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inom ett par år kommer att föreligga i och vet att de 
krävt tre decenniers arbete och ett väldigt arbetslag 
måste man än en gång imponeras över Landquists 
bravad. Med sina vackra band kommer de 55 säkert 
att stå kvar vid sidan av de 72.

Någon filosofisk karriär blev det alltså inte för 
Landquist. I somligt kan han påminna om Hans 
Ruin – även han för övrigt aktualiserad i serien av 
”Svenska lärde”. Han fick visserligen en professur i 
filosofi i Åbo, men likheten består i att de två kände 
främlingskap för utvecklingen inom filosofiämnet. 
Både Landquist och Ruin hamnade i Lund och fick 
sina tjänster i andra ämnen, Ruin i estetik, Land-
quist i psykologi och pedagogik. Det ligger natur-
ligtvis något befriande i att man på detta sätt kunde 
byta ämne för att ta vara på andra sidor av sin be-
gåvning. Men sannolikt går det inte längre, ens i 
detta Lund.

John Landquist hamnade inte alltid rätt. Något 
av det går kanske tillbaka på att han i så hög grad 
skred över gränser och utmanade dem som vak-
tade reviren. Den kritik som Böök riktade mot ho-
nom för hans översättning av Un plaidoyer d’un fou 
gjorde honom inte rättvisa. Han har också fått klä 
skott för sin hantering av det egna språket; det är 
oftast ett effektivt instrument, men det är inte blän-
dande som andra guldåldersskribenters. Han irri-
terade på ett positivare sätt genom att introducera 
nya tänkare och nya idéer. Utöver Bergson har han 
en avgörande inteckning i den svenska introduk-
tionen av Freud. Att ha en stor andel i två så stora 
namns introduktion visar på rörlighet och aptit på 
nya idéer som inte överlag har präglat de lärda mil-
jöer i vilka han verkat.

Hållningen till nazismen är svårare att förstå 
och förlåta. Tidningsmiljön var inte utan faror, 
och Torsten Kreugers två tidningar Stockholms-
Tidningen och Aftonbladet satte betänkliga krafter 
i spel under andra världskrigets första år. Per Gus-
taf Peterson, PGP, den framgångsrike förvandlaren 
av kvällstidningen, har hänvisat till Landquist som 
en garant för tidningens hållning. Ingemar Nilsson 
dömer numera inte lika strängt som Staffan Björck 
gjorde i Svenskt biografiskt lexikon och menar att 
Landquist slapp undan en del av förvillelserna ge-
nom att bryta upp från tidningen för professuren 
i Lund, en stad som dock inte var utan nazistiska 
medlöpare. Land quist kan heller inte fritas från att 
ha försvarat tyskarnas sätt att se och handla i skräm-
mande hög grad, särskilt med tanke på de möjlig-
heter han hade att genomskå da den totalitära re-
toriken. Han gick knappast lika långt som Fredrik 

Böök men till en tid ändå för långt. Att han visade 
större förståelse för den onda makten än för den 
goda – han förstod Hitler och missförstod Pippi 
Långstrump – är skrämmande också för vad det sä-
ger om intellektuella miljöers handlingsberedskap.

Sina viktigaste vetenskapliga insatser gjorde 
Landquist i studiet av litteraturen – så ligger det 
nära till hands att döma för en litteraturvetare. 
Han har satt avgörande spår i bilden av tre högst 
olikartade genier, Geijer, Strindberg och Fröding. 
Han skrev uppslagsrikt om diktens psykologiska 
förut sätt ningar i Människokunskap. Och som ut-
hållig kritiker hade han ofta känslig slagruta och 
kom inte alltför ofta att hugga i sten trots att han 
vågat visa humör.

Ingemar Nilsson har gjort en enorm arbetspres-
tation. Han har en avundsvärd kringsyn. Han skri-
ver väl. Han är en ytterst medveten biograf och har 
säkert gjort sig många tankar om hur han skulle 
forma John Landquists liv. Jag gissar att han un-
der arbetets gång prövat olika sätt att disponera 
sitt överväldi gande stoff. När hans val nu förelig-
ger av trycket är det som vanligt lätt att peka på 
en annan lösning. Nilsson menar sig ha skrivit en 
”idéhisto riskt orienterad bio grafi”, men på någon 
punkt tycks det ha begränsat ho nom. Syste ma tiken 
får, som jag ser det, över huvud taget ta över alltför 
mycket från krono login i upplägg ningen. Det må 
vara ett begripligt uttryck för den bredd som före-
målet har att vi får separata kapitel om ”Samfun-
det De Nio”, om människokunskapen och psyko lo-
gin. Men ett liv har med födelse, inskolning, verk-
samhet, kärlek och död ändå sitt självklara krono-
logiska mönster. Det sticker särskilt i ögonen när 
biografen buntar ihop de sex kvinnor som John 
hade förhållanden med i ett enda kapitel. För det 
märkliga med det liv som John Land quist ge nom-
levde var naturligtvis att han hela tiden förenade 
sina olika sysslor.

Per Rydén

Litteraturens offentligheter. Red. Torbjörn Forslid 
& Anders Ohlsson. Studentlitteratur. Lund 2009.

Få har väl kunnat undgå de litterära debatter som 
blossade upp i samband med att Maja Lundgrens 
Myggor och tigrar och Lars Noréns En dramatikers 
dagbok gavs ut för ett par år sedan. Likt molotov-
cocktails satte dessa självbiografiska verk det offent-
liga samtalet i brand, mycket på grund av att förfat-
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tarna explicit angrep personer med skiftande posi-
tioner i den litterära och kulturella offentligheten. 
Såväl kollegor som kritiker och journalister fick sin 
släng av sleven. Reaktionerna lät inte vänta på sig. 
Särskilt när det gällde Myggor och tigrar blev ton-
läget tämligen hätskt.

Att de reaktioner som dessa två böcker utlöste 
är ämnet för en av artiklarna i antologin Litteratu-
rens offentligheter är således knappast förvånande. 
Båda är utmärkta exempel på hur litteraturen på se-
nare år vänt sig utåt mot det omgivande samhället 
och kulturen, snarare än att ägna sig åt ett världs-
frånvänt estetiskt experimenterande, eller om man 
så vill, konst för konstens egen skull. Som Cristine 
Sarrimo påpekar i sitt antologibidrag blottlägger 
mottagandet av Myggor och tigrar och En drama-
tikers dagbok det offentliga samtalets mekanismer 
och särskilt hur medierna tenderar att vidmakthålla 
”traditionella köns- och maktföreställningar.” (115) 
Medan Norén upphöjdes till skyarna för sin este-
tiska sensibilitet, bedömdes Lundgren vara djupt 
omoralisk och av vissa ansågs hon till och med som 
psykiskt sjuk.

Hur ska man då närma sig litteratur som på detta 
sätt bryter in i offentligheten och gör ett inom-
textuellt perspektiv, där fokus endast är på den lit-
terära textens formella aspekter, otillräckligt och 
djupt otillfredsställande? Detta är en angelägen 
och högst pockande fråga, inte minst i vår alltmer 
medialiserade samtid, där det offentliga samtalet 
om litteraturen tenderar att bli en del av littera-
turen själv, där gränsen mellan text och kontext 
blir allt svårare att dra. Det är också denna prob-
lematik som man på olika sätt vill belysa i Littera-
turens offentligheter. Med udden riktad mot den 
”hegemonisk[a] position” (8) som textanalysen 
haft i svensk litteraturvetenskap sedan mitten av 
1900-talet vill man här ”bredda dagens litteratur-
studium – såväl inriktningen/perspektivet som stu-
dieobjekten – genom att utforska hur författare 
och olika konstellationer av läsare uppträder som 
aktörer på skiftande arenor och där använder litte-
raturen för mer eller mindre tydligt formulerade 
syften.” (8)

Det är också ett brett spektrum av ämnen och 
perspektiv som antologins texter bjuder på. Efter 
introducerande artiklar om offentlighetsbegreppet 
(Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson) och litte-
raturens medialitet ( Jan Holmberg) följer diskus-
sioner om lexikografi som litteraturhistoria ( Jon 
Helgason), manuskriptet som medium på gränsen 
mellan det privata och det offentliga (Lennart Ny-

berg), ljudboken som fenomen ( Jan Holmberg), 
det offentliga samtalets mekanismer i 2000-talets 
inledning (Cristine Sarrimo), Gunnar Ekelöfs dikt-
samling Strountes i förhållande till 1950-talets of-
fentlighet (Anders Mortensen), den samtida för-
fattaren som performanceartist (Forslid/Ohlsson), 
den professionella litteraturkritiken ( Johan Svedje-
dal), amatörkritik på internet (Ann Steiner), klas-
sikernas roll och funktion i den post-sovjetiska te-
levisionen (Karin Sarsenov), samt om den rasbio-
logiska diskursen i 1930-talets litterära offentlig-
het (Bibi Jonsson). Antologin avslutas med en ar-
tikel om meningen med litteratur och särskilt om 
meningen med litteraturvetenskap som vetenskap 
(Björn Larsson).

Antologins bredd är på många sätt dess styrka. 
Artiklarna erbjuder en mängd intressanta infalls-
vinklar på hur man kan betrakta förhållandet mel-
lan litteratur och offentlighet, frågan om litteratu-
ren som medium och så vidare. Men samtidigt gör 
de många ingångarna till ämnet att det är svårt att 
riktigt finna dess röda tråd. Påfallande är till exem-
pel hur lite utrymme artikelförfattarna ägnar åt att 
klargöra sitt syfte, och framförallt på vilket sätt det 
ansluter till antologins övergripande problematik 
om förhållandet mellan litteraturen och de offent-
liga arenor där begrepp som författare, läsare och 
text är under (om)förhandling.

Även om redaktörerna inledningsvis slår fast att 
Litteraturens offentligheter inte är ”den definitiva 
boken om litteraturens offentligheter” (10), väcker 
avsaknaden av helhetsperspektiv ofrånkomligen 
frågor om urval: Varför just dessa studieobjekt? 
Varför just dessa perspektiv? Vad inkluderas och 
vad sorteras bort? I detta avseende framstår även 
titeln Litteraturens offentligheter som lite missvis-
ande då det i lika hög grad är frågor som rör litte-
raturens mediala aspekter som står i centrum som 
offentlighetsproblematiken. Angående den senare 
skulle jag dessutom gärna sett en mer djuplodande 
diskussion om offentlighetsbegreppet än den som 
förs inledningsvis, vilken uteslutande fokuserar Jür-
gen Habermas teori om den borgerliga offentlighe-
ten och den kritik som riktats mot denna. Istället 
för att låta det habermasianska perspektivet en-
samt bilda utgångspunkt för synen på offentlig-
heten skulle man här ha kunnat bryta olika offent-
lighetsperspektiv mot varandra. Särskilt fruktbart 
hade detta varit eftersom de offentligheter anto-
logi bidragen rör sig mellan inte på något enkelt sätt 
låter sig homogeniseras. Rimligtvis finns det bety-
dande skillnader mellan de offentligheter som tas 
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upp för behandling, exempelvis mellan 1930-talets, 
1950-talets och 2000-talets offentligheter, och även 
vissa likheter. Men hur de olika offentligheterna 
förhåller sig till varandra lämnas i antologin över 
till läsaren att fundera över. Detta är synd då det bi-
drar till att antologin blir mindre användbar i den 
didaktiska kontext som den situeras i inlednings-
vis. Även antologins spretighet överlag medverkar 
till detta. Som inspiration för vidare studier kan 
den säkert fungera utmärkt. Enskilda bidrag, som 
exempelvis Jan Holmbergs introduktion till frågan 
om litteraturens medialitet, skulle med all säkerhet 
också kunna utgöra en välbehövd injektion på flera 
av landets grundkurser i litteraturvetenskap. Likaså 
Lennart Nybergs välskrivna och intresseväckande 
artikel ”Manuskriptet, författaren och offentlighe-
ten” som med utgångspunkt i 1600- och 1700-ta-
lens England visar hur en författares val av medium 
– i detta fall manuskriptet – även innebär ett val av 
”en viss typ av eller begränsad form av offentlighet” 
(64). Men att bygga upp en hel kurs kring Littera-
turens offentligheter låter sig nog inte göras. Därtill 
pekar antologibidragen i allt för många riktningar.

Men nu vänder sig Litteraturens offentligheter 
inte enbart till studenter som befinner sig mitt uppe 
i sin akademiska grundutbildning. Som framkom-
mer i inledningen riktar sig antologin i lika hög 
grad till det etablerade forskarsamhället: ”Littera-
turens offentligheter är en forskningsantologi, som 
vuxit fram i samarbete mellan två forskningsmil-
jöer som haft regelbundna gemensamma semina-
rier.” (10) Närmare bestämt är antologin en pre-
sentation och dokumentation av utförd forskning 
dels vid FOLIO (Forum för litteraturens offentlig-
heter), vid Lunds universitet, dels vid Konst, kultur 
och kommunikation (K3), vid Malmö högskola. 
Betraktad som forskningsantologi fungerar Litte-
raturens offentligheter betydligt bättre. Här kom-
mer dess smörgåsbordskaraktär mer till sin rätt. 
Forskar man kring litteraturkritikens ställning idag 
kan exempelvis Ann Steiners artikel ge perspektiv 
på hur internet öppnat upp nya rum som gör att 
den professionella kritiken utmanas av amatörkriti-
ken. Är man intresserad av samtidslitteraturen kan 
man ta del av redan nämnda Cristine Sarrimos dis-
kussion om dagens medierade offentlighet och de 
skandalomsusade självbiografier som frodas här.

Att Litteraturens offentligheter trots allt försöker 
överbrygga glappet mellan forskning och under-
visning är i allra högsta grad lovvärt och på många 
sätt föredömligt. Men samtidigt lyckas det alltså 
inte fullt ut. Man skulle kunna uttrycka det som att 

forskningsantologitanken sätter krokben för de di-
daktiska ambitionerna. Forskningsperspektivet gör 
att det är materialet snarare än problem orienterade 
frågeställningar som får styra i de enskilda bidra-
gen. Eller rättare sagt: artiklarna är överlag så pass 
specialiserade och inriktade på ett visst material att 
den övergripande problematik som de reser ten-
derar att hamna i skymundan. Detta är förvisso 
inte något unikt för Litteraturens offentligheter. 
Tvärtom är det ett generellt problem med forsk-
ningsantologier att de medverkande skriver om det 
som de är inlästa på sedan tidigare, vilket inte säl-
lan resulterar i en insnävning av perspektiven och 
en viss närsynthet.

I Litteraturens offentligheter är det emellertid ett 
bidrag som står ut från de andra i detta avseende, 
nämligen Björn Larssons avslutande artikel ”Vad är 
det för mening med litteratur … och med vetenskap 
om litteratur?”. Där de flesta andra bidrag utmärks 
av en deskriptiv approch kombinerad med en reso-
nerande hållning, är denna artikel mer argumente-
rande och polemisk, vilket rubriken tydligt signa-
lerar. Även om artikeln lider av en viss akademisk 
jargong har den flera poänger när det gäller frågan 
om vad det litteraturvetenskapliga studieobjektet 
bör vara. Med stöd hos den franske sociologen Ray-
mond Boudon argumenterar Larsson för att vi som 
litteraturvetare måste behandla samtliga element i 
den litterära kommunikationen – det vill säga såväl 
författaren, texten som läsaren (och, kan man till-
lägga, den mediala kontexten) – ”om vi önskar be-
skriva och förklara både vad litteratur är och vad det 
är för mening med den, såväl i allmänhet som för 
varje specifikt verk eller författarskap” (233). Sär-
skilt akut menar Larsson att detta är idag när för-
hållandet mellan elementen ”är ganska löst”, vilket 
gör att man inte på något enkelt sätt kan hävda att 
texten i sig är ”det centrala och privilegierade före-
målet för vetenskapen om litteratur.” (233)

Men även om Larsson övertygande pläderar för 
en breddning av den litteraturvetenskapliga prak-
tiken, ägnar han paradoxalt nog stort utrymme åt 
att slå fast vad litteraturens innersta essens, dess vä-
sen egentligen är. I detta sammanhang är särskilt 
hans hävdande av att litteratur per definition är 
fiktion förbryllande, då detta innebär att alla slags 
biografiska texter där det formuleras ett sannings-
anspråk placeras i marginalen. Larsson utdefinierar 
allstå just de texter som tydligare än andra under-
bygger hans argumentation för ett vidare littera-
turvetenskapligt perspektiv. För är det några texter 
som osäkrar den litterära kommunikationssituatio-
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nen genom att sätta förhållandet mellan författare, 
läsare och text i gungning är det de som likt Myg-
gor och tigrar och En dramatikers dagbok utforskar 
de biografiska koncepten. I ljuset av antologin i 
övrigt är det också lite märkligt att den avslutas på 
detta sätt, med ett resonemang som i förlängningen 
innebär att de texter där litteraturens förhållande 
till offentligheten verkligen ställs på sin spets för-
passas till periferin.

Christian Lenemark

Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, Fenomenet 
Björn Ranelid. Roos & Tegnér. Lund 2009.

I juni 2010 debuterade Björn Ranelid som pro-
gramledare i Sveriges Radio P4. Programseriens 
fyra avsnitt innehöll samtal med inbjudna gäster 
om skilda ting, men det allt överskuggande ämnet 
var trots allt programledaren själv. Radioprogram-
men, vilka sändes från dennes bostäder i Stockholm 
och Kivik, innehöll också programpunkten ”Fråga 
Björn”, och inför det första avsnittet lovade pro-
gramledaren att ”bjuda en hel del på sig själv” – nå-
gonting som han gör både ofta och generöst. Ra-
dioprogrammet var, när det sändes, det senaste ut-
skottet på den vittförgrenade samtidsföreteelse vars 
samlingsnamn är Björn Ranelid. Författaren med 
samma namn debuterade 1983 men har sedan dess 
utvecklats till något mer och annat, till en kändis, 
ett varumärke, en reklampelare, ett skämt – kort 
sagt till ett populärkulturellt fenomen som upp-
träder i snart sagt alla de kanaler och sammanhang 
som utgör dagens offentlighet. Det omfångsrika 
författarskapet är bara en aspekt av detta fenomen. 
Långtifrån alla har läst något av Ranelid, men de 
flesta vet vem han är och har en åsikt om hans per-
son. För att förstå och beskriva Ranelids roll som 
författare och offentlig person krävs alltså andra 
metoder än närläsningar av hans romaner. Littera-
turvetaren har därför att välja mellan att antingen 
överlåta en sådan forskningsuppgift till andra dis-
cipliner, eller att ge sig i kast med nya perspektiv, 
material och metoder.

Det är just det senare som Fenomenet Björn Ra-
nelid gör, och därtill med en tydlig undertext om lit-
teraturvetenskapens behov av nyorientering. Denna 
undertext framträder i inledningskapitlet i form av 
den entusiasm med vilken författarna rör sig utanför 
den traditionella forskningspraktiken. De gör fält-
studier, fumlar med en kamera och undrar lite yrva-

ket om de kommer att påverka den föreställning som 
de avser att dokumentera. Men undertexten består 
än mer av att Fenomenet Björn Ranelid måste betrak-
tas som ett konkret exempel på det slags modernise-
ring av litteraturvetenskapen som författarna efter-
lyste i den uppmärksammade debattskriften Ham-
let eller Hamilton? (2007). Ämnets roll som ett slags 
Riksantikvarieämbete för litteraturen beskrevs där 
som överspelad. Textanalyser av svenska höglitterära 
författarskap, skrivna på svenska, innebar att ämnet 
marginaliserade sig självt både på den nationella bok-
marknaden och på det internationella forsknings-
fältet. För att ämnet åter skulle kunna hävda sig och 
bli mer angeläget för fler, menade författarna bland 
annat att den solistkultur som odlats inom ämnet 
måste upplösas, litteraturen skulle i högre grad stu-
deras i termer av intermedialitet, och litteratursocio-
login skulle bli en del av ämnets huvudfåra. Ett pub-
liktillvänt förslag handlade också om att utnyttja 
biografigenrens stadigvarande försäljningsfram-
gångar. Dock skulle den klassiska genren utvecklas, 
bland annat genom att behandla levande författare, 
inte bara avlidna kanoniserade. Det är detta som Fe-
nomenet Björn Ranelid är ett exempel på.

Författarna betecknar boken som en ”mediebio-
grafi”, vilket är en passande formulering för att tyd-
liggöra studiens fokus på författarpersonans liv och 
gestaltning i medierna. Till skillnad från den tradi-
tionella biografins inriktning på privatliv och dikt, 
och dess behandling av brev och annat opublicerat 
material, handlar mediebiografin inte om männi-
skan Ranelid (f. 1949) utan om tecknet ”Ranelids” 
offentliga uppenbarelseformer sedan debuten 1983. 
Bokens källor består, utöver Ranelids egna roma-
ner, av ett åttiotal tidningsartiklar, tretton tv- och 
fem radioprogram. Till detta kommer även ett an-
tal reklamkampanjer, intervjuer och hemma-hos-
reportage samt Ranelids hemsida, vilka saknas i re-
ferenslistan. Trots att detta bara är en bråkdel av de 
tusentals artiklar och webbsidor som Ranelid själv 
påstod sig ha blivit föremål för redan 2004 (s. 135), 
och även om en hel del av de tidningsartiklar som 
behandlas är recensioner av Ranelids romaner, så 
riktar boken alltså blicken mot en bredare offentlig 
diskurs. Det är inte, som brukligt inom litteratur-
vetenskapen, de professionella läsarna – forskarna 
och litteraturkritikerna – som ges tolkningsföre-
träde i den meningsskapande processen kring för-
fattaren. Detta är berömvärt och helt följdriktigt 
eftersom Ranelids ”träffyta” idag är så mycket större 
än de sammanhang i vilka hans litteratur diskuteras.

Hur detta gått får man förstås veta i boken, och 




