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nan är ovanlig hos Lilja och det är dansbanorna 
också. Liljas texter, t ex Kvinnorna i släkten, kan 
läsas som repliker till den manliga primitivismen. 
Bara det att hos Lilja sker brottningen mer med 
moderskapet än med driften. Nilson tänker sig 
att om berättelser i populärlitteraturen slutar i det 
fullkomnande mötet så fortsätter Lilja och hen-
nes kollegers texter längs en annan väg fram till 
hur mötet till slut misslyckas.

Nilson summerar sina läsningar med att Lilja 
deltog i 30-talets debatt om kvinnlighet och mo-
derskap. Liljas män och kvinnor är och förblir en-
samma. Att förhålla sig till moderniteten – Lilja 
talar visserligen själv om att hon är ur takt med ti-
den, men Nilson visar att författarskapet har mer 
än en röst, det är polyfont och uppvisar en am-
bivalens gentemot det moderna. Det visar prov 
på en stark kritik mot den gamla sk goda tiden, 
en religionskritik.

Hur kom hon då att bli klassad som traditio-
nell och underhållande, tänker sig författaren? 
Med Felski hävdas att kvinnan på grund av sitt 
genus alltid ställs utanför det nya. Att ”Den nya 
kvinnan” hör moderniteten till håller Nilson med 
om, men menar samtidigt att om den nya kvin-
nan ensam får representera kvinnors modernitet 
så blir det problematiskt. En sådan skildring, re-
presentation av moderniteten kan ge en föreställ-
ning om att kritiker som Lilja är konservativa el-
ler motståndare, när de snarare är granskare eller 
ifrågasättare.

När det gäller avhandlingens upplägg och för-
söket att rädda ett författarskap in i en accepte-
rad romantradition finns det skäl att fundera på 
om rätt metod för projektet är att läsa/referera 
recensioner. Finns det andra sätt att komma åt 
gångna dagars mottagande eller läsarreaktioner 
så redovisas de inte här. En svårighet är förstås att 
(status)kritikens röster utgör förarbeten till litte-
raturhistorierna och där har Lilja aldrig placerats 
särskilt stadigt. Man kan ha invändningar mot 
den betydelse som recensenter och förlag har gi-
vits för modernitetsbehandlingen liksom frågor 
när det gäller behovet att gradera och sortera lit-
teraturen, jag menar ändå att Nilson visar sig be-
härska konsten att välja vilka texter och aspekter 
hon ska behandla ur ett mångårigt och produktivt 
författarskap. Ännu en konst visar avhandlingen 
prov på: Nilson kan läsa romaner på ett sätt som 
gör att hon får fram vad hon vill ha sagt utan att 
läsaren förlorar kontakten med vare sig Liljas ro-
maner eller litteraturvetenskap.

Gertrud Liljas författarskap blir med denna stu-
die för första gången behandlat i en doktorsav-
handling. Den tysta rösten ur takt med tiden, skri-
ver Nilson om och tänker sig nog att Lilja talar från 
den position i utkanten hon kallar middlebrow.

Birgitta Ney

Mikael Askander, Modernitet och intermedialitet 
i Erik Asklunds tidiga romankonst. Acta Wexio-
nensia Nr 29 2003. Humaniora. Växjö Univer-
sity Press 2003.

Mikael Askanders Modernitet och intermediali-
tet i Erik Asklunds tidiga romankonst är den för-
sta litteraturvetenskapliga doktorsavhandlingen 
som lagts fram vid Växjö universitet, och dess-
utom den första akademiska avhandlingen om 
Erik Asklunds författarskap.

I centrum för Askanders analys står de tre ro-
manerna Kvinnan är stor (93), Lilla land (933) 
och Fanfar med fem trumpeter (934). Valet av just 
denna del av författarskapet motiveras med att 
Asklund starkt bidrog till att utveckla den litte-
rära modernismen under 930-talet.

Avhandlingen är disponerad i fem kapitel: . 
”Inledning”; 2. ”Den moderna kvinnan i fokus: 
Kvinnan är stor”; 3. ”Svensk landsbygd i film-
tempo: Lilla land”; 4. ”En roman med ett ’sound-
track’: Fanfar med fem trumpeter”; 5. ”Samman-
fattande slutdiskussion”.

I första kapitlet tecknas författarens biografi. 
Övertygelsen om att liv och dikt i Asklunds fall 
är en ovanligt sammantvinnad helhet är motivet 
för denna exkurs. Avhandlingsförfattaren dekla-
rerar att han i närläsningen av de tre romanerna 
fortlöpande kommer att relatera dem till adek-
vata aspekter av Asklunds liv. I denna inledande 
levnadsteckning ägnas störst utrymme åt författa-
rens väg in i litteraturen, främst debuten tillsam-
mans med Harry Martinson, Artur Lundkvist, 
Josef Kjellgren och Gustav Sandgren i antolo-
gin 5 unga 929. Askander uppehåller dig vid den 
bild av Asklund som framträdde en bit in på 30-
talet och noterar att han snart blev ett omdisku-
terat namn i den litterära debatten. En kort sam-
manfattande karakteristik av mottagandet av den 
tidige Asklunds verk visar på två sidor. Den ena 
präglas av skepsis mot hans psykologiska gestalt-
ning och modernistiska experimentlust. Den an-
dra utmärks av en positiv attityd till en ung för-
fattarbegåvning med framtiden för sig.
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Asklund tycks ha varit oavlåtligt verksam un-
der dessa år som avhandlingsförfattaren valt att 
studera. 93 gav han ut två romaner, Ogifta och 
Kvinnan är stor, han verkade som redaktör för 
antologin Modern lyrik och spelade tillsammans 
med bl a Artur Lundkvist in kortfilmen Gamla 
stan. Året därpå utkom Frukt, en samling prosa-
dikter, följd året därefter av romanen Lilla Land. 
934 gavs så hans hittills mest omfattande ro-
man ut, Fanfar med fem trumpeter. Avhandlings-
författaren ger korta karakteristiker av de roma-
ner som senare ska behandlas och sätter dem sam-
tidigt in i en biografisk kontext. Här presente-
ras dessutom begrepp som livsdyrkan och vita-
lism. Inriktningen för avhandlingens fortsätt-
ning anges också, nämligen de två huvudteman 
som finns med i avhandlingstiteln: moderniteten 
och anknytningen till andra konst- och medie-
former.

Askander slår fast att begreppet modernitet är 
”notoriskt svårdefinierat” (s 30) och för att finna 
tjänliga teoretiska hjälpmedel för sin analys av hur 
moderniteten kommer till uttryck i Asklunds ro-
maner har han valt att följa Torsten Petterssons 
typologi med fyra samtidiga utvecklingstenden-
ser: ) Industrialisering, 2) Demokratisering, 3) 
Sekularisering och 4) Subjektivering. Kring varje 
kategori förs ett resonemang där också andra rös-
ter om moderniteten får komma till tals, bl a John 
R Gibbins och Bo Reimer, Sara Danius och Pe-
ter Luthersson. Av referenser till internationella 
modernitetsteoretiker finner man knappt någon. 
Endast Marshall Bermans All that is Solid Melts 
into Air. The Experience of Modernity nämns. Med 
tanke på att den internationella modernitetsdis-
kussionen de senaste 5 åren varit mycket intensiv 
ter sig valet av Torsten Petterssons korta och gan-
ska allmänt hållna kultur- och idéhistorisk fram-
ställning något begränsande. I en doktorsavhand-
ling där modernitet förekommer som första ord i 
titeln förväntar man sig en mer omfattande dis-
kussion av begreppet.

Askander betonar att modernitet inte enbart 
ska förstås som processer utan även som konkreta 
föremål ”som är tidstypiska, de aktuella nymodig-
heterna i det moderna samhället samt erfarenhe-
ten av moderniteten” (32). Dessa konkreta ting 
benämner han ”det modernas ikoner”, med en 
term lånad från Per Olov Qvist. Alla dessa ma-
teriella ting – grammofoner, bilar, moderna hus 
och kläder, biografer och radioapparater – är na-
turligtvis exponenter för den industriella moder-

nitetens processer, för att ansluta till Torsten Pet-
terssons kategorier, och i Asklunds texter kommer 
de att fungera som ett slags modernitetens mar-
körer. Iakttagelsen är oomtvistlig men själva be-
nämningen ”ikon” är illa vald i sammanhanget. 
Den ursprungliga betydelsen av ordet är bild, och 
en etablerad användning av ordet avser östkyrkans 
heliga bilder. I semiotiken förekommer ordet som 
en av tre teckenkategorier. På bildskärmen avser 
ordet en bild eller symbol för programvara eller 
dokument. Ett uttryck som ”modernitetens ikon” 
associerar snarare till vardaglig tidningsprosa än 
till vetenskaplig avhandlingsprosa.

Under rubriken ”Intermedialitet” redovisas de 
teoretiska grunder som varit avgörande för hur 
Asklunds romaner kan studeras ur intermedial 
synvinkel. Askander anför Ulla-Britta Lagerroths 
formulering om intermedialitetsforskningens hu-
vuduppgift: ”utforskandet av historisk och nutida 
gränsöverskridande trafik mellan konstarter och 
medier.” En kort historisk framställning över de 
viktigaste exponenterna för vad som med tiden 
skulle komma att benämnas intermediala studier 
avslutas med att avhandlingsförfattaren åbero-
par Werner Wolfs The Musicalization of Fiction. 
A Study in the Theory and History of Intermediality 
från 999. I bokens inledningskapitel fomulerar 
Wolf ett utkast till en övergripande intermedia-
litetsteori. Askander redogör för Wolfs begrepp 
”öppen” och ”dold” intermedialitet och applice-
rar dem omedelbart på Asklunds arbeten.

Avsnittet om intermedialitet hänger väl sam-
man. Askander finner stöd för sitt resonemang 
och de problem som han avser att belysa i av-
handlingens fortsättning hos forskare som An-
ders Ohlsson, när det gäller den filmiserade tex-
ten, och Hans Lund, ifråga om textens relation 
till bildkonsten. Överpedagogisk och till och med 
truistisk är däremot beskrivningen av metoden för 
intermedialitetsforskning, som Askander menar 
sker i två steg: ”dels ska förekomsten av ett inter-
medialt fenomen konstateras, dels ska sedan dess 
funktion i sammanhanget utredas.”

Om redovisningen av de teoretiska utgångs-
punkterna är övertygande ter sig tillämpningen av 
teorin på de tre romanerna mer ojämn. Lyckad är 
exemplifieringen av hur romanen Lilla land i en-
skilda stycken kan beskrivas som en filmiserad ro-
man och ännu mer lyckad är redovisningen av ex-
empel på textens musikalisering i Fanfar med fem 
trumpeter. Relationen mellan kvinnor och män ur 
modernitetsperspektiv diskuteras på ett intresse-
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väckande sätt. Det populära filmmediet och de 
tillhörande biobesöken representerar nya mötes-
former och träffpunkter för unga män och kvin-
nor. Filmmediets tematiserade erotik och mörk-
ret i biosalongen gör biobesöket till en händelse 
med sexuella förtecken. Andra modernitetsfeno-
men som proväktenskap berörs, och 30-talets fri-
are relationsmönster – som kommer till uttryck 
framför allt i Kvinnan är stor – sätter Askander 
in i adekvata sammanhang i samtiden, t ex Kru-
senstjernafejden.

Däremot är användningen av begreppet ekfras 
genomgående problematisk. Man kunde förvänta 
sig en definition av ekfrasbegreppet redan i inled-
ningens teoriavsnitt, men först vid analysen av 
romanen Kvinnan är stor presenteras innebörden 
av begreppet: ”en verbal gestaltning av en visuell 
gestaltning” (s 6). Hänvisning till någon av de 
forskare (t ex Spitzer, Heffernan, Mitchell) som 
uppehållit sig vid relationen mellan dikt och bild 
och som lanserat skilda ekfrasdefinitioner före-
kommer inte. Trots det verkar det vara Heffernans 
betydelse som Askander utgått från: ”verbal repre-
sentation of visual representation.” När sedan be-
greppet appliceras på romanerna är det sällan det 
rör sig om ekfraser enligt den definition som pre-
senterats (se t ex s 64, 89 och 25). Omnämnandet 
av en bild i form av ett fotografi, en oljemålning 
eller en spegelbild motiverar inte att företeelsen 
benämns ekfras. Sådana brister gör att interme-
dialitetsaspekten på Asklunds romankonst bitvis 
förlorar i pregnans.

Ett antal intertexter menar sig Askander identi-
fiera i de tre romanerna. Han säger sig företräda en 
pragmatisk syn på intertextualitetsbegreppet och 
presenterar sin definition: ”Med intertexter avser 
jag andra skrivna texter utanför den text som pri-
märt analyseras och som på ett eller annat sätt re-
lateras till denna.” Här anges inte hur relationen 
ska identifieras, inte heller hur relationens giltig-
het ska avgöras.

Flest intertexter finner Askander i Kvinnan är 
stor: Karin Boye, Astarte (s 56 f ); James Joyce, 
Ulysses (s 69); Homeros, Odysseen (s 72); Söder-
berg, Den allvarsamma leken (85); Lawrence, Lady 
Chatterly’s lover (s 63, 86 f ); och – som en krono-
logiskt omvänd intertext – Eyvind Johnsons Bobi-
nack (s 85). Vad gäller Lilla land noteras följande: 
Zola, Nana (s 24); Voltaire, Candide (s 27) och 
Whitman, Leaves of Grass (s 32 f ). Däremot är 
Askander betydligt mer återhållsam med att ange 
intertexter i Fanfar med fem trumpeter. I huvudsak 

är det Lundkvists Floderna flyter mot havet som 
där uppmärksammas (s 67).

Bland dessa vill jag ta några exempel. Det gäl-
ler de prosalyriska s k parenteserna i Lilla land. 
Som Askander skriver påminner dessa ”om Whit-
mans katalogartade, prosalyriska sång till Ame-
rika och den enskilda individens rätt till frihet”. 
Jag kan bara instämma i omdömet. Whitmans 
allomfattande anspråk och expansiva stil finner 
man ett eko av här. Greppet att ta in en hel na-
tion i sin dikt klingar likaledes whitmanskt. Jag 
är däremot mer tveksam till att ställa Lilla land 
i något sorts intertextuellt förhållande till Émile 
Zolas Nana. De överensstämmelser Askander fin-
ner mellan Asklunds Elin – ”bygdens röda Ve-
nus” – och Nana – ”Blonda Venus” – bedömer jag 
som tillfälliga. De paralleller som Askander fin-
ner mellan Elins uppträdande i kyrkan och Na-
nas framträdande på scenen är diskutabla. Världs-
litteraturen vimlar av utmanande kvinnor, som 
av likartade skäl skulle kunna anföras som jäm-
förelseobjekt.

Däremot kan man förvånas över att kapitelrub-
rikerna i Kvinnan är stor förbigås helt: ”Av ska-
dan blir man frågvis”, ”Intet omänskligt är mig 
främmande”, ”Det är synd om kvinnorna”. Den 
lekfulla attityden till traditionen – här represente-
rad av Hesiodos, Terentius respektive Strindberg 
– borde vara värt ett resonemang ur modernitets- 
och intertexturalitetsperspektiv.

Andra ställningstaganden av Askander kan dis-
kuteras, t ex den oproblematiserade betydelsen av 
medier, dvs både medier i betydelsen konstnärliga 
uttrycksformer (t ex ett bildkonstverk) och tek-
niskt grundade medier (t ex en grammofon eller 
ett fotografi). Likaså är bristen på tydlig boskill-
nad mellan författaren och hans verk besvärande. 
När Asklund skildrar en abort i Kvinnan är stor 
behöver inte det betyda att han är anhängare av 
fri abort, ändå skriver Askander: ”Borde inte Ask-
lund – som vitalist betraktad – med andra ord vara 
abortmotståndare?” Ifråga om språkmissar och 
bruket av redundans när han parafraserar redan 
citerade avsnitt kunde man ha önskat att avhand-
lingen fått ytterligare en bearbetning.

Trots brister i precision vad gäller vissa begrepp 
och tillämpningar uppfyller Askander gängse 
fordringar ifråga om akribi, avgränsning, fördjup-
ning och kontextualisering. På ett ofta fantasi-
rikt sätt har han funnit grunder för sin tolkning 
inom skilda teoretiska kontexter, bland skönlit-
terära intertexter och i andra kulturvetenskap-
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liga sammanhang. På detaljplanet gör han många 
fina iakttagelser. Han lyfter fram ett författarskap 
som hittills fått föga uppmärksamhet. Medan ge-
nerationskamraterna i 5 unga, Harry Martinson 
och Artur Lundkvist, ägnats flera doktorsavhand-
lingar jämte andra tungt vägande studier, har Ask-
lund och övriga inte fått särskilt stor uppmärk-
samhet. Ofta förskjuts proportionerna när sökar-
ljuset riktas mot periferin, och när nu Asklunds 
tidiga författarskap blir belyst framträder flera in-
tresseväckande aspekter på denne författares roll i 
samtiden. I ett sentida perspektiv ter sig just hans 
modernistiska experimentlust särskilt intressant, 
något som Mikael Askander också tagit fasta på i 
sin avhandling. Kombinationen modernitet och 
intermedialitet visar sig nämligen väl lämpad för 
analys av Asklunds romaner från tidigt 930-tal.

Johan Stenström

Jenny Björklund, Hoppets lyrik. Tre diktare och en 
ny bild av fyrtiotalismen. Ella Hillbäck, Rut Hil-
larp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg. Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Ste-
hag 2004.

Den lyriska fyrtiotalsmodernismen är ett av den 
moderna svenska litteraturhistoriens mest dra-
matiska och fantasieggande kapitel, vilket också 
visar sig i den försvarliga mängd forskarmödor 
som ägnats åt dess författare, dess debatter och 
dess filosofiska och ideologiska förutsättningar. 
Intresset är välmotiverat. Få perioder i den mo-
derna svenska litteraturhistorien kännetecknas av 
en sådan dramatik som fyrtiotalet. Slagskuggorna 
från andra världskriget, de högtflygande diskus-
sionerna om litteraturen som vägvisare ut ur sön-
derfallna ideologier, de djärva stilexperimenten 
och debatterna om nödtvungen eller påklistrad 
obegriplighet… Det litterära fyrtiotalet är ett liv-
ligt myller av röster, där de kvinnliga och manliga 
författarnas stämmor ömsom flätas samman, öm-
som skiljer ut sig i separata stämmor.

I litteraturhistorieskrivningen och i merpar-
ten av den hittillsvarande forskningen har dock 
bilden tett sig skev såtillvida att de kvinnliga för-
fattarnas röster hänvisats till understämmor eller 
marginalplatser – om de ens alls har uppmärk-
sammats. I den avhandling jag själv skrev 998 
(Kärlekens ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas 
fyrtiotalsmodernism) valde jag, en smula dras-
tiskt, att beskriva den litteraturhistoriska bilden 

av fyrtiotalet som ”en allvarstyngd bjudning på 
en herrklubb dit kvinnor endast undantagsvis var 
inbjudna”. Min egen utgångspunkt fann jag i en 
sorlande fest, som beskrivs i en av Rut Hillarps ro-
maner från 50-talet. Där står en kvinna i centrum 
för uppmärksamheten, livligt inbegripen i ett lika 
poetiskt som intellektuellt samtal om kärlekens le-
vande och litterära uttrycksformer.

Kärleken och kvinnorna finns med bland 
nyckelorden också i Jenny Björklunds avhand-
ling Hoppets lyrik. Tre diktare och en ny bild av fyr-
tiotalismen. Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Mar-
gret Dahlquist-Ljungberg. Som framgår av titeln 
vill dock avhandlingen även lansera en ny bild av 
fyrtiotalismen och därmed markera en skiljelinje 
gentemot sina föregångare. Denna förnyelsevilja 
tar sitt avstamp i en plädering för en mer inklu-
derande syn på fyrtiotalet och dess poeter av båda 
könen. Björklund hävdar att fyrtiotalets lyrik tidi-
gare alltför ensidigt etiketterats som ångestriden 
och pessimistisk. Själv vill hon lyfta fram ”hoppets 
lyrik” som en förbisedd men betydelsebärande te-
matisk förbindelselinje mellan decenniets moder-
nistiska poeter, vilka i avhandlingen främst repre-
senteras av Ella Hillbäck, Rut Hillarp och Ann-
Margret Dahlquist-Ljungberg.

I komprimerad form inrymmer den här skis-
serade tolkningsstrategin också avhandlingens tu-
delade syfte, nämligen: att tillerkänna de nämnda 
kvinnliga poeterna hemortsrätt i det litterära fyr-
tiotalet samt att, som Björklund skriver,” omvär-
dera översiktsverkens syn på fyrtiotalet som pes-
simismens och ångestens epok” (s. 28). Det se-
nare delsyftet utmynnar i ett ifrågasättande av 
legitimiteten i den litterära kontext som de lit-
teraturhistoriska översiktsverken i sin nuvarande 
form utgör. I övergripande bemärkelse åberopar 
avhandlingen en genusteoretisk förståelseram, 
vilken Björklund dock inledningsvis relativiserar 
och avgränsar till att gälla just perspektivvalet: att 
de i litteraturhistorieskrivningen marginaliserade 
kvinnliga lyrikerna återförs till den litterära kon-
text som ursprungligen omgav dem, i det här fal-
let den lyriska fyrtiotalsmodernismen. Däremot 
avser hon inte att diskutera orsakerna till margi-
naliseringen, inte heller att ”analysera relationer 
mellan könen eller studera bilder av kvinnlighet 
i dikterna” och att detta får, som hon framhål-
ler, till följd att kön inte är ett centralt begrepp i 
textanalyserna (s. 27). Dessa val av avgränsning, 
och därmed inskränkning, av den genusteoretiska 
förståelseramen, förklarar Björklund med att tidi-




