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som präglade den politiska debatten har glömts 
bort. Här saknar jag emellertid starkt en referens 
till Charlotte Tornbjers Den nationella modern. 
Moderskap i konstruktioner av svensk nationell ge-
menskap under 1900-talets första hälft (2002). Där 
utreds bland annat det militanta mansidealets ef-
terverkan på bilden av kvinnors roll i nationsbyg-
get efter år 1900.

I litteraturhistorien fick Strindbergsfejden en-
sam representera den frihetsdebatt som sedan länge 
och på bred front hade förts av både kvinnliga och 
manliga kritiker, menar Stenberg. I sin analys av 
hur historieskrivningen upphöjde det moderna ge-
nombrottet till en central litterär händelse stödjer 
hon sig på tidigare försök att nyansera dess politiska 
aspekter. Kvinnors litterära debatt ser hon återigen 
som i grunden könspolitisk, där målet var att vinna 
rösträtt och därmed full tillgång till den politiska 
scenen. Avsnittet om folkhemmet som en central 
symbol för den svenska välfärden innehåller ett frö 
till en intressant nyläsning och det hade därför kun-
nat utvecklas mer.

I ”Emancipation och litteratur” för Stenberg 
samman undersökningens huvudtrådar: kvinn-
liga kritikers förhållande till sin tids estetiska nor-
mer, deras sätt att använda litteraturkritik som ett 
medel för identitetskonstruktioner samt deras strä-
van att vinna makt i såväl politiken som historie-
skrivningen. Hon diskuterar även möjliga sätt att 
skriva en litteraturhistoria som inkluderar berät-
telser om marginaliserade grupper och identiteter 
och som åter synliggör de genrer som fallit bort 
ur historieskrivningen. ”Litteraturhistorieskriv-
ningen under 1900-talet har i stort fungerat som 
stöd för moderniteten som mansrörelse. Den kamp 
om tolkningsföreträde och värderingsnormer som 
pågått har dolts.”, konstaterar hon. ”Inom littera-
turen har däremot kvinnor under hela seklet va-
rit framgångsrika på så sätt att de haft en stor lä-
sekrets. Det kan ses som en kvinnorörelse i bred 
bemärkelse. Inom den litteraturen har det funnits 
möjligheter att pröva skilda ideal och utopier. Det 
har till och med varit möjligt att pröva könsöver-
skridande strategier.” (s. 338).

Ambitionen att täcka sex debatter under en pe-
riod av de facto femtio år gör I kärlekens namn till 
ett av de mest omfångsrika och detaljerade arbe-
ten som på senare år har ägnats det sena 1800-talets 
svenska litteratur- och kulturliv. Genom att ana-
lysera både samtida litteraturkritik och litteratur-
historieskrivningen ur ett maktperspektiv åstad-
kommer Stenberg några djärva nytolkningar av 

både den tidens litteratur och litteraturhistorie-
skrivningens strategier. Inte minst vågar hon ifrå-
gasätta den etablerade bilden av det moderna ge-
nombrottets betydelse för den svenska litteratu-
ren och modernitetsdebatten. Ändå är det inte i 
de förslag till omtolkningar som bokens främsta 
styrka ligger; ofta håller hon ju med tidigare femi-
nistiskt forskning, vilket bitvis gör hennes eget re-
sonemang kompilatoriskt. Det är i stället hennes 
utgångspunkt – att se litteraturtolkning och histo-
rieskrivning som identitetsskapande processer och 
att analysera dessa i förhållande till vår egen samtid 
– som är studiens största förtjänst. Internationellt 
sett tillhör Stenberg en redan etablerad tankeinrikt-
ning då flera projekt sedan länge förverkligar idén 
om en öppen och effektiv litteraturhistorieskriv-
ning. Hit hör McFaddens ovannämnda studie, som 
i övrigt även tar upp de nordiska kvinnornas excep-
tionella förmåga att bilda nätverk. Samma tanke-
tradition skymtar i Pascale Casanovas The World 
Republic of Letters från 2004. I samma riktning går 
även det pågående internationella forskningspro-
jektet Peripheral autonomy? Longitudinal analyses 
of cultural transfer in the literary fields of small lang-
uage communities om kulturförmedling, nätverks-
bildning och identitetsskapande processer i skandi-
navisk, nederländsk och belgisk litteratur från sent 
1800-tal och fram till 1900-talets mitt.

Kulturhistorisk forskning handlar inte längre 
om att återge skeenden i det förflutna. Den syftar i 
stället till en fördjupad förståelse av hur våra egna 
föreställningar och verklighetsbilder uppkommer 
till följd av konfliktfyllda möten mellan olika tolk-
ningar och berättelser. I en tid då humaniora med 
förnyad intensitet måste granska politiska innebör-
der av begrepp som kulturarv, litteraturkanon och 
nationell identitet kan därför ett paradigmskifte till 
en öppen och effektiv historiesyn visa sig vara nöd-
vändigt. Som ett exempel på hur detta kan göras i 
praktiken har Stenbergs I kärlekens namn en given 
plats på kurslistor i litteraturhistoria.

Marta Ronne

Jerome Loving, Mark Twain. The Adventures of 
Samuel L. Clemens. University of California Press. 
Berkeley, Los Angeles & London 2010.

Till hundraårsminnet av Mark Twains död utkom 
en omfångsrik biografi av professorn vid Texas 
A&M University Jerome Loving. Boken är långt 
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ifrån den första i ämnet och Loving konstaterar 
själv att det redan föreligger mer än tjugo levnads-
teckningar i bokform, därtill hundratals essäer och 
artiklar. Twain kan med skäl beskrivas som ”a sub-
ject more researched and written about than any 
other figure in American literature”. Snart sagt varje 
tänkbar aspekt på hans liv och verk har utforskats, 
ändå görs nya upptäckter. Ett tidigare okänt ma-
nuskriptavsnitt till The Adventures of Huckleberry 
Finn hittades sålunda 1990 på en vind i Hollywood. 
Tusentals brev är bevarade och utgivna och ett stort 
dokumentärt material finns tillgängligt i samlingar 
förvaltade av Mark Twain Project vid University 
of California.

Med tanke på forskningsläget är det inte rim-
ligt att förvänta sig sensationella nytolkningar. Lo-
vings bok har närmast karaktär av lärd och gedigen 
översikt grundad på vad som tidigare skrivits i äm-
net, han sammanfattar och nyanserar kända fakta 
även om han ibland också kan utnyttja källmate-
rial som föregångarna inte hade tillgång till. Tyd-
ligt är att Loving finner Twains liv intressantare än 
hans verk; här är mer fråga om personhistoria än 
om litteraturhistoria. Efter tidigare biografier över 
Walt Whitman och Theodore Dreiser fortsätter nu 
Loving med ytterligare en författare av folkligt ur-
sprung som uppvisar demokratiskt patos och gärna 
använder dialektalt färgat språk i sina verk.

Naturligtvis behandlar Loving sin huvudper-
sons skönlitterära produktion, men översiktligt 
och påfallande kortfattat. Metodiskt överraskande 
är det onekligen när en litteraturforskare idag re-
servationslöst drar paralleller mellan dikt och verk-
lighet. Så anses personerna i The Adventures of Tom 
Sawyer vara trogna porträtt av modeller hämtade 
från familjekrets och omgivning; romanens Aunt 
Polly är identisk med författarens moder osv. En 
svensk läsare påminns onekligen om den uppsali-
ensiska sällskapsleken ”vem är vem i böckerna om 
Pelle Svanslös?” Av metoden följer sedvanliga cir-
kelresonemang. Eftersom romanen exakt avbildar 
människor och miljöer låter den sig ju användas 
som pålitlig källa för biografins barndomsskildring. 
Genom hela sin bok bibehåller Loving denna am-
bition att leta fram verklighetens ”modeller” i den 
diktade världen. Tidigare forskning om Twain har 
förvisso haft liknande inriktning, men här vore en 
metodisk nyansering avgjort befogad.

I sina textanalyser tillvaratar Loving synpunk-
ter från tidigare forskning som noga redovisas, 
men han kommenterar inte de mer spektakulära 
tolkningar som gjorts av framför allt Huckleberry 

Finn. Genomgående håller han sig till iakttagelser 
grundade i common sense. Piratupplagor inom och 
utom landet var vanliga i en tid av bristfällig lag-
stiftning om copyrights, och publiceringshistoria 
utreds därför. Genetiska omständigheter uppmärk-
sammas och självbiografiska inslag noteras med för-
kärlek. Loving kommenterar gärna den historiska 
bakgrunden, exempelvis intressanta omständighe-
ter kring rasfrågor och slaveri. Huckleberry Finn 
karakteriseras som ”masterpiece” och höjdpunkt i 
sin författares produktion, tidigare skriverier blott 
som förövningar. Det må så vara, men Lovings be-
dömning av romanen om Tom Sawyer är påfal-
lande snäv. Om barnlitteratur har han uppenbarli-
gen inga höga tankar, ”it should not be judged by 
the standards of adult fiction”. Annars kunde barn-
boken om Tom Sawyer (om det nu är en barnbok, 
Twain själv var tveksam på den punkten) också lä-
sas som en skildring av vuxenvärlden sedd i barn-
domens satiriska skrattspegel. För mig är detta sna-
rast en underfundig berättelse om illusioner, ett 
komiskt motstycke till Madame Bovary. Boken är 
dessutom rik på litterära allusioner som måste gå 
obemärkta förbi juvenila läsare; rollfördelningen 
mellan Don Quijote och Sancho Panza varieras vid 
Mississippis stränder av den naivt läsande Tom och 
skeptikern Huck.

För att belysa proportionerna mellan livsberät-
telse och textanalys må nämnas att efter kapitlet om 
Tom Sawyer följer ett något längre avsnitt om ett 
på sin tid uppmärksammat middagstal som Twain 
höll i Boston 1877. Där raljerade han med några lit-
terära celebriteter som själva var närvarande. Dessa 
tog dock lätt på underhållningen medan deras be-
undrare blev desto mer indignerade. Lidelserna 
lade sig emellertid snart och i efterhand framstår 
hela historien närmast som storm i vattenglas.

Avsnittet om Twains roman Pudd’nhead Wil-
son (i svensk översättning En droppe negerblod) är 
däremot både tankeväckande och fascinerande, här 
finns så många väsentliga omständigheter värda 
kommentar att sökandet efter modeller ter sig över-
flödigt. Romanen belyser rasismens absurditet; den 
som är 31/32 ”vit” och 1/32 ”svart” klassificeras som 
”färgad”, kan därför skiljas från sin familj och säljas 
som slav. Loving sätter in berättelsen i ett historiskt 
sammanhang och han beskriver också den sydstats-
födde författarens kluvna inställning; ”sympathetic 
and even empathetic toward his black characters”, 
men samtidigt också ”paternalistic and even con-
descending”. Därtill kommer att ett dubbelt tids-
perspektiv etableras genom romanens intressanta 
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receptionshistoria, då den efter lång glömska väcks 
till ny aktualitet under 1960-talet.

Författaren Mark Twain hette ju som privatper-
son Samuel L. Clemens, och historien om Mr. Cle-
mens återger Loving med stor berättarglädje och 
detaljrikedom. Bitvis formar det sig till en redo-
görelse nästan dag för dag, men det är motiverat 
eftersom det rör sig om en högst märklig och spän-
nande livsbana.

Yrkeserfarenheterna var många: typograf, lots 
på hjulångare, soldat, guldgrävare, reporter, kring-
resande föredragshållare med mera. Som ung tid-
ningsman i västern fick han rapportera om ”mining 
news, murders, Indian trouble, and saloon brawls”. 
Likt Balzac drömde han om snabbt vunnen rike-
dom och gav sig in på allehanda omöjliga affärs-
projekt och uppfinningar: förlagsverksamhet och 
sättningsmaskin, för att inte tala om ”self-pasting 
scrapbook and self-adjusting suspenders”. Många 
miljöer lärde Twain känna som den enligt Loving 
mest bereste av alla amerikanska författare under 
1800-talet. Den första utländska reportageresan 
gick till Hawaii och följdes av en resebok, en genre 
där Twain ofta kom att publicera sig. Efter det lit-
terära genombrottet följde långa vistelser i Europa, 
nödvändiga för skrivro bortom uppmärksamheten 
i hemlandet, och utdragna föredragsturnéer gav in-
komster kvickare än royalties för böcker. Omdisku-
terade frågor finns, exempelvis huruvida unge Cle-
mens, som en kort tid var soldat utan att hamna i 
strid, även var desertör från sydstatsarmén under 
inbördeskriget. Det knapphändiga källmaterialet 
medger här inga säkra slutsatser.

Pengarna strömmade in, Twain blev ekonomiskt 
framgångsrik författare på en expanderande bok-
marknad. I Hartford (Connecticut) ägde han länge 
hus med 19 rum och sju badrum (alla med vatten-
klosett). Bland grannarna fanns Harriet Beecher 
Stowe, författarinnan till bästsäljaren Uncle Tom’s 
Cabin. Den internationella berömmelsen marke-
ras av att han engagerades för en stort upplagd fö-
redrags- och uppläsningsturné 1895−96 till Aust-
ralien, Nya Zealand, Indien och Sydafrika. Tack 
vare sin status i offentligheten kunde han bo med 
familjen på lyxhotell i Wien under ett år, till starkt 
rabatterat pris tack vare reklamvärdet för etablisse-
manget. Utanför Florens hyrdes 1892 villa med 28 
rum, men 1903 en med futtiga 21 rum!

Märkliga personer förekommer i framställ-
ningen. Twain turnerade som uppläsare och före-
läsare med George Washington Cable, upphovs-
man till berättelser om de vita kreolernas liv i bli-

vande jazzstaden New Orleans med omnejd. Cable 
ansågs där vara Yankee och ideologisk förrädare, 
varför hans historier var mer populära i norr än i 
södern. Närmaste vän bland författarkolleger blev 
William Dean Howells, en tidig företrädare för re-
alismen i nordamerikansk litteratur. En dråplig och 
ofta antologiserad text är den essä från 1894 där 
Twain gör sitt bästa att förlöjliga James Fenimore 
Coopers svit av fem romaner The Leatherstocking 
Tales. Om The Deerslayer avges det bistra omdömet 
”the most idiotic book I ever saw”. Uppenbarligen 
är Twain ute efter att profilera sig som ”seriös” för-
fattare och realist, i kontrast till den förment sen-
timentale och förljugne Cooper. Som parodisk be-
nämning på hela romanserien om Natty Bumpo 
och indianerna föreslås ”Broken Twig Series”. Mo-
tiveringen är onekligen kostlig: ”It is a restful chap-
ter in any book of his when somebody doesn’t step 
on a dry twig and alarm all the reds and whites for 
two hundred yards around.” Som skämtsamt gen-
mäle lanserar Loving ”The Found Canoe Series” 
som övergripande rubrik på Twains ”river fiction”.

Med storfinansen etablerade Twain intressanta 
förbindelser. I början av 1890-talet lärde han känna 
Henry Huttleston Rogers från Standard Oil Com-
pany, i samtiden omtalad som ”the Mephistophe-
les of high finance”. Twain började också umgås 
med storkapitalister som Rockefeller och Carne-
gie, i hopp att med deras hjälp göra framgångs-
rika affärer. Trusterna var impopulära och föremål 
för kitsliga granskningar av myndigheterna, man 
hoppades därför uppnå good-will genom att synas 
med en populär och folklig författare som Mark 
Twain. Han i sin tur blev under senare år otvivel-
aktigt något av en plutokratins clown och apolo-
get. Paradoxalt nog angrep han samtidigt från vän-
sterideologisk ståndpunkt amerikansk utrikespo-
litik som imperialistisk, och onekligen var han − 
med Lovings formulering − ”at the top of his form  
when he used humor to expose hypocrisy and pre-
tense”.

Twain beskrivs av Loving som en motsägelsefull 
person, ”a theoretical socialist and a practical capi-
talist”. Han började som humorist men slutade som 
pessimist, och sörjde över att vara uppskattad som 
rolig skribent men förbisedd som den seriöse för-
fattare han också var. Delvis berodde denna sned-
vridna uppfattning, som Loving visar, på honom 
själv. Under senare år arbetade Twain med texter 
som han i egenskap av familjeförsörjare inte an-
såg sig kunna publicera, eftersom de av den kristna 
läsekretsen skulle ha fördömts som hädiska. De 
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ofullbordade och posthumt tryckta manuskrip-
ten har den övergripande rubriken The Mysterious 
Stranger, och Loving med många andra anser dessa 
texter vara det konstnärligt mest lyckade i Twains 
produktion jämte Huckleberry Finn. Författarens 
fantasi rör sig kring Satan, han satiriserar bibeln 
och kristna trossatser. Allt mer desillusionerad och 
övertygad om mänsklighetens hopplösa dumhet 
och ondska vänder sig Twain inåt och skriver för sig 
själv. I sina resonemang kring dessa märkliga frag-
ment är dock Loving rätt kortfattad, och begränsar 
sig i huvudsak till genetiska synpunkter.

Till sist en avslutande notis med svensk anknyt-
ning. Twains dotter Jean plågades av epilepsi, en 
sjukdom av vilken hon senare skulle avlida. Fadern 
sökte bot på olika håll, och nåddes av rykten om 
en svensk läkare som behandlade epilepsipatienter 
med hjälp av en sorts sjukgymnastik. Verksamhe-
ten bedrevs på Sanna sanatorium utanför Jönkö-
ping av doktor Henrik Kellgren, brorsons son till 
skalden Johan Henrik Kellgren. Orten omnämns i 
en svensk klassiker. Här passerar den flygande vild-
gåsflocken i Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige, och från en veranda på Sanna ber patien-
terna om att få följa med till ”det landet, där det 
varken finns sorg eller sjukdom”. Svaret från pojken 
Nils är ett halvt löfte: ”Inte i år”, med den underför-
stådda fortsättningen ”kanske nästa år”.

Kuren i Sanna visade sig emellertid verkningslös 
och familjen Clemens lämnade Sverige efter sitt ve-
terligen enda besök i vårt land sensommaren 1899. 
Resor och utflykter till andra orter gjordes tydli-
gen inte, och ej heller passade Twain på att träffa 
svenska författarkolleger. I Stockholm bodde an-
nars en av hans översättare. Ett par decennier ti-
digare hade August Strindberg i den kapaciteten 
medverkat i ett par volymer Amerikanska humo-
rister, där texter av bl.a. Twain ingick. Något möte 
mellan översättare och författare blev det tyvärr 
aldrig.

Conny Svensson

Per Rydén, Den framgångsrike förloraren. En värde-
ringsbiografi över Carl David af Wirsén. Carlssons 
Bokförlag. Stockholm 2010.

Carl David af Wirsén är försvunnen i historien, 
inget han har gjort – utom en anonym psalmtext 
– lever kvar. Men för alla som någon gång kastat 
blicken mot den dynamiska, kreativa perioden mel-

lan 1880 och 1910 drar han till sig uppmärksam-
het, lika påträngande och störande som en gaffels 
skrapande mot en tom tallriksbotten. Då var han 
intensivt närvarande i offentligheten som Svenska 
Akademiens ständige sekreterare, produktiv lyriker 
och outtröttlig kritiker.

Att han försvunnit beror rimligen på att alla 
hans ihågkomna insatser är negativa, i förhållande 
till andra mer varaktiga av historiens andar: En i 
våra ögon närmast löjlig figur som avskydde Strind-
berg, bekämpade Leffler, var nedlåtande mot La-
gerlöf, inte uppskattade Fröding efter förtjänst, 
hånade Levertin och tog avstånd från Verner von 
Heidenstam. Hans enda – men påtagliga insats – 
var att han såg till att Akademien åtog sig Nobelpri-
set – bara för att inleda med att ruinera dess pres-
tige genom att demonstrativt förvägra det till Tol-
stoj, Zola och Ibsen.

Ändå är det lätt att fascineras av Wirsén. Den 
makt han tillvällde sig och bevakade som en ilsken 
pudel härstammade inte enbart från hans rastlösa 
energi, utan också ur det faktum att han ägde en 
hel del imponerande egenskaper. Inte minst en 
högt uppdriven känsla för litterära kvaliteter – 
bortsett från att hans värderingar närmast kon-
sekvent ledde honom fel. Han uppfattade kraften 
hos författare som Strindberg, Leffler, Benedicts-
son, Ibsen, J.P. Jacobsen, Flaubert och till och med 
Baudelaire, även om han envist vägrade böja sig 
för sina insikter. Därtill kom hans fantastiska ar-
betskapacitet och hans imponerande språkbegåv-
ning; förutom svensk bevakade han norsk, dansk, 
italiensk, fransk, tysk, grekisk och engelsk littera-
tur, och fungerade som en viktig introduktör av 
utländska författarskap. Likaså visade han en för 
tiden stor integritet och ägnade sig åt vänkritik i 
något mindre grad under en period då motsatsen 
snarare var regel. (Den begåvade skribenten Hellen 
Lindgren kunde till exempel utan kommentar re-
censera sin mor, Amanda Kerfstedt, i Ord & Bild.) 
Han stod också för sina åsikter genom att tidigt sig-
nera sina recensioner, vilket annars bara var vanligt 
bland de radikala skribenterna.

Det ska också understrykas att han var respekte-
rad, också av många av sina meningsmotståndare, 
även om respekten successivt dränktes i frustratio-
nen över hans destruktiva inflytande.

Per Rydén utnämnde honom redan i sin klas-
siska presshistoria Domedagar 1987, till Sveriges 
(i någon mening) första moderna litteraturkriti-
ker. (s. 154.) Och i sin senaste bok, avslutar han 
med att avslöja att den avhandling som kom att 




