ 
och offentlighet. Olsson visar till exempel hur te-
lefonen hos Strindberg tätt förknippas med vansin-
net, men även med den osynliga samhälleliga makt 
som i Strindbergs verk alltid visar sig i en annan än 
sin sanna skepnad.

Moderniteten och maktaspekten är teman också 
i Olssons förhållandevis omfattande studie av La-
gerlöf, som innefattar läsningar av Antikrists mi-
rakler, Jerusalem och Kejsarn av Portugallien, och 
som avslutas med reflektioner kring En herrgårds-
sägen. Men om Olsson i sina studier av Strindberg 
ständigt graviterar mot dennes flerstämmiga ut-
maningar av rådande maktförhållanden och es-
tetiska normer, så blir utgångspunkten i Lagerlöf-
essän istället författarens vilja att rädda litteratu-
rens form och anseende, skamfilat efter Fröding 
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och Strindberg. En grundläggande fråga för Ols-
son är huruvida detta försök till restauration griper 
tillbaka på en redan etablerad radikalitet (åttita-
lismen), eller om ambitionen måste betraktas som 
traditionsbunden och antimodern. Olsson tycks 
mena att svaret inte är enkelt och att problemet 
måste betraktas via Lagerlöfs tematisering av för-
hållandet, eller snarare kampen, mellan det munt-
liga och det skriftliga.

Lagerlöfs djupa förankring i det muntliga berät-
tandet, i kombination med hennes krav på restaura-
tion av litteraturen, får Olsson att tala om en sekun-
där muntlighet vars tillkortakommanden stabilise-
ras av en totaliserande allegorisk intention. Det är 
via den allegoriska formens förankring i ”traditio-
nen, de nedärvda levandsformerna”, som litteratu-
ren skall restaureras. Att allegorin hos Lagerlöf se-
dan uppvisar en konflikt mellan dess skenbara och 
faktiska utsaga gör det möjligt för Olsson att peka 
på en djupgående konfrontation och spänning mel-
lan modernitet och tradition i författarskapet. Al-
legorin har, som Olsson framhäver, en dubbel sta-
tus hos Lagerlöf. Den har både en restaurativ funk-
tion, som ”upprätthåller auktoritet över en värld 
som hotas av modernitetens krafter”, och en sepa-
rerande kraft, som driver Lagerlöf att ”överskrida 
det egna berättandets begränsningar”.

I Olssons läsningar av Lagerlöf manifesteras 
detta intresse för den allegoriska intentionen och 
gestaltningen av en uppmärksamhet på de hos La-
gerlöf avgörande dikotomierna över- respektive un-
derordning, samt tal och skrift. I Antikrists mira-
kler synliggörs spänningen i förhållandet mellan 
den kristna traditionen och den socialistiska mo-
derniteten. Olsson visar framgångsrikt hur Lager-
löfs försök att skapa försoning mellan dessa motsat-
ser kräver att den traditionellt förankrade allegorin 
maskeras, naturaliseras, tystas. Vad som gör Lager-
löfs roman problematisk är att den inte lyckas med 
denna maskering; allegorin avslöjas i den auktoritet 
Lagerlöf ger åt Påven och åt Signorellis fresk. Med 
andra ord lutar sig Lagerlöf alltför entydigt åt den 
tradition som definierat det allegoriska. Härige-
nom gestaltar hon också inte bara omöjligheten av 
försoningen mellan socialismen och kristendomen, 
utan även Antikrists oundvikliga ankomst.

Även i avsnitten om Jerusalem består spän-
ningen i det hot moderniteten utövar mot ”den 
givna ordningen”. Men här är det snarare den patri-
arkala än den kristna ordningen som Olsson riktar 
intresset mot och som han visar att romanen söker 
återupprätta. För Olsson är den maktproblematik 

som temat anknyter till helt dominerande i roma-
nen. Han vänder sig eftertryckligt mot sådana läs-
ningar som betonat den mänskliga, existentiella 
dimensionen av Jerusalem, eller som lyft fram det 
försonande draget. För Olsson är romanens kolo-
nialistiskt färgade klyvning av världen, och det där-
till hörande makttemat, allt överskuggande. Mot 
bakgrund av Olssons förförståelse av Lagerlöfs se-
kundära muntlighet och allegoriska intention, är 
det inte förvånande att han vill pressa in romanen 
i samma tankemodell som i fallet Antikrists mira-
kler. Samtidigt upplever jag att Olssons starkt mo-
dellerade läsning och upptagenhet vid den allego-
riska formel han funnit, lite grann berövar romanen 
dess mångfald och flerstämmighet Olsson finner 
verkligen bara det han söker, och han låter sig inte 
överraskas. Det är på samma sätt i läsningen av Kej-
sarn av Portugallien. Här ställs traditionella aukto-
riteter mot moderna myndighetsformer, och Ols-
son pekar återigen på förhållandet mellan tal och 
skrift som en grundläggande problematik hos La-
gerlöf, och en problematik som romanens huvud-
personer är helt underkastade. För Olsson utgörs 
ett väsentligt hot i Lagerlöfs roman just av skriften, 
som är den nya tidens dominerande kommunika-
tiva praktik. Huvudpersonens vansinne är en alle-
gorisk reaktion mot denna utveckling. Vansinnet 
blir ett uttryck för rätten att tala, att göra sin röst 
hörd. Ett annat hot mot traditionen är den nya eko-
nomin, bland annat manifesterad i den prostitue-
rade dottern som handelsvara, ett tecken också för 
det hotfulla offentliggörandet av individen. Det är 
fascinerande läsning, men lagbundenheten i Ols-
sons perspektiv, får mig att efterlysa motbilder, eller 
ett mod hos författaren att kritiskt reflektera över 
sina egna utgångspunkter.

Den vansinnets tematik som aktualiseras i läs-
ningen av Kejsarn av Portugallien, återkommer i 
Olssons mycket läsvärda texter om Trotzig och No-
rén. Även i dessa väljer Olsson att utmana rådande 
synsätt. I ”De förstummades skrik. Vansinnets his-
toria hos Birgitta Trotzig”, går han till storms mot 
de psykoanalytiska och teologiska diagnoser som 
tidigare ställts på huvudpersonen i Sjukdomen. Ols-
sons utgångspunkt är återigen det retoriska, själva 
de skiftningar vi kan iaktta i Trotzigs språk. För 
Olsson är det omöjligt att skilja de teman Trotzig 
behandlar från dessa formmässiga förvandlingar, 
där, liksom hos Strindberg, de parataktiska inslagen 
betraktas som särskilt viktiga. Hans läsning rör sig 
sålunda bort från det vansinne som är Elje Ströms 
i Sjukdomen, till det vansinne som litteraturen själv 
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utgör. Väsentligt i Olssons förståelse är att littera-
turen inte talar om sitt eget vansinne, utan att den 
retoriskt gestaltar sin sjukdom. Den tystnad detta 
innebär är en central aspekt av den litterära galen-
skap Olsson vill ringa in. Via Foucault pekar han på 
hur denna tystnad, genom representationen av det 
främmande, det isolerade, kan bära på en alternativ 
sanning om människan och världen. Det tycks vä-
sentligt, inte enbart i den estetik Trotzig represen-
terar, och där språket aldrig får bli fullbordat, utan 
i (den moderna) litteraturen som sådan. Återigen 
fångar Olsson således en litterär retorik som inne-
bär såväl ett utanförskap som ett uppror, ett mot-
stånd mot maktens reglera(n)de tal.

Temat återkommer i Olssons läsning av Gom-
browicz Yvonne, prinsessa av Burgund. Men här 
är det snarare huvudpersonens tystnad, än textens 
egen, som uppmärksammas. Inte heller här tillåts 
någon psykologiskt inspirerad tolkning av tystna-
den. Istället pekar Olsson på dess strukturella funk-
tion samt dess litteraturhistoriska förutsättning i ti-
digare tigande kvinnor. Med hänvisning till Corde-
lia, Lucretia och Philomela, kopplar Olsson sam-
man tystnaden med det sexuella övergreppets våld, 
och driver även denna läsning mot en bild av pjä-
sen som en berättelse om makt, om rätten att tala. 
Yvonnes tystnad framställs i Olssons läsning som 
ett omskakande motstånd, och som en subtil form 
av maktutövning, just därför att den tvingar mot-
spelarna att verbalt avslöja sin maktfullkomlighet. 
Den form av tystnad som Yvonne representerar är, 
enligt Olsson, modernitetens tystnad, en central 
form av kommunikation i en värld av pladder.

I läsningen av Norén finner vi åter ett intresse 
för litteraturens vansinne och udda plats i samhäl-
let. Olsson närmar sig de 60-talstexter som bru-
kar betecknas som Noréns ”schizopoesi”, samt den 
ofullbordade romantrilogin med Biskötarna och 
I den underjordiska himlen. Intressant nog vägrar 
han även här att låta sig styras av de gängse psyko-
analytiska perspektiven. Att beskriva Noréns 60-
talspoesi i sjukdomstermer, vore för Olsson att för-
utsätta en litteraturens normalitet, och om det är 
något Olsson vägrar göra i sina texter, så är det just 
detta. Istället är han sin tanke om litteraturens eget 
vansinne trogen, och läser Noréns sinnessjukhus 
som en litteraturens egen plats, en plats där skri-
vandet blir möjligt, och där litteraturen allegoriskt 
kommenterar sig själv och sin egen plats i samhäl-
let. Särskilt intressant i Olssons Norénläsning är att 
han inte ger sig i kast med sådana retoriska figurer 
som tidigare spårats hos Strindberg och Trotzig. 

Istället tar han de norénska texternas bokstavlig-
het, deras stillastående uppriktighet, deras passivi-
tet, som utgångspunkt för reflektioner kring de al-
legoriska bråddjupen under orden.

Norén återkommer för övrigt, tillsammans med 
bland andra Frostenson och Fröding, i essän ”Köns-
trafik. Formuleringen av det (o)normala”. Med ut-
gångspunkt i det sexualiserade våld som sveper 
genom Noréns och Frostensons poetiska världar, 
koncentrerar Olsson här en diskussion som vi fin-
ner spår av genom hela essäsamlingen. Det hand-
lar om litteraturen, den moderna tidens litteratur, 
som avvikelse, som perversion, erotiskt vansinne, 
och som annorlunda tal. Och i förlängningen gi-
vetvis om litteraturens förhållande till samhället, 
om hur samhället disciplinerar språket och littera-
turen. Olsson skriver mycket engagerat om vikten 
av litteraturen som avvikelse, som systematisk avvi-
kelse, som motkraft. Och viktigt är att litteraturen 
inte återger eller representerar avvikelsen, utan att 
den är avvikelse, i samma mening som den är ero-
tik och vansinne.

Essän om den litterära könstrafiken är ett lite 
trevande, men vackert uttryck för en viktig aspekt 
av Ulf Olssons sätt att arbeta med litterära texter. 
Han stirrar sig aldrig blind på vad litteraturen sä-
ger, utan prövar hela tiden textens innebörd mot 
dess retoriska utformning och dess plats i histo-
rien. Således förstår han den moderna litteraturen 
som perverterad avvikelse utifrån dess historiska 
förankring; han identifierar också dess retoriska 
formler, och pekar på dess osäkra status i vår sen-
moderna samtid. Mångsidigheten i Olssons me-
tod är på många sätt beundransvärd. Samtidigt på-
minner slutsatserna väl ofta om varandra. I synner-
het de slutsatser som rör litteraturens spännings-
fyllda förhållande till samhället, och den kamp om 
orden gentemot makten, som återkommer i Ols-
sons läsningar, väcker frågor. Jag sympatiserar djupt 
med Olssons vilja att läsa texterna mot bakgrund 
av denna kontext. Däremot har jag svårare att få 
grepp om såväl den offentlighet, som den officiella 
makt som Olsson ställer litteraturen mot. Var be-
finner sig egentligen denna makt? Olssons intresse 
för Foucault kunde utmynna i en djupare analys av 
maktens mekanismer.

Ulf Olsson skriver kunnigt, personligt och 
vackert om musik. I synnerhet porträttet av Gar-
cia, och den inkännande analysen av Miles Davis 
griper tag i läsaren. I essän om Davis driver Olsson 
analysen återigen mot rösten, den talande tystna-
den och kampen om orden, vilket fungerar mycket 
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bra. Mera problematisk uppfattar jag hans uppgö-
relse med den lätta musiken i ”Mina favoritsaker. 
Th. W. Adorno, det seriösa och det lätta”. Med ut-
gångspunkt i Julie Andrews version av ”My Favou-
rite Things” ur Sound of Music (som Olsson inte gil-
lar), och John Coltranes improvisatoriska slakt av 
densamma, försöker Olsson här gå på djupet i sin 
uppgörelse med underhållningskulturen. Föga för-
vånande tar han Adorno till hjälp i sin beskrivning 
av hur vi använder den lätta musiken för att ”bejaka 
vår förnedring under en absolutifierad makt.” Ols-
son beskriver underhållningskulturen i termer av 
”varuskådespelet”, och menar att vi, för att kunna 
syna spektaklet, bör kombinera Foucaults förstå-
else av subjektet som en effekt av maktrelationer, 
och Adornos nycklar till förståelsen av konstver-
ket. Perspektivet förefaller mig mycket fruktbart. 
Min fråga handlar om huruvida sådana analyser 
verkligen fungerar om vi, som Olsson, utgår från 
sådant vi redan ogillar? Med andra ord: bör inte 
vår redan etablerade, och goda smak, också göras 
till föremål för en kritisk analys, och ett kritiskt om-
döme, istället för att vi låter teorierna vidimera våra 
trygga och redan etablerade tyckanden?

Patrik Mehrens

Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusenstjernas för-
fattarskap. Red. Jenny Björklund & Anna Williams. 
Norstedts Akademiska Förlag. Stockholm 2008.

Är det verkligen möjligt att säga något nytt om Ag-
nes von Krusenstjernas författarskap och i synner-
het om den omdiskuterade sviten om fröknarna 
von Pahlen? Svaret ger en essäsamling med titeln 
Tänd eld!. Titelcitatet är hämtat från en diktsam-
ling av Krusenstjerna, trots att hela samlingen äg-
nas prosa, romaner och brev. Den består av ny-
skrivna essäer av sju litteraturvetare från olika ge-
nerationer, samtliga sedan tidigare sysselsatta med 
Krusenstjernas författarskap. Eva Adolfsson skrev 
om det redan på början av åttiotalet. Gunilla Do-
mellöf har ägnat sig åt det i flera antologier under de 
senare decennierna. Merete Mazzarella och Anders 
Öhman har givit ut monografier över det under 
samma period. Rita Paqvalén bidrog med den se-
naste avhandlingen förra året. Redaktörerna, Jenny 
Björklund och Anna Williams, ingår bland de sju 
och bidrar också själva med varsin essä.

Såväl den starka röda färgen på omslaget som 
den uppmanande titeln är helt i paritet med det in-

ledande påståendet att Krusenstjerna framstår som 
en ”passionens författare”. Faktum är att essäerna i 
hög grad lyckas förmedla denna känsla av passion 
varför läsningen blir engagerande. De är lätta att ta 
till sig, särskilt om man är någorlunda inläst på de 
digra texter som behandlas. Krusenstjerna var syn-
nerligen produktiv som författare under sitt rela-
tivt korta liv. Tony-sviten består av tre delar, sviten 
om fröknarna von Pahlen av sju och Fattigadel, den 
sista och aldrig helt fullbordade, av fyra.

Knappast oväntat ägnas fyra av bidragen just von 
Pahlen-serien, den som i sin tid gav upphov till en 
av de mest uppmärksammade litteraturstriderna, 
näst den legendariska Strindbergsfejden i intensitet 
och hätskhet. Förvånande nog framgår av ett brev 
från 1935 att Krusenstjerna var beredd till eftergif-
ter vad gäller sin utgivning. I den traditionella be-
skrivningen är hon kompromisslös och vänder utan 
förbehåll Bonniers ryggen.

Redaktörerna inleder med att presentera en pro-
gramförklaring: ”Med denna bok vill vi visa att Ag-
nes von Krusenstjerna är en författare i tiden – en 
författare som skrev om kontroversiella ämnen och 
skapade debatt, och som fortsätter att väcka tankar 
och provocera.” Jag menar att boken väl uppfyller 
sitt syfte. Med hjälp av nya tolkningsramar fram-
står författarskapet som mycket aktuellt. I sanning 
gäller påståendet att skönlitteratur både avspeglar 
och påverkar det samhälle den skapas i. Så undersö-
ker exempelvis Jenny Björklund hur samkönat be-
gär förhåller sig till uppfattningen om detsamma i 
samhället vid textens tillkomst. I sammanhanget 
framhäver hon Wayne C. Booth, som hävdat att 
litteraturen varit ”en undervärderad källa till kun-
skap om etiska frågor”. Den samkönade kärleken i 
von Pahlen-sviten har tidigare berörts som motiv, 
men inte fördjupats så som i denna essä.

Som sig bör i denna typ av samlingar med ett 
specifikt författarskap i fokus presenterar redak-
törerna en forskningsöversikt över mer än fem de-
cennier, från Olof Lagercrantz avhandling från 1951 
(som inte bara refereras utan också senare sätts i 
spel) till senaste tillskottet, Rita Paqvaléns från 
2007. De ger även en beskrivning över forsknings-
fältet idag och konstaterar att uppmärksamheten 
kring författarskapet tilltagit under de senaste åren. 
Först ut är essäerna om von Pahlen-sviten och där-
efter dem om Fattigadel. Jag förvånas över att inte 
Williams essä om Krusenstjernas brev, som står ut 
i förhållande till textanalyserna av de skönlitterära 
verken, fått inleda, eftersom den bildar ett ramverk 
till vilket de andra essäerna förhåller sig.




