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stå tillbaka, och lite tillspetsat kan man säga att hon 
inte finner någon större skillnad på etiken i de olika 
genrer som hon studerar.

När Franzén lämnar dramatiken för att samman-
fatta det etiska i Frostensons poetik sker detta med 
utgångspunkt i författarinnans essäer ”Scener” res-
pektive ”Språket och den andra” (1989). Här pekar 
Franzén på att Frostenson säger sig uppleva ”sam-
hällets praktiska språk” som ett ”blankt språk”, som 
ger sken av att ”allt är möjligt att hantera, att prak-
tiskt taget allt kan ordnas in” (s. 162). Föreställ-
ningen om att det poetiska uttrycket kan vara en 
motkraft till detta språk hänförs till modernismen, 
och det är, skriver Franzén, Frostensons försök att 
artikulera verklighetens och den andres ”obestämd-
het utan att ge de en bestämning” som utgör för-
fattarskapets etik (s. 165). Av allt att döma är denna 
etik till sin natur nära förenad med ett visst språk-
bruk, en viss poetik – men hur ska man visa på dess 
existens och särart? Franzén koncentrerar sig på 
olika tematiska linjer Frostensons lyrik som pekar 
mot den etiska inriktning som hon identifierat i 
författarskapet. Och även om hon tidigare gett sig 
i kast även med dramatiken är det just lyriken som 
här får tillhandahålla de allra flesta exemplen. För-
utom att lämna läsaren i osäkerhet om iakttagel-
sernas representativitet i förhållande till författar-
skapet som helhet ställer denna metod frågan om 
genrernas betydelse på sin spets. Likväl, och detta 
är viktigt, riktar hennes undersökning uppmärk-
samheten mot att litteraturen har en etisk poten-
tial, och att benämnandets etiska problematik är 
viktiga inslag i såväl Trotzigs som Frostensons för-
fattarskap.

Olle Widhe

Björn Sundberg, Litteraturvetenskapens labyrint. 
Teori, metod och praxis. Books-on-demand (distri-
butör). Visby 2008.

Björn Sundberg, professor i litteraturvetenskap vid 
Uppsala universitet, har de senaste åren gett ut flera 
av sina tidigare texter i samlingsvolymer som distri-
bueras av Books-on-demand. Den senaste, Littera-
turvetenskapens labyrint, är med sina drygt 130 si-
dor liten och nätt. Underrubriken Teori, metod och 
praxis kan ge intryck av att det rör sig om en ny in-
troducerande kursbok i litteraturvetenskap, vilket 
vore mycket välkommet, men så är inte fallet.

Med ett par undantag rör det sig här om en sam-

ling recensioner av litteraturvetenskapliga verk – 
företrädesvis svenska monografier, antologier och 
essäer – ibland lätt omarbetade och samordnade 
på ett nytt sätt. Urvalet hålls i hög grad samman 
av Sundbergs gedigna intresse för texttolkning, 
dramatik och några stora författarskap: Hjalmar 
Söderbergs, August Strindbergs och Lars Noréns. 
Samtliga arton texter är tillkomna mellan 1977 och 
1999 och tidigare publicerade i dagspress, kultur- 
och litteraturtidskrifter, däribland Samlaren. Efter 
varje text anges dess ursprungliga publiceringsår.

Därför kommer jag under läsningens gång att 
tänka på Ursula K. Le Guins Berättelser från Orsi-
nien, där varje liten berättelse avslutas just så, med 
ett årtal satt inom parentes. Läsarens uppgift blir 
där att skapa en sammanhängande bild av det ima-
ginära landet Orsinien genom de lösryckta händel-
ser från vitt skilda tider som skildras. Men Sund-
bergs sammanställning av recensioner och artiklar 
konstituerar nu inte någon ’fantastisk värld’ utan 
beskriver vårt eget litteraturvetenskapliga verksam-
hetsfält under drygt tjugo år i slutet av förra år-
hundradet. Att ge ut dem igen, en generation se-
nare, kan förefalla som en plågsam övning i själv-
bespegling, såväl för författaren som för litteratur-
vetenskapen. Men årtalen som redovisas, kombi-
nerade med Sundbergs alltid renhåriga och inbju-
dande resonemang, gör att man som läsare gärna 
stämmer av mot sin egen och litteraturvetenska-
pens situation vid de olika tidpunkterna. Man vill 
vara med i samtalet, och det är i sig ett gott betyg 
till en samlingsvolym av det här slaget, även om 
frågorna om varför den publiceras och hur den är 
tänkt att fungera dröjer kvar.

Den här berättelsen om litteraturvetenskapens 
labyrint börjar 1977, då Sundberg är doktorand i 
Uppsala och arbetar med sin Söderberg-avhand-
ling. Volymen inleds med en uppsats som utgör ”en 
granskning av olika texttolkningsteorier”, där Sven 
Linnérs, Atle Kittangs, E. D. Hirschs och Hans-
Georgs Gadamers olika synsätt tas upp. Från ti-
den efter disputationen, 1982–83, får vi ta del av 
recensioner av Anders Olssons då omstridda lit-
terära essäer Mälden mellan stenarna, Egil Törn-
qvists Strindbergian Drama. Themes and Structure, 
Jan Myrdals klippbok Strindberg och Balzac samt 
Mats Furbergs Säga, förstå, tolka. I den sistnämnda 
ger Sundberg sitt bidrag till ”den goda träta som är 
filosofi”. Från 1994 får vi läsa en recension av Claes-
Göran Holmbergs Texter och kontexter, där det ti-
diga 1990-talets amerikanska litteraturforskning 
presenteras i en serie intervjuer. Sundberg konsta-
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terar besviket att namn som Edward Said, Fredric 
Jameson och Stephen Greenblatt saknas.

Samma år, 1994, skriver Sundberg också om det 
humanistiska eländet, om bristen på probleminrikt-
ning inom grundkursundervisningen som uppvi-
sar ”ett ruinlandskap av namn och årtal”, om klena 
forskningsresurser, om ”ett trögt patriarkalt sys-
tem, som deformerar människor”. Detta är voly-
mens sista text, och trots att den skrevs för snart 
femton år sedan framstår den dessvärre som lika 
aktuell idag. Flera av texterna ger också det ned-
slående intrycket att mycket litet ändrats inom det 
litteraturvetenskapliga området de senaste trettio 
åren. Sundbergs återutgivna recensioner visar också 
tydligt att många av de litteraturvetare, essäister 
och kulturskribenter som här figurerar – exem-
pelvis Anders Olsson och Anders Pettersson – re-
dan tidigt tycks ha hittat sitt särskilda forsknings-
intresse och uttryckssätt och därefter konsekvent 
odlat det.

Den bild av litteraturvetenskapen vi får här är 
därför knappast någon labyrint, även om bokens 
titel utlovar en sådan. I den litteraturvetenskap-
liga terräng som avtecknar sig i Sundbergs texter lär 
man sig snabbt att orientera, och risken är uppen-
bar att man sedan fortsätter på den inslagna vägen. 
I värsta fall blir man, för att citera Sundberg, en av 
”de cyniskt resignerade och de allmänt uppgivna”. 
Var är irrgångarna, var är det labyrintiska?

Men, just den labyrint som avbildas på omslaget 
är av det slag som kallas trojaborg, och i en sådan 
är det omöjligt att gå vilse. Ändå är man ofta nära 
att ge upp, för när man tror sig vara helt nära må-
let tvingas man strax utåt igen mot kanterna. Un-
der vägen möter man de andra som är ute och går i 
labyrinten och kan vinka åt dem – ibland når man 
till och med att skaka hand med varandra. Även 
om färdriktningarna ibland kan tyckas vara helt 
motsatta, följer alla ändå samma spår i labyrinten, 
och hela situationen förändras ständigt i takt med 
att man rör sig. Kanske litteraturvetenskapen ändå 
kan liknas vid en sådan labyrint, inte minst i det ur-
val av sina texter som Sundberg gjort? Det handlar 
inte främst om irrvägar utan om att vara på väg och 
om att ibland mötas, det gäller att hålla varandra 
inom sikte och inom möjligt samtalsavstånd. Men 
det är anmärkningsvärt få kvinnor på väg i just den 
här labyrinten. Jag kan bara få syn på två och sak-
nar ofta deras röster.

Mötena med Sundberg och dem han recenserar 
i den här volymen är alltigenom givande. Många av 
hans formuleringar är både skarpa och hållbara, för 

att inte säga minnesvärda, och han arbetar hela ti-
den utifrån en grundmurad respekt för texten och 
det goda argumentet. Så påvisar han exempelvis det 
likgiltiga i den eventuella verklighetsbakgrunden 
till kikaren och majspåsen i Söderbergs Hjärtats 
oro. I en kritisk diskussion av Fredrik Bööks, Jean-
François Battails och Gunnar Brandells behandling 
av Söderberg som flanörpessimist frågar han sig om 
det alls är ”meningsfullt, eller ens möjligt, att lägga 
något som – i den litterära artefakten – är så vagt 
och undflyende som filosofiska idéer och ström-
ningar till grund för en periodisering av litteratu-
ren vid sekelskiftet”. Han påtalar ”att man – oavsett 
teorier – aldrig blir en bättre litteraturforskare än 
vad den egna textläsningsförmågan medger”. Pres-
tige och inflytande bör man inte söka i titlar utan 
”i den tyngd som goda argument och resonemang 
i den fria diskussionen ger”.

Sundbergs hållning är sympatisk och personlig. 
Han redovisar tydligt när något är svårt att för-
stå, och han säger ”jag kan inte hjälpa det”, när han 
blir besviken över att så mycket i Horace Engdahls 
essäer i Stilen och lyckan inte är grundat i förfat-
tarens egna erfarenheter utan är av sekundär na-
tur, i form av referat och exempel hämtade från an-
dras läsningar. I den recensionen låter Sundberg se-
dan räkna in sig själv i det som Engdahl distanserat 
kallar ”existensfrågornas prästerskap”. Kanske det 
också är därför som han i recensionen av Birgitta 
Trotzigs Porträtt är solidarisk med hennes allvar 
då hon närmar sig litteraturen, liksom med hennes 
sätt att vara verkligheten – ”en personligt uppfattad 
verklighet” – trogen, även då han inte vill eller för-
mår följa i spåren av all hennes teckentydning.

Mycket möjligt skulle Litteraturvetenskapens 
labyrint ändå kunna fungera väl som kurslittera-
tur i teori, metod och praxis. Den visar att så här 
kan samtalet om litteratur föras, på det här viset 
hälsar vi på varandra under vår vandring i labyrin-
ten, så här tänkte vi i slutet av 1900-talet. I kraft av 
Sundbergs vilja att syssla med verkligheten, med 
det verkligt angelägna, utan att brista i respekt för 
texten, är de tankarna fortfarande giltiga.

Helena Bodin




