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handlingen innehåller två bilagor, där bilaga B 
(som innehåller data över en rad förekommande 
personer i framställningen) underlättar väsent-
ligt för läsaren. Bilaga A är en kronologisk över-
sikt över ålderdomsdebatten 1942–1957 vilket ter 
sig onödig i en bok om ämnet.

Margareta Wersälls avhandling är den första 
större studien om Ivar Lo-Johansson och ålder-
domskampanjen. Redan i val av ämne är den ett 
pionjärverk. Den bygger på ett omfattande em-
piriskt material, som avhandlingsförfattaren har 
god kännedom om. Undersökningen är noggrant 
och systematiskt genomförd. Framställningen är 
tydlig, klar och lätt att följa. På ett övertygande 
sätt visar avhandlingsförfattaren hur Ivar Lo-Jo-
hansson driver sin kampanj i olika medier och 
hur den svenska socialpolitiken behandlade ål-
derdomsfrågan under slutet av 1940-talet och bör-
jan av 1950-talet. Syftet med avhandlingen upp-
fylls därmed.

Beskrivningen av den socialpolitiska utveck-
lingen (kap. 4 och 8) är huvudsakligen deskrip-
tiv, men ger en bra översikt av perioden och valet 
av material (propositioner, lagstiftning samt tidi-
gare forskning) är relevant. Intressantast är avsnit-
ten om ålderdomskampanjen (kap. 5 och 6) som 
ger en god inblick i hur Ivar Lo drev sin kampanj 
och jämförelserna mellan de olika texterna; den 
svarta anteckningsboken, Vi-reportagen, radiofö-
redragen och stridsskrifterna liksom receptions-
avsnitten tillför ny kunskap, likaså beskrivningen 
av författarens kontaktnät med en rad inflytelse-
fulla personer inom politiken, pensionärsrörelsen 
och i pressen. Avhandlingens svaghet är dess teo-
retiska ramverk samt avsaknaden av aktuell forsk-
ning. Här saknas problematisering av begreppen, 
teoretiska reflexioner kring genren reportage samt 
modern presshistorisk och litteraturvetenskaplig 
forskning på området. Avhandlingens styrka är 
genomgången av ett omfattande empiriskt ma-
terial, redogörelsen för en viktig debatt och be-
skrivningen av Ivar Los agerande inom denna. 
Härigenom framlyfts en viktig genre inom vårt 
ämne, där forskningen om det social reportaget 
ännu är i sin linda.

Bland Ivar Los papper på Carolina rediviva 
finns ett manuskript med rubriken ”Ålderdoms-
Sverige (Talmanusskript) daterat 2 december 
1966. Reflexionerna kring ålderdomskampanjen 
avslutas med följande handskrivna kommentar: 
”Det kom under och efter kampanjens gång så 
mycket post, att jag till slut inte hade plats för 

den hemma, utan jag överlämnade den till Upp-
sala universitetsbibliotek, där det nu sitter fors-
kare och arbetar med materialet om Ålderdoms-
Sverige.” En av de forskare som Ivar Lo syftar på är 
Margareta Wersäll, som i maj 2006 väl försvarade 
sin gedigna litteratursociologiska avhandling om 
Ivar Lo-Johansson och åldersdomsfrågan.

Anna Nordenstam

Johanna Lundström, Terrängbeskrivning. P. O. 
Sundman, moderniteten och medmänniskan. El-
lerströms förlag. Lund 2006.

Per Olof Sundman är en av de mest konsekventa 
och samtidigt mest motsägelsefulla författarna i 
modern svensk litteratur. Praktiskt taget allt han 
skrev handlade om ett och samma problem, och 
hans mycket särpräglade konstnärliga metod för-
blev intakt under hela författarskapet. Därmed 
inte sagt att han gjorde sig lättillgänglig för sina 
läsare och kritiker. Redan mellan privatpersonen 
och hans verk fanns det en iögonfallande diskre-
pans. För svenskar i gemen var Sundman kan-
ske framförallt känd som en godhjärtad politi-
ker i centerpartiet och som den klurige gubben i 
populära TV-program av typ Hylands hörna; för 
kulturetablissemanget hade han däremot gjort sig 
beryktad som en formmedveten och synnerligen 
experimentell diktare, ja som något av en förfat-
tarnas författare. Det var också i den senare rol-
len som han omtalades med stor respekt av dik-
tare och kritiker utomlands, inte minst i Frank-
rike, och som han 1975 kunde kröna sin karriär 
med att bli invald i Svenska Akademien.

Det finns emellertid uppenbara kontradiktio-
ner också i Sundmans litterära texter. Hans hu-
manistiska och moraliska engagemang tycks stå 
i motsättning till hans kyliga, objektivt registre-
rande prosa, hans kärlek till den ödsliga vildmar-
ken verkar inte riktigt hänga samman med hans 
pedantiska intresse för meningslösa detaljer, hans 
kritik av det moderna och byråkratiska samhället 
kan te sig svår att förena med hans passion för un-
dersökningar, efterforskningar och noggrant för-
beredda expeditioner, hans avståndstagande från 
all psykologisering tycks rimma illa med hans fas-
cination för karismatiska ledargestalter.

Som en följd av den politiska strömkantringen 
mot slutet av sextiotalet blev dessa motsägelser 
föremål för en ganska livlig debatt i dagspres-
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sen såväl som i kulturtidskrifter. Många som var 
med på den tiden kan säkert erinra sig Jan Stolpes 
och Tobias Berggrens våldsamma angrepp mot 
Sundmans förment auktoritära livsåskådning i ett 
par nummer av BLM 1970. Därefter föll Sund-
man sakta men säkert i glömska som författare, 
möjligen därför att hans politiska arbete alltmer 
tog överhanden, kanske därför att hans estetiska 
grundsyn slutligen tvingade honom till tystnad. 
Men debatten skulle blossa upp på nytt efter att 
en journalist vid tidningen Arbetaren 1995 (tre år 
efter Sundmans bortgång) avslöjade hans dunkla 
förflutna i diverse nazistiska ungdomsorganisa-
tioner. Bilden av hans författarskap blev givet-
vis därmed inte mindre sammansatt och förbryl-
lande. Fanns det rentav ett samband mellan hans 
märkliga berättarkonst och hans ungdomliga flirt 
med nazismen? frågade sig många kritiker och 
journalister, exempelvis Per Svensson i en bok 
om Sundman 1998.

Med tanke på den massmediala uppmärksam-
het Sundman fick då han stod på höjdpunkten av 
sin litterära bana, och med tanke på den gåtfullhet 
som än i dag omgärdar hans författarskap, är det 
förvånande att svenska litteraturforskare inte har 
visat honom större intresse. Det mesta och bästa 
som har skrivits om Sundman i vårt land har till-
kommit utanför de akademiska institutionerna (i 
tidskrifter som BLM och Ord & bild eller i essä-
samlingar som Lars Bäckströms och Lars Gustafs-
sons Nio brev om romanen). Den hittills enda lit-
teraturvetenskapliga avhandlingen om Sundmans 
författarskap lades märkligt nog fram på Nya Zee-
land 1994 av en forskare vid namn Rick McGre-
gor. Andra utländska arbeten som bör nämnas är 
Lars G. Warmes engelska introduktion till förfat-
tarskapet Per Olof Sundman. Writer of the North 
(1984) och Ian Hinchcliffes avhandling The Docu-
mentary Novel. Fact, Fiction or Fraud? (1989), som 
bland annat behandlar Sundmans roman Ingen-
jör Andrées luftfärd. I den svenska forskningen är 
det egentligen bara Peter Hansen som har stude-
rat Sundmans berättarkonst mer ingående, när-
mare bestämt i sin doktorsavhandling Romanen 
och verklighetsproblemet (1996), där ett av kapitlen 
behandlar Sundmans roman Skytten och ett annat 
kretsar kring dokumentarismen i boken om An-
drée. Vad gäller den senare boken bör man också 
framhålla Per Rydéns stora verk om Andrée-ex-
peditionen, Den svenske Ikaros (2003). Bortsett 
från ett antal kortare studier om Sundman, of-
fentliggjorda som uppsatser eller artiklar, är detta 

så gott som allt den etablerade forskningen har 
åstadkommit.

Inte minst av den anledningen är det glädjande 
att Johanna Lundström i doktorsavhandlingens 
form nu har presenterat den första svenska lit-
teraturvetenskapliga monografin om Sundmans 
författarskap. Terrängbeskrivning. P. O. Sundman, 
moderniteten och medmänniskan har den kallats, 
och titeln är kongenial med Sundmans litterära 
metod så till vida som att Lundström försöker 
beskriva eller kartlägga ett mer eller mindre out-
forskat område. Medan tidigare forskning i hög 
grad har fokuserat författarskapets senare skede, 
och då i synnerhet Ingenjör Andrées luftfärd, har 
Lundström velat följa Sundmans utveckling allti-
från debuten fram till detta hans mest kända och 
kanske mest betydelsefulla verk. Liksom Peter 
Hansen och många andra forskare fäster hon stor 
uppmärksamhet vid relationen mellan Sundmans 
livsåskådning och berättarteknik, men hon har 
också funnit det angeläget att undersöka hur det 
moderna samhället och dess inverkan på mänsk-
liga relationer tematiseras i Sundmans berättel-
ser. I stället för att studera författarens narrativa 
formspråk som ett strikt estetiskt fenomen vill 
hon sätta det i samband med en omfattande his-
torisk, social och existentiell problematik.

I avhandlingens inledande kapitel redogör 
Lundström inte bara för tidigare forskning i äm-
net och för målsättningen med sin egen avhand-
ling; hon försöker också placera Sundman i hans 
litterära samtid och kortfattat presentera en avgö-
rande filosofisk eller kunskapsteoretisk premiss för 
hans berättarkonst: den mycket omtalade ”ovet-
barhetsprincipen”. För att citera Sundman själv i 
en essä från 1957 (samma år som han begick sin 
skönlitterära debut) skulle denna dogm kunna 
sammanfattas på följande sätt: ”Det enda vi nor-
malt i det levande livet vet om våra medmännis-
kor, det är deras exteriörer; deras yttre, deras hand-
lingar, deras beteenden, deras minspel, deras ord”, 
och Sundmans grundläggande regel som förfat-
tare lyder därför: ”begränsa dina kunskaper om 
dina litterära konstruktioner till de kunskaper du 
kunde ha haft om dem, om de varit realiteter” (ci-
terat efter Lundströms avhandling, s. 13).

Som Lundström påpekar var den här åsikten 
ingalunda ovanlig på femtiotalet och i början av 
sextiotalet. Den tidige Wittgensteins analytiska 
språksyn var utbredd bland svenska kulturdebat-
törer, och behavorismen var på modet inom psy-
kologin. Att vi inte kan veta så mycket om verk-
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ligheten, och därför bör hålla oss till det lilla vi 
faktiskt vet, var en utgångspunkt också för de in-
ternationella litterära strömningar som vid den 
här tiden starkt influerade svenska författare: den 
amerikanska hårdkokta prosan med Hemingway i 
spetsen och den nya franska romanen med sådana 
författare som Alain Robbe-Grillet, Michel Butor 
och Claude Simon. Men det fanns också något ge-
nuint svenskt eller nordiskt över Sundmans litte-
rära program. Själv brukade han ofta hänvisa till 
den isländska sagan, med dess lakoniska stil och 
dess osentimentala människosyn, som en viktig 
inspirationskälla för sitt diktande.

I motsats till många avhandlingsförfattare nu 
för tiden säger inte Lundström särskilt mycket 
om sin egen metod i bokens första kapitel. ”Mitt 
grundläggande angreppssätt är textanalytiskt och 
historiskt”, heter det kort och gott på s. 26. Hon 
vill i första hand närläsa Sundmans texter som es-
tetiska konstruktioner och i andra hand relatera 
dessa till en konkret historisk situation som hon 
sammanfattar med begreppet ”modernitet”. Vad 
gäller textanalysen har hon hämtat sina teoretiska 
redskap från den franske narratologen Gérard Ge-
nette och i viss mån från semiotikern Michael Rif-
faterre, vilket för övrigt även Peter Hansen gjorde 
i sina analyser av Sundmans texter, och vad angår 
moderniteten baserar hon i stor utsträckning sitt 
resonemang på sociologen Max Webers berömda 
teorier. Filosofer som Émmanuel Lévinas och Jac-
ques Derrida dyker också upp i hennes framställ-
ning då hon försöker reda ut Sundmans uppfatt-
ning om jagets förhållande till andra människor. 
Att avhandlingen inte inleds med någon plikt-
skyldig exposé över litteraturvetenskapens nyaste 
teoribildningar betyder inte att den skulle lida 
brist på teoretiska reflexioner. Lundström har i 
stället bemödat sig om att integrera teorin med 
sina textläsningar, en strategi som onekligen kan 
vara väl så pedagogiskt effektiv.

Lundströms undersökning spänner över en re-
lativt kort men tämligen produktiv period i förfat-
tarskapet: från 1957, då Sundman debuterade med 
novellsamlingen Jägarna, till 1963, då han gav ut 
en annan novellsamling med titeln Sökarna. Nå-
got i strid med kronologin startar Lundström sin 
egentliga textläsning med att i avhandlingens an-
dra kapitel behandla bägge dessa böcker. Hennes 
avsikt är att försöka urskilja ett grundläggande te-
matiskt och berättartekniskt mönster i Sundmans 
författarskap, och denna ”grundform” framträ-
der enligt henne tydligast i Sundmans kortprosa. 

Praktiskt taget samtliga texter i novellsamlingarna 
handlar om ett sökande som antingen inte leder 
någon vart alls eller får ett ganska oväntat resultat. 
Dessa för Sundman typiska eller ”exemplariska” 
texter ger också Lundström möjlighet att peka på 
en rad narrativa grepp som ständigt återkommer 
i författarskapet. Framförallt kan hon konstatera 
att det i berättelserna ofta finns en spänning mel-
lan ett subjektivt, begränsat perspektiv och en 
gnomisk, smått auktoritär stämma.

I avhandlingens följande kapitel behandlas de 
tre romaner Sundman skrev under perioden mel-
lan Jägarna och Sökarna, alltså Undersökningen 
(1958), Skytten (1960) och Expeditionen (1962). 
Varje roman har i tur och ordning fått sitt kapi-
tel. I sin analys av Undersökningen lägger Lund-
ström särskild vikt vid Sundmans gestaltning av 
det framväxande moderna samhället. Romanen 
handlar inte bara om en undersökning (en byrå-
kratisk utredning av ett eventuellt alkoholmiss-
bruk) utan också om ett kraftverksbygge som 
både på det materiella och på det existentiella 
planet griper djupt in i den norrländska glesbyg-
den. Denna process vill Lundström förklara ge-
nom att hänvisa till motsättningen mellan vad en 
del sociologer har kallat ”Gemeinschaft” och ”Ge-
sellschaft”: å ena sidan ett samhälle som bygger på 
en traditionell, ofta familjemässig gemenskap, å 
andra sidan ett samhälle som baseras på operson-
liga institutioner och ekonomiska strukturer.

Lundströms diskussion av modernitetens ex-
istentiella och sociala konsekvenser fortsätter i 
kapitel 4, där Skytten står i centrum. Här upp-
märksammar hon också Sundmans ”parataktiska” 
skrivsätt, hans tendens att benämna eller utpeka 
verkligheten snarare än att beskriva och förklara 
den. Kapitlet avslutas med en intressant jämfö-
relse mellan den etiska dimensionen i Sundmans 
författarskap och Lars Ahlins jämlikhetsideal. Så-
väl modernitetskritiken som den moraliska reflex-
ionen fördjupas i Lundströms läsning av Expe-
ditionen i avhandlingens femte kapitel. Den här 
romanen utspelas i en helt annan miljö och i en 
helt annan historisk epok än de tidigare. Den var 
inspirerad av Henry Morton Stanleys berättelse 
om det långa och svåra sökandet efter Emin Pa-
scha i Kongos djungel på 1880-talet och är åt-
minstone delvis dokumentär. Inte desto mindre 
skulle man kunna hävda att Expeditionen försö-
ker belysa samma komplicerade relation mellan 
etik och samhällsform som Sundmans övriga ro-
maner och att den därför bekräftar Lundströms 
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tes om en kontinuitet i det tidiga författarskapet. 
Sundmans produktion från Jägarna till Sökarna 
kan ses som ”en samlad berättelse om en moder-
niseringsprocess”, slår hon fast på s. 28. Avhand-
lingen avslutas med en kort tillbakablick i vil-
ken Lundström pekar på en utveckling i Sund-
mans verk från den kunskapsteoretiska dogmen 
om ovetbarhet till ett allt större moraliskt intresse 
för mellanmänskliga relationer.

Eftersom Sundmans författarskap inte är sär-
skilt omfattande (han debuterade sent och tyst-
nade ganska tidigt) kommer Lundströms under-
sökning att omfatta större delen av hans produk-
tion. Det allra mest omtalade verket, Ingenjör An-
drées luftfärd, har dock fallit utanför gränserna för 
hennes avhandling, och man kan inte låta bli att 
undra varför. Att boken har behandlats av många 
andra forskare och kritiker torde inte vara nå-
got allvarligt hinder för att läsa den på nytt. Med 
tanke på att den gestaltar samma typ av problem 
som avhandlingen försöker belysa i Sundmans 
tidigare verk, alltså hans kritik av moderniteten, 
och att den dessutom formellt sett är nära be-
släktad med Expeditionen, borde väl Lundström 
tvärtom känna det angeläget att kommentera el-
ler analysera den. Något klart motiv för att ute-
lämna den anger hon faktiskt inte. Möjligen kan 
den enkla förklaringen vara att det inte fanns plats 
för ytterligare ett kapitel i avhandlingen. Hur det 
än förhåller sig med den saken kommer boken om 
Andrée att på ett olyckligt sätt dementera Lund-
ströms resonemang om det tidigare författarska-
pet som en välavgränsad och homogen helhet.

Likaledes kan man rikta invändningar mot av-
handlingens metodiska eller teoretiska premis-
ser. Lundströms arbetsmetod måste karakteriseras 
som en ganska traditionell ”close reading” av den 
litterära texten. Hon hävdar visserligen att hennes 
”angreppssätt” är både historiskt och textanaly-
tiskt, men det historiska perspektivet visar sig of-
tast bestå i tämligen abstrakta resonemang kring 
moderniteten. Lundström relaterar inte Sund-
mans texter till en konkret historisk situation. Hon 
skulle naturligtvis ha kunnat undersöka på vilket 
sätt kraftverksbyggena eller den moderna kom-
munala byråkratin påverkade människornas var-
dag i 1960-talets Norrland, för att bara nämna 
ett exempel, men hon går sällan utanför texten 
för att ta reda på hur det egentligen var. Inte hel-
ler Sundmans personliga livsöde intresserar hon 
sig särskilt mycket för, och detta trots att Sund-
mans flyttning från Stockholm (där han växte 

upp) till ödemarken i Jämtland (där han försökte 
driva ett pensionat och samtidigt blev indragen i 
kommunpolitiken) är en besynnerlig historia som 
utan tvivel kan sättas i samband såväl med hans 
val av motiv som med hans berättarteknik. Också 
Lundströms metod är alltså i viss mån kongenial 
med Sundmans skrivande. Om Sundman ville 
slå vakt om ovetbarheten som existentiell prin-
cip, försöker Lundström försvara tesen om litte-
raturens autonomi.

Kanske bör man inte vara alltför hård i sin kri-
tik av denna begränsning till texten som sådan. 
Närläsningen har ju blivit kutym inom svensk 
litteraturvetenskap, och Lundström är en onek-
ligen en mycket god textläsare. Hon är lyhörd för 
detaljerna och medveten om komplikationerna 
i Sundmans texter. Med hjälp metodiska grepp 
hämtade från Genette och Riffaterre förmår hon 
dessutom bättre än tidigare forskare sätta fingret 
på den ”auktoritära” tendensen i Sundmans berät-
tande. Hon konstaterar att det ofta finns en glid-
ning från det subjektiva eller begränsade perspek-
tivet till en icke-fokaliserad och förment objektiv 
synvinkel. Bortom de fiktiva personernas med-
vetande döljer sig en mer eller mindre allvetande 
berättare (en besserwisser) som gärna kommente-
rar sin berättelse och ger läsaren anvisningar om 
hur den skall tolkas. ”Den eftersträvade toleran-
sen och ödmjukheten stöter således på motstånd 
på flera plan i texterna” skriver Lundström i av-
handlingens konklusion (s. 216). ”Mer än ovet-
barhet (att vi inte vet och därför saknar makt att 
döma) är det således förgivettagen kunskap (an-
språket på att veta) som dominerar”.

Problemet med närläsningar är att man ofta 
kommer att tolka texten på dess egna premis-
ser. Man läser hellre med texten än mot den. För 
att undvika en sådan ”sympatisk” läsart använder 
sig Lundström av begreppet ”undertext”. Termen 
härrör ursprungligen från Riffaterres bok Fictio-
nal Truth (1990), men den förekommer också i 
Peter Hansens avhandling, särskilt i hans ana-
lys av Skytten, och det är förmodligen därifrån 
Lundström har hämtat den. Hos Riffaterre, lik-
som hos Hansen, består undertexten av till synes 
oväsentliga element i texten (realistiska detaljer 
eller korta deskriptiva passager) som på ett eller 
annat sätt reflekterar eller kommenterar texten i 
övrigt. Det handlar alltså om ett slags metafik-
tiva figurer, och Riffaterre kopplar därför sam-
man termen med Lucien Dällenbachs berömda 
teori om ”la mise en abîme”. Även om termen i 
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svensk översättning riskerar att bli förväxlad med 
ett välkänt begrepp inom drama- och teaterforsk-
ning, kan man förstå varför Lundström har fun-
nit den relevant. Genom att peka på en ”under-
text” i Sundmans berättelser kan hon framhäva en 
sorts kritisk distans till texten inom texten själv, 
och detta är givetvis nödvändigt när hon inte ba-
serar sina läsningar på något externt material. En 
aning underligt förefaller det dock att Lundström 
vill hänföra Sundmans många ”deiktiska uttryck” 
(småord av typen ”här”, ”där”, ”jag” och ”du”) till 
undertexten. Enligt Riffaterre består undertexten 
av ord eller fraser som pekar tillbaka eller framåt 
i texten, men dessa deiktiska markörer är väl sna-
rare något som refererar till en (verklig eller blott 
illusorisk) värld utanför texten.

Helt blind för denna externa realitet är inte 
Lundström. Genom att läsa Sundmans texter som 
uttryck för en moderniseringsprocess vill hon till-
föra forskningen ett nytt perspektiv, och på det 
hela taget lyckas hon också med det. Egentligen 
är det märkligt att tidigare forskare så sällan har 
intresserat sig för detta tema i författarskapet, men 
det beror möjligen på att den omvandling av det 
svenska samhället Sundman skildrar i böcker som 
Undersökningen och Skytten har legat alltför nära i 
tiden. Kanske beror det också på att de flesta lit-
teraturvetare har fäst sig vid den kunskapsteore-
tiska problematiken i Sundmans författarskap och 
bortsett från att denna filosofiska reflexion har 
placerats i en högst konkret och vardaglig miljö. 
Men det fanns faktiskt en del kritiker i Sundmans 
samtid som fängslades av hans realistiska miljö-
skildringar. En av dem var Bo Widerberg som i 
sin recension av Skytten för BLM (1961:2) ville be-
trakta boken som ett slags reportage om den norr-
ländska glesbygden, vida överlägset alla sociolo-
giska och vetenskapliga undersökningar: ”[Det] 
kan hända”, skrev han, ”att Skytten om hundra 
år, när deras [samhällsvetenskapernas] protokoll 
förvittrat i arkiven, kommer att läsas som en av 
de längst drivna litterära rapporterna om hur folk 
levde i Sverige 1960” (citerat efter Lundströms av-
handling, s. 146). Widerberg skulle få rätt. Redan 
efter ett halvt sekel läser man gärna de här roma-
nerna som dokumentära vittnesbörd om en svun-
nen tidsålder.

Man bör emellertid observera att Widerberg 
understryker det faktum att Sundman skildrar en 
svensk moderniseringprocess, och det perspektivet 
saknar man i Lundströms analyser. Hon stödjer 
sig framförallt på Max Webers uppfattning om 

moderniteten som en ”avförtrollning” av samhäl-
let, och hon kompletterar denna med Ferdinand 
Tönnies teori om skillnaden mellan ”Gemein-
schaft” och ”Gesellschaft”. Mot den bakgrunden 
kan hon konstatera att det exempelvis i Under-
sökningen finns en konflikt mellan det gamla eller 
traditionella samhället, där en naturlig och auten-
tisk gemenskap härskade, och det moderna sam-
hället, präglat av en allomfattande instrumenta-
lisering och byråkratisering. Helt bortsett från att 
man kan ställa sig skeptisk till föreställningen om 
det gamla samhället som varande mer naturligt än 
det moderna (och det moderna som varande be-
friat från all förtrollning), ter sig Lundströms be-
greppsapparat här alltför vag eller abstrakt för att 
kunna fånga upp nyanserna i Sundmans text. Per-
sonligen har jag en känsla av att det finns något 
särpräglat svenskt över den här berättelsen som 
hon inte lyckas få med i sin analys.

Undersökningen handlar om en rätt löjlig figur 
som är ordförande i en liten norrländsk kommuns 
nykterhetsnämnd och som har fått i uppdrag att 
utreda huruvida chefen för det lokala kraftverks-
bygget dricker för mycket. Det finns tydligen en 
lag som säger att nykterhetsnämnden måste verk-
ställa en undersökning så snart man fått infor-
mation om att en person ”använt alkoholhaltiga 
drycker till uppenbar skada för sig eller annan”. 
Som så ofta i Sundmans berättelser leder inte un-
dersökningen någon vart. Det förblir oklart om 
kraftverkschefen överhuvudtaget dricker mer än 
andra i det lilla samhället. Redan denna histo-
ria förefaller ju mycket svensk. För en utländsk 
läsare (eller forskare) skulle den te sig fullstän-
digt absurd.

Men den verkligt intressanta frågan är vem el-
ler vad som representerar moderniteten i Sund-
mans berättelse. Kanske skulle man kunna tro att 
det är undersökningen med allt sitt byråkratiska 
nit som symboliserar det moderna och instru-
mentella samhället, men så enkelt förhåller det 
sig inte. Undersökaren är i själva verket uppväxt 
i Norrland och på många sätt en god representant 
för bygdens människor. Föremålet för hans un-
dersökning, kraftverkschefen, kommer däremot 
söderifrån och utgör i hög grad en sinnebild för 
den moderna utvecklingen. Mellan undersökaren 
och kraftverkschefen finns det dessutom en på-
taglig social motsättning. Kan man mot den bak-
grunden hävda att undersökningen skulle vara ett 
särpräglat modernt fenomen? Nej, snarare är det 
så att Sundman lyckas förena denna moderna och 
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byråkratiska attityd med en hållning som redan 
förut var typisk för den norrländska glesbygden. 
Man skulle mycket väl kunna förstå undersöka-
rens nyfikenhet på det nya och främmande, lik-
som hans överdrivna försiktighet, hans respekt 
för lagen och hans motstånd mot alla förhastade 
slutsatser, som något utmärkande för det gamla 
svenska samhället.

Var går i så fall gränsen mellan det traditio-
nella och det moderna i Sundmans roman? Som 
Lundström påpekar vid något tillfälle kommer 
moderniteten hos Sundman framförallt till ut-
tryck i språket, både sådant detta tematiseras i 
hans berättelser (exempelvis i form av en byrå-
kratisk undersökning) och sådant han själv an-
vänder det när han berättar sina historier. Enligt 
Sundman skulle språket vara strikt deskriptivt och 
instrumentellt. Det skulle finnas ett oöverstigligt 
avstånd mellan språk och verklighet, och orden 
skulle därför bara kunna benämna vissa elemen-
tära och triviala fakta som vi alla är överens om. 
Paradoxalt nog tycks denna moderna och posi-
tivistiska teori svara mot en språksyn som sedan 
urminnes tider har varit utbredd i den norrländ-
ska glesbygden och som ju också satte sin prä-
gel på den isländska sagan. Varom man inte kan 
tala bör man helst tiga; att tala för mycket är när-
mast ett förräderi mot verkligheten – sådan var 
inte bara den unge Wittgensteins utan också den 
gamle nordbons devis.

Nu kan man undra hur det egentligen förhål-
ler sig med denna dogm. Är den verkligen så oan-
tastlig som den kan te sig? I sin avhandling ifrå-
gasätter aldrig Lundström på allvar om Sundman 
har rätt då han hävdar att vi inte kan veta någon-
ting om verkligheten i sig eller om våra medmän-
niskors inre. Men självfallet finns det många an-
dra moderna filosofier än den unge Wittgensteins, 
och bland dessa finns det många som tvärtom vill 
göra gällande att man inte kan dra någon skarp 
gräns mellan språk och verklighet, eller för den 
delen mellan jaget och andra människor. Får man 
tro tänkare som, låt oss säga, Jacques Derrida el-
ler Jacques Lacan är det i stor utsträckning språket 
som skapar vår föreställning om verkligheten, lik-
som det är medmänniskan (eller den Andre) som 
i hög grad formar vår föreställning om det egna 
jaget. Mot den bakgrunden skulle man mycket väl 
kunna kritisera Sundman för att vara offer för en 
illusion, en illusion som han försöker sprida till 
sina läsare genom de ”verklighetseffekter” hans be-
rättarkonst på ett sinnrikt sätt lyckas producera.

Termen ”verklighetseffekt” förekommer på 
flera ställen i Lundströms avhandling, och den 
är givetvis hämtad från Roland Barthes klassiska 
essä ”L’effet de réel”, som publicerades 1968, just 
när dokumentarismen florerade i såväl den euro-
peiska som den skandinaviska litteraturen. Lund-
ström diskuterar verklighetseffekten främst i sam-
band med sin läsning av Skytten, där det förekom-
mer många långa och minutiösa deskriptioner 
som uppenbarligen inte har någon ordinär mi-
metisk funktion i texten. Vad är meningen med 
dessa torrt registrerande listor? Försöker Sund-
man beskriva den norrländska verkligheten så re-
alistiskt exakt som möjligt? Nej, knappast. Peter 
Hansen menar i sin analys av romanen att de till 
synes överflödiga detaljerna framförallt vill fästa 
läsarens uppmärksamhet på fiktionen som fik-
tion. Den långa listan skulle alltså ha ett metafik-
tivt syfte. Själv kan Lundström inte riktigt accep-
tera den tolkningen och föreslår i stället att Sund-
man genom sitt rena benämnande av tingen för-
söker överskrida språkets gränser eller tänja dessa 
så långt det går. ”Benämnandet fungerar snarast 
som ett utpekande av verkligheten”, skriver hon 
på s. 156, ”ett sätt att göra den närvarande, rentav 
frambesvärja den, i dess ’rena’, objektiva form, 
före kunskaps- och värderingsaktens ordnande. 
Som om språket trots allt hade en inneboende, 
avslöjande kraft”.

Enligt min egen åsikt är ingen av dessa tolk-
ningar helt korrekt men kanske heller inte helt 
felaktig. Sanningen ligger någonstans mitt emel-
lan Lundströms och Hansens läsningar. Sundman 
försöker inte beskriva verkligheten på samma sätt 
som en realistisk författare. Han vill tvärtom tala 
om för läsaren att verkligheten inte låter sig be-
skriva på ett uttömmande sätt. Hans listor skulle 
kunna fortsätta i det oändliga, och han hade ändå 
inte fått med alla detaljer. Men just genom att han 
fäster uppmärksamhet vid dessa meningslösa ba-
naliteter får läsaren det bestämda intrycket att det 
faktiskt finns en verklighet där, bakom eller före 
texten, som berättaren anstränger sig för att kunna 
fånga i ord. Precis så fungerar verklighetseffekten 
enligt Barthes, och så fungerar den mimetiska il-
lusionen överlag i Sundmans författarskap. Ge-
nom att gång på gång demonstrera sin oförmåga 
att skildra verkligheten frammanar han föreställ-
ningen om en orörd eller obegriplig värld utanför 
litteraturen. Ovetbarheten är i själva verket en il-
lusion som produceras av Sundmans texter.

Till de klara förtjänsterna med Lundströms av-
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handling hör emellertid att hon även pekar på 
en intressant utveckling i Sundmans författar-
skap, en rörelse ”från ovetbarhet till en det skäl-
lösa givandet och mottagandets problematik” (s. 
213). Denna förskjutning gör sig gällande redan i 
skildringen av mellanmänskliga relationer i Skyt-
ten, en skildring som föranleder Lundström att 
dra flera spännande linjer till Lars Ahlins förfat-
tarskap, men den är tydligast märkbar i Expedi-
tionen, där en av huvudpersonerna uppenbarligen 
representerar en annan livshållning än den som 
vanligtvis kännetecknar Sundmans hjältar. Jaffar 
Topan, som han kallas, är inte bara en motbild 
till den västerländska rationalitet som förkropps-
ligas i sådana gestalter som sir John i samma ro-
man eller ingenjör Andrée längre fram i författar-
skapet; han skiljer sig också genom sitt ”poetiska” 
språkbruk från berättarna i Sundmans övriga ro-
maner. Samtidigt konstaterar Lundström att han 
i rollen som uppassare och skrivare åt sina väster-
ländska herrar framstår som något av en exempla-
risk tjänsteman. Kanske har Sundman i denne lika 
gåtfulle som prudentlige skrivare skapat ett por-
trätt av sig själv som författare, framkastar Lund-
ström i slutet av sin analys.

Sådana spännande uppslag finns det gott om i 
Lundströms avhandling. Det är överhuvudtaget 
en mycket tankeväckande och stimulerande av-
handling hon har skrivit. Den behandlar en mer 
eller mindre outforskad period i ett av våra mest 
betydande moderna författarskap, och den bidrar 
därigenom till att nyansera och precisera bilden 
av ett viktigt skede i svensk litteratur. Man kunde 
önska att Lundström i större utsträckning hade 
konkretiserat den sociala och historiska kontext 
i vilken hon vill placera Sundmans författarskap, 
alltså det som i avhandlingen kallas ”modernite-
ten”, och att hon i högre grad hade problemati-
serat de filosofiska eller ideologiska premisser på 
vilka Sundmans berättarkonst vilar. Men hennes 
intelligenta och djupgående analyser av Sund-
mans texter väger upp dessa brister. Som textlä-
sare har Lundström inte bara har en imponerande 
förmåga att sätta sig in i det litterära verkets te-
matiska eller symboliska universum utan också 
en skarp blick för dess ibland komplexa och mot-
sägelsefulla form. Hon är dessutom en god sti-
list som på ett levande och pedagogiskt sätt kan 
förmedla sina vetenskapliga iakttagelser och för-
vandla läsningen av något så i grunden torrt som 
en akademisk avhandling till en lustfylld upple-
velse. Det bådar gott för framtiden, helt oavsett 

vilka nya litterära landskap eller vilda terränger 
Lundström väljer att orientera sig i.

Rikard Schönström

Ortrun Rehm, Er-lesene Bilder. Untersuchungen 
zum Text-Bild-Bezug zwischen Inger Christensens 
’Det malede værelse’ und Andrea Mantegnas ’Ca-
mera Picta’ (Rombach Wissenschaften, Reihe Nor-
dica, Münchener Universitätsschriften, Institut 
für Nordische Philologie, 9). Freiburg i.Br./Ber-
lin 2005.

I Sverige är den danska författarinnan Inger Chris-
tensen (f. 1935) i första hand känd – och över-
satt – som poet. I hemlandet däremot är hennes 
betydelse som romanförfattare och essäist väl så 
stor; dessutom arbetar hon inte sällan i gränslan-
det mellan olika genrer. Vägledande för författar-
skapet, såväl inom lyriken som inom prosan, är 
experimentet och de utifrån hämtade, icke-litte-
rära systemen – därav beteckningen systemdikt-
ning som Christensen är den främsta represen-
tanten för. Allt sedan debuten med diktsamling 
Lys 1962 har varje ny bok inneburit ett nytt expe-
riment enligt ett nytt system: genombrottet med 
diktsamlingen Det (1969) struktureras enligt prin-
ciper uppställda av språkfilosofen Viggo Brøndal 
och samlingen Alfabetet (1981) följer Fibunaccis 
talserie (1, 2, 3, 5, 8, 13 osv.). Romanen Azorno 
(1967) använder sig bland annat av upprepningar 
av längre eller kortare textpassager.

Situationen i Tyskland, där Christensen är ett 
betydande namn, är snarlik den i Sverige. I bak-
sidestexten till Ortrun Rehms avhandling Er-le-
sene Bilder. Untersuchungen zum Text-Bild-Bezug 
zwischen Inger Christensens ’Det malede værelse’ und 
Andrea Mantegnas ’Camera Picta’ betecknas Chris-
tensen ”Lyrikerin”, trots att avhandlingen i fråga 
inte behandlar Christensens lyrik utan en roman, 
Det malede værelse. En fortælling fra Mantua från 
1976. Romanen, som i korta ordalag kan beskrivas 
som en lång ekfras över Andrea Mantegnas fresker 
i Camera Picta i Mantua, är i lika hög grad som 
lyriken ett till den minsta detalj systematiserat 
experiment, där Mantegnas målningar utgör den 
yttre referesen. Att denna beteckning av Christen-
sen som i första hand lyriker inte bara är förlagets 
ordval utan att den också representerar Rehms 
syn blir tydligt en bit in i avhandlingstexten, där 
Rehm skriver: ”Es läßt sich deshalb auch die These 


