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kameravinkeln, kroppshållningen, kläderna och de 
andra attributen spelar rimligen lika stor roll i dessa 
bilder som de gör i fotot på Ranelid i bar överkropp. 
Nu frågar man sig istället vem som valde plats och 
vinkel – Ranelid själv, fotografen eller bokens för-
fattare? Är det till och med så bakvänt att förfat-
taren har arvoderats för att posera i enlighet med 
bokens argument om den romantiska författarrol-
len och äpplet som symbol?

Bokens omslagsbild, googlar jag mig fram till, 
har tidigare publicerats i Sydsvenska Dagbladet i 
början av 2008 men detta framgår inte i boken. 
Därför framträder inte heller bilden av Björn Ra-
nelid uppflugen på motorhuven till sin Jaguar So-
vereign, med nummerplåten RANELID i förgrun-
den, som en empirisk referens till den mediala pro-
cess som studeras i boken, utan som en ny iscensätt-
ning vilken istället bidrar till att skärpa konturerna 
kring ”Ranelid”. För det är ju inte huvudsakligen i 
sina materiella former, såsom vi händelsevis möter 
dem i författarens garage eller på landsvägen, som 
Jaguaren och registreringsskylten fungerar som 
verksamma accessoarer för varumärket Ranelid, 
utan de mediala representationerna av desamma. 
Nu är måhända bokomslaget den representation 
som mest explicit förvandlat författarens bil från 
färdmedel till ”produktattribut”, till en del av med-
iefenomenet. Det är ingen slump att bokens om-
slag pryds av en bild av Ranelid skriver författarna 
(s. 117), men just så framstår det olyckligtvis. Här 
är det ju fråga om en bok som ska vara en ”medie-
biografi” och inte en traditionellt inkännande för-
fattarbiografi. Bokomslaget saknar nu det meta-
perspektiv, de citattecken, som direkt skulle skilja 
studien från ett nummer av Magasinet Skåne eller 
Sköna hem.

Detta kan förstås bero på misstag i samband 
med bokens slutredigering, men kanske vittnar 
det också om litteraturvetenskapens långa tra-
dition av textorientering. En litteraturvetenskap 
som vill studera litteraturens och författarens rol-
ler i medielandskapet, både dagens och gårdagens, 
måste hur som helst ta de visuella representatio-
nerna på lika stort allvar som de textuella. Fenome-
net Björn Ranelid är ändå ett mycket välkommet bi-
drag till en mer uppdaterad och explorativ form av 
litteraturforskning. Utöver att vara en värdefull do-
kumentation av Björn Ranelids karriär såhär långt, 
öppnar boken blicken för andra arenor och sam-
manhang än de traditionella. Att den väcker ytter-
ligare frågor om litteraturens roll i mediesamhäl-
let, och om vari det ”litterära” egentligen består i 

den medialiserade (författar)rollen är också en god 
utgångspunkt för vidare forskning. Tillsammans 
med böcker som Christian Lenemarks avhandling 
Sanna Lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och 
författarens medialisering (2009) och Ann Steiners 
Litteraturen i mediesamhället (2009) vittnar Feno-
menet Björn Ranelid om att svensk, samtidsinriktad 
litteraturvetenskap är på väg att ta mediekulturen 
på allvar. Man kan bara hoppas att också de fors-
kare som ägnar sig åt tidigare epoker i historien så 
småningom gör detsamma.

Andreas Nyblom

Bokens materialitet. Bokhistoria och bibliografi. Bi-
drag till en konferens anordnad av Nordiskt Nät-
verk för Editionsfilologer 14–16 september 2007. 
Red. Mats Malm, Barbro Ståhle Sjönell & Petra 
Söderlund (Nordiskt Nätverk för Editionsfilo-
loger. Skrifter. 8). Svenska Vitterhetssamfundet. 
Stockholm 2009.

Vissa medieteoretiker brukar hävda att det är först 
när nya medier framträder som det äldre mediet 
blir synligt som media, som materialitet.

När vi nu gradvis skiftar över till att läsa texter 
på laptop, mobiltelefoner och läsplattor så gör vi 
det mot bakgrund av en ökad medvetenhet om 
den tryckta bokens specifika egenskaper och kva-
liteter. Oavsett om vi står inför bokens död eller 
ej, så kan vi konstatera ett ökat intresse för boken 
som bok. Ett utryck för det är den konferens som 
Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer arrangerade 
hösten 2007 under rubriken ”Bokens materialitet. 
Bokhistoria och bibliografi”, och som nu förelig-
ger just som bok.

Det hela inleds med Per S. Ridderstads ”Bokhis-
toriens roll i modern editionsfilologi” som driver 
tesen att hur stor medvetenhet en textkritisk ut-
givare än har om typografi, format, papperssorter 
etc., så kan den kritiska utgåvan aldrig återskapa 
originalet vad gäller dessa materiella kategorier. 
Däremot kan en sådan medvetenhet bidra till en 
mer stringent och mångfasetterad textkritisk åter-
givning, menar Ridderstad.

Boken som form rymmer ett rikt spektrum av 
grafiska, visuella och taktila uttrycksmöjligheter. 
Däremot varierar det kraftigt mellan olika förfat-
tare hur pass intresserad man är. Om man bara vill 
skriva en text eller också ’skriva’ en bok. Johan Sved-
jedal visar i sitt bidrag ”Boken tiger, boken talar”, 
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hur sinsemellan så olika författare som Olle Hed-
berg och Stig Larsson har lagt ner stor omsorg på 
bokens yttre. Hedberg i intimt samarbete med 
Akke Kumlien, och Larsson som sin egen omslag-
sillustratör, men båda med syfte att skapa en visuell 
och grafisk enhetlighet. Svedjedal har ofta framhål-
lit att en bok alltid blir till i ett samspel mellan för-
fattare och förlagssystem. Detta gäller givetvis även 
bokens typografiska utstyrsel. Den litteraturfors-
kare som också vill inbegripa bokens materiella as-
pekter i sin tolkning av ett författarskap måste noga 
undersöka vem som ligger bakom vad. Inte så sällan 
är valmöjligheterna vad gäller typsnitt, format, om-
slag osv. begränsade av olika standardlösningar som 
förlagen inte gärna frångår, påpekar Svedjedal. Res-
terande del ägnas sedan åt Almqvist och hur denne 
typografiskt mycket medvetne författare inte all-
tid förmådde styra över val av typsnitt och ej hel-
ler fullt ut kunde realisera den rika grafiska orkest-
rering som projektet Törnrosens bok siktade mot.

Vissa av bidragen är mer materiella än andra, i 
den meningen att de inriktar sig på någon speci-
fik detalj. Mer djupborrande materialutredning än 
hermeneutiskt cirklande. Så avhandlas t.ex. bok-
band under 1600-talet, titlar och titelblad i några 
olika utgåvor av Holbergs Peder Paars samt de olika 
formaten på 1700-talets danska bokmarknad och 
dess kopplingar till de högre eller lägre litterära 
kretsloppen.

Låt mig till sist uppmärksamma några texter som 
arbetar med ett något bredare perspektiv. Petra Sö-
derlund är i sin uppsats om Selma Lagerlöf inriktad 
på omslag och illustrationer. Lagerlöfs böcker ut-
gavs ofta både i en s.k. bättre upplaga och i en billig-
hetsupplaga. Framför allt skilde de sig åt vad gällde 
omslagens utformning, allt med sikte på skilda mål-
grupper. I inledningen nämner Söderlund namn 
som McGann, McKenzie och Darnton, som alla 
har framhållit hur bokens typografiska detaljer bi-
drar till att forma läsningen och tolkningen av ett 
verk. Söderlund förefaller dela den uppfattningen 
men i Lagerlöfs fall handlar det väl snarare om ett 
grepp för att nå olika läsargrupper än att själva läs-
upplevelsen skulle förändras på något mer grund-
läggande sätt. Hennes slutresonemang om hur man 
för det mesta förbiser originalens omslag och illus-
trationer vid senare textkritiska utgåvor är värt att 
reflektera över. Textkritikern har oftare blicken rik-
tad mot kommatecken än mot de bilder som ’råkar’ 
finnas på bokens omslag.

Zacharias Topelius är nu föremål för en textkri-
tisk utgivning, och Pia Forssell ger en mycket inne-

hållsrik och fascinerande framställning av textläget 
för Fältskärns berättelser. Som så många andra klas-
siker har denna bok genomgått ett flertal transfor-
mationer. Från början var den inte ens en bok, utan 
publicerades som följetong i Helsingfors Tidningar. 
De olika bokupplagorna har sedan genomgått di-
verse revideringar, förkortningar, och illustrerats 
med olika typer av bildmaterial. Inte minst när 
det gäller illustrationerna gör Forssell en rad int-
ressanta iakttagelser. I de upplagor där man valt il-
lustrationer från historiska verk samtida med berät-
telsen menar Forssell att detta bidrar till att skapa 
en förskjutning från det litterära till det kulturhis-
toriska. Topelius blir läst mer som historieprofes-
sor än romanförfattare.

Torben Jelsbak har i sitt bidrag valt att titta på 
det tidiga nittonhundratalets avantgardistiska lit-
teratur utifrån ett editionsfilologiskt perspektiv 
och genast inställer sig en rad problem. Futuris-
mens och dadaismens vildsint varierade typografi 
och i flera fall udda pappersvarianter står ju i skarp 
motsättning till textkritikens normalisering och 
standardisering. Jelsbak menar att den nyfilolo-
giska diskussionen och dess begreppsapparat har 
vuxit fram mot bakgrund av artonhundratalets ro-
mantisk-moderna litteratur, och därför är till föga 
hjälp när det gäller att textkritiskt etablera avant-
gardets texter. Många gånger är faksimilet det enda 
som står till buds. För hur återger man annars den 
typ av montagedikt som t.ex. Johannes Baader pub-
licerade och som bestod av utklippta tidningstex-
ter och foton? Jelsbak genomför för övrigt en väl-
digt fin läsning av en sådan montagedikt som förut-
sätter en helt annan tolkningsteknik och kunskap 
och känsla för grafiska och visuella element än den 
konventionella linjära dikten kräver. Den avantgar-
distiska litteraturen fordrar helt enkelt ett mer ut-
vidgat och inkluderande textbegrepp, och Jelsbak 
har delvis funnit det hos textkritiker som McKen-
zie och McGann. Jelsbak menar att editionsfilolo-
gin ännu inte har tagit till sig ett sådant synsätt när 
det väl kommer till utgivningen av samlade verk. 
Jag kan bara hålla med honom.

Leif Friberg




