
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång 129 2008

I distribution:
Swedish Science Press

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius, Per Rydén
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Uppsala: Bengt Landgren, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal

Redaktörer: Otto Fischer (uppsatser) och Petra Söderlund (recensioner)

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av
Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes till Litteraturvetenskapliga institutionen, Box 632, 751 26 Upp-
sala, samt även digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word till Otto.Fischer@littvet.uu.se. 
Sista inlämningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 1 juni 2009 och för recen-
sioner 1 september 2009.
 Uppsatsförfattarna erhåller särtryck i pappersform samt ett digitalt underlag för särtryck. 
Det består av uppsatsen i form av en pdf-fil.

Abstracts har språkgranskats av Magnus Ullén.

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.littvet.uu.se.

isbn 978-91-87666-26-1
issn 0348-6133

Printed in Sweden by
Elanders Gotab, Stockholm 2009



Övriga recensioner · 429

Törnqvists och Steenes översättningar: med gedi-
gen kunskap om Strindbergs språk och stil har de 
lyckats bevara den kvicka och sylvassa tonen i dra-
matikerns skrifter.

Ytterligare en värdefull aspekt av boken rör det 
faktum att Strindberg är en av världslitteraturens 
flitigaste brevförfattare. Det är till stor glädje att 
även den engelsktalande läsaren nu kan få inblick 
i hur dramatikerns brev skrivna inom det drama-
teoretiska ämnet glöder av engagemang, kunskap 
och egensinne.

Min första invändning rör inte själva huvudde-
len av boken, utan den lista över studier – endast i 
bokformat – som redaktörerna har föreslagit. Vis-
serligen ser jag nödvändigheten av ett urval. Strind-
bergsforskningen är så omfattande att det är näs-
tan omöjligt att nämna allt som har skrivits. Sam-
tidigt innebär varje urval, oavsett avgränsning, att 
någonting saknas. Jag förmodar att redaktörerna i 
detta fall har prioriterat dels engelskspråkiga stu-
dier och dels undersökningar av Strindbergs dra-
matik. Med detta sagt tycker jag ändå att exem-
pelvis Margareta Wirmarks Den kluvna scenen. 
Kvinnor i Strindbergs dramatik (1989) borde ha 
tagits med. Listan innehåller också till stor del tit-
lar som gäller Strindbergsforskningen före 1990. 
Med några få undantag är de flesta titlar utgivna 
fram till 1990-talet. Kanske borde man, nu när all 
annan information har återgivits så generöst och 
pedagogiskt, ägnat ytterligare ett par sidor åt den 
föreslagna listan över Strindbergsforskningen och 
kompletterat med några senare undersökningar. 
Risken finns annars att den internationelle läsare 
som inte är så insatt drar slutsatsen att Strindbergs-
forskningen har stannat av efter 1980-talets slut, nå-
got som ju knappast är fallet. Exempel på titlar som 
har utgivits efter 1990 och som kunde ha nämnts är 
Hans-Göran Ekmans Klädernas magi. En Strind-
bergsstudie (1991), Margareta Fahlgrens Kvinnans 
ekvation. Kön, makt och rationalitet i Strindbergs 
författarskap (1994) samt antologin Fröken Julie, 
20×Strindberg. Vänbok till Lars Dahlbäck (2003). 
Jag ställer mig också något tveksam till att alla un-
dersökningar som inte har utgivits som böcker helt 
och hållet förbisetts. Ett urval av relevanta artiklar 
hade illustrerat för den engelskspråkige läsaren hur 
bred och varierande Strindbergsforskningen är.

Min andra invändning är egentligen ingen kri-
tik utan snarare en personlig önskan som rör re-
daktörernas inblandning i texten. Eftersom jag själv 
har närläst det mesta som skrivits av främst Törn-
qvist och är bekant med hans breda kunskap om 

det Strindbergska dramat, önskar jag att han hade 
kommenterat och diskuterat de presenterade tex-
terna något utförligare än det som finns att läsa i 
förordet och introduktionen. Jag är medveten om 
att detta hade inneburit ett större omfång och hade 
delvis också påverkat såväl syfte som disposition, 
urval och metod. Men jag tror att några kommenta-
rer från redaktörerna hade kunnat utgöra en brygga 
mellan texterna och den samtida läsaren. Texterna 
hade på så vis kunnat riktas mer till specifika lä-
sare. Nu kan den man kanske ställa sig frågan: vem 
riktar sig boken till? Vänder den sig till forskare, 
teaterbesökare, dramaläsare, studenter, teaterhis-
toriker, regissörer, skådespelare eller vem som helst 
som har något intresse av ämnet? Emellertid finns 
en stor fördel med den nuvarande presentationen 
och det är att redaktörerna låter läsaren dra sina 
egna slutsatser. Fler kommentarer hade styrt och 
kanske i värsta fall stört läsningen. Nu är Strind-
bergs texter presenterade utan några tillsatser och 
det är upp till varje enskild läsare att bilda sig en 
egen uppfattning.

Strindberg on Drama and Theatre är samman-
fattningsvis en generös, pedagogisk och läsarvän-
lig antologi. Den informativa introduktionen är en 
värdefull genomgång som särskilt förstagångsläsa-
ren har stor nytta av. Även för de insatta fyller bo-
ken en lucka då man nu, vid behov, kan citera dessa 
texter på engelska utan att själv behöva bekymra 
sig om att förlora den språklig-stilistiska stämning 
som är så svår att fånga när man översätter Strind-
berg. För den internationella dramavetenskapen 
är boken ett bidrag till både den renodlade Strind-
bergsforskningen och den allmänna drama- och 
teatervetenskapen, såväl ur ett historiskt och idé-
historiskt som ett mer dramaturgiskt, dramatek-
niskt perspektiv.

Hanif Sabzevari

Bo Bennich-Björkman, Strindberg och Norden-
skiölds japanska bibliotek (Acta Bibliothecæ Regiæ 
Stockholmiensis, LXXVI). Kungliga Biblioteket. 
Stockholm 2007.

I april 1880 stävar Nordenskiölds Vega in på Stock-
holms ström efter sin expedition om Nordostpas-
sagen jämte resa i österland. Expeditionen är en 
stor succé och uppmärksammas av både folkmassor 
och press. Firandet av händelsen blir ett bestående 
minne för såväl Hjalmar Söderberg som Sven He-
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din. Ombord på båten har Nordenskiöld och hans 
mannar med sig en stor samling japanska och kine-
siska böcker som inköpts under resan, den kanske 
största enskilda samlingen japanska och kinesiska 
böcker som dittills privatinförts till Europa. Det 
rör sig om cirka tusen titlar fördelade på mellan 
5000 och 6000 volymer inom allehanda kulturhis-
toriska och naturvetenskapliga ämnen. Samlingen, 
”Nordenskiölds japanska bibliotek”, visas jämte en 
stor mängd andra föremål från expeditionen upp 
som utställning på Stockholms slott, den s.k. Vega-
utställningen. Samlingen skänks så småningom av 
Nordenskiöld till Kungliga Biblioteket (KB) och 
blir i slutet av 1881 överflyttad till Humlegården, 
där den i allt väsentligt återfinns idag.

Titlarna i samlingen beskrevs i samband med 
inköpen i Japan. Med dessa ”inköpslistor” som 
grund utarbetades i Stockholm 1880–1881 ett in-
ventarium över samlingen. Med denna i sin tur som 
grund utarbetade orientalisten Léon de Rosny i Pa-
ris en fyllig och delvis resonerande katalog, tryckt 
1883. Ett sekel senare sammanställer japanologen J. 
Sören Edgren en modern och definitiv katalog över 
samlingen (publicerad i KB:s Acta-serie, 1980). Sa-
ken torde därmed vara utagerad.

Nu är det emellertid så, att den amanuens som på 
KB tar på sig uppdraget att bistå vid utställningen 
och framför allt katalogisera samlingen är skrift-
ställaren August Strindberg. Därmed föreligger ett 
särskilt intresse av detaljkunskaper kring proces-
sen. Strindbergs korta bana som biblioteksman är 
visserligen redan hyfsat bekant, inte minst genom 
Uno Willers Från Slottsflygeln till Humlegården 
från 1962. Hans insatser just i fallet Nordenskiölds 
japanska bibliotek har däremot varit höljda i dun-
kel, bland annat därför att hans och hans japanska 
medhjälpares insatser är osynliggjorda i de Rosnys 
tryckta katalog och därför att det har antagits sak-
nas dokument som kastar ljus över Strindbergs in-
satser (även Willers slår fast att det saknas ”spår av 
detta Strindbergs japanska biblioteksarbete”).

Med sin bok Strindberg och Nordenskiölds japan-
ska bibliotek vill professorn i litteraturvetenskap Bo 
Bennich-Björkman (BBB) ändra på detta. BBB har 
grävt i arkivsamlingar på bland annat KB, Veten-
skapsakademien och Riksarkivet. Tvärtemot Wil-
lers’ försäkran har BBB funnit åtskilliga ”spår” av 
Strindbergs katalogiseringsverksamhet (som be-
gränsas till ungefär ett år, 1880–1881), och BBB 
kan på goda grunder kartlägga Strindbergs insat-
ser i fallet. Man har också genom åren kunnat kon-
statera diskrepanser mellan och felaktigheter i de 

olika listorna, inventarierna och katalogerna, nå-
got BBB också försöker undersöka och förklara så 
långt möjligt. BBB:s lämplighet för uppdraget kan 
naturligtvis inte betvivlas. Inom hans mångåriga 
akademiska bana ryms mycket arkivgrävande, bib-
liotekskunskaper, åtskilliga Strindbergstudier lik-
som också stora historiska kunskaper om författa-
res olika försörjningsalternativ (t.ex. som just bib-
liotekarie).

BBB fortskrider i stort sett kronologiskt fram. 
Han tecknar inledningsvis Strindbergs böjelse för 
Asiens geografi och kulturhistoria och placerar på 
så sätt också in katalogiseringsgärningen i Strind-
bergs karriär, författarbana och vetenskapliga in-
tressen. Därefter följer en detaljerad skildring av 
Vegautställningen och en än mer ingående redo-
görelse för hur arbetet med katalogisering och ord-
nandet framskred 1880–1881 av Strindberg i sam-
arbete med olika japanska medhjälpare som in-
kallats på grund av språkliga kunskapsbrister hos 
KB. Strindberg hoppar av arbetet 1881. Den efter-
följande bokflytten till Humlegården, biblioteks-
mannen Dahlgrens övertagande av ansvaret samt 
turerna kring det utdragna arbetet med att i Paris 
ordna och trycka den slutliga katalogen 1883 i Pa-
ris är sedan föremål för BBB:s avslutande kapitel. 
BBB hinner också med att peka ut områden där 
det finns behov av fortsatt forskning och hårt ar-
kivarbete.

Här finns med andra ord åtskilligt rafflande stoff 
till en spännande detektivisk bibliografisk skildring 
av samlingen, katalogen och August Strindbergs 
hittills föga utforskade insatser. Den kulturhisto-
riska ramen gör äventyret inte mindre färgstarkt: 
Nordenskiölds expedition, Vegautställningen och 
vad den berättar om den svenska samtidens sätt 
att se på Orientens folk och historia, biblioteks-
äventyret i en intressant brytningsperiod i Strind-
bergs författarbana, samt förstås avslöjande upplys-
ningar om Strindbergs forskarambitioner och hans 
intresse för spådomsboken I-Ching.

Tyvärr infrias dessa ambitioner med boken bara 
till dels. BBB:s djupa Strindbergskunskaper är oer-
hört värdefulla och skänker redogörelsen tyngd. 
Den detaljrika skildringen av utställningen utgör 
också god om ock mastig läsning, och åtskilligt av 
BBB:s bibliografiska arkivgrävande övertygar, kan-
ske framför allt kring de japanska medhjälparna 
samt den franska tryckningen. Samtidigt är boken 
dispositionellt inte bra och har ett relevanspro-
blem. Långa partier och hela kapitel glider långt 
bort från BBB:s deklarerade syfte (att ge en fylli-
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gare bild av Strindbergs förhållande till och kata-
logisering av det Nordenskiöldska biblioteket) och 
har i slutändan ganska lite att göra med Strindberg 
och det ämne som signaleras av bokens titel. Av-
stånden mellan de olika kapitlen är ofta för stora. 
Man får snarast ett intryck av att enstaka uppsat-
ser och utvikningar lite för ofärdigt sammanfogats 
inom pärmarna, och att för lite arbete lagts ner på 
att skapa en syntes mellan de olika undersökning-
arna och förse kapitlen med ett tydligt och uni-
formt bärande tema (summeringen på ss. 173–4 av 
Strindbergs insatser är dock föredömlig). Ibland 
känns det som flera böcker i en. Som framgår av för-
ordet förelåg boken i stort sett färdig år 2000 (med 
en japanologisk fackgranskning året efter). Varför 
det sedan dröjt sju år innan boken slutligen publi-
cerats framgår dock inte, men man kan misstänka 
att bokens tillkomsthistoria skulle kunna förklara 
varför bokens disposition ser ut som den gör.

Det måste också konstateras att boken i lite för 
hög grad för ett arbete av det här slaget rymmer 
skrivfel och missar. Några exempel bland flera: 
Nordenskiölds förnamn uppges omväxlande E.A. 
och A.E., liksom den franske orientalistens efter-
namn anges till antingen Rosny eller de Rosny; fel-
skrivningar såsom ”färgpennar” (s. 69), ”Japenese” 
(s. 74), ”voluloir” (s. 90), ”et altera” för ”et alii” och 
”modernazation” (båda s. 114), ”japonologi” (s. 
140) samt”rekommnderarar” (s. 226); omkastade 
ord (s. 8); felande ord (”det kinesiska [språket]” s. 
116, ”i samband [med]” s. 195, ”finns [i] UUB” s. 
201); felande bokstäver (ss. 8, 98, 121, 190 och 192); 
varierande ortografi (Vassili kontra Wassili); ”Bib-
lis” i stället för ”Gamla Biblis” som benämning på 
KB:s slottslokaler (s. 40, felaktig teckenstorlek på 
fotnotsmarkörer (t.ex. ss. 131 och 150). Flera av dessa 
fel hade avhjälpts med enkla stavningskontroller re-
dan på manusstadiet.

Boken är rikt och smart illustrerad, men illust-
rationerna kunde gärna ha numrerats för att möj-
liggöra direkta referenser i löptexten. Ibland felar 
också uppgifterna i bildtexten: bilden på s. 28 är 
rimligen inte ett foto, men däremot en reproduk-
tion av en xylografi, i sin tur kanske efter ett fo-
tografi.

Språk och berättande löper dock på riktigt väl 
och behagligt genom boken. Några små kryddkorn 
får sig läsaren också till livs (den svenska vicekon-
suln i Shanghai karakteriseras muntert som ”söl-
korv och trasselgök”). BBB serverar också ofta un-
derhållande kommentarer om Strindberg och den-
nes ego. Dessutom kluckar man av skratt åt de Ros-

nys förhoppningar att få Strindberg att åka Sverige 
runt och värva proselyter till de Rosnys europeiska 
orientalistnätverk. För en recensent med anknyt-
ning till biblioteksvetenskap är det också mycket 
intressant att via BBB och Strindberg kunna följa 
den tidens ännu primitiva bibliografiska praktik 
på KB, liksom att få information om den gryende 
tekniken att kalkera titelsidor från böcker skrivna 
på ”obegripliga” språk och sända ”kalken” per post 
till en språkkunnig för hjälp – en praktik som lite 
i smyg lever kvar i dagens ibland tillgripna metod 
att skanna in titelsidor och skicka per e-post till 
språkexpertis.

BBB är också klar och koncis i sin redogörelse 
för undersökningens resultat när det gäller omfatt-
ningen av Strindbergs insatser med samlingen. I 
korthet sträcker sig dessa insatser till viss innehålls-
lig ämnesklassifikation (eller korrigering av sådan), 
franskspråkig beskrivning av posterna (eller bear-
betning av sådan) i inköpslistor och inventarium, 
informationsarbete i samband med Vegautställ-
ningen, stöd vid överföringen av katalogposterna 
mellan inköpslistor och inventarium samt kontakt-
förmedling med de Rosny.

Sammanfattningsvis menar jag att BBB:s bok 
borde ha fått en ordentlig redaktionell och språk-
granskande genomkörning, att enstaka kapitel för-
modligen bättre hade publicerats som enstaka ar-
tiklar, antologikapitel eller i något fall appendix till 
boken, men att det är en intressant story och att 
BBB:s gärning och terrieraktiga nyfikenhet både 
imponerar och inspirerar.

Mats Dahlström

Ebba Witt-Brattström, Dekadensens kön. Ola Hans-
son och Laura Marholm. Norstedts. Stockholm 
2007.

I förordet beskriver Ebba Witt-Brattström sin bok 
Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm 
som en ”litterär parbiografi”, men också som ”fall-
studier i förra sekelskiftets genustänkande” (s. 9). 
Det visar sig att de två författarskapen formerar sig 
kring roller eller genuskonstruktioner som i mångt 
och mycket är konträra, men som definitivt inte 
saknar förbindelser: den manliga dekadenten och 
den nya kvinnan. Witt-Brattströms bok har ett vik-
tigt ämne, den är inbjudande välskriven, och redan 
på ytplanet är berättelsen om mötet mellan de två 
författarna och deras väg från succé till katastrof en 




