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rär förmoder” till det moderna genombrottets kvinno-
litteratur. Emilie Flygare-Carlén har ofta använts som
ett exempel på en författare som negligerats i litteratur-
handböckerna. Hon vore självklar om vi skulle skriva
litteraturhistoria utifrån ett läsarperspektiv, på det sätt
som litteraturforskaren Gunnar Hansson förespråkat.
Anledningen till att hon förbisetts är att hennes verk be-
traktats som populärlitterära och utan högre litterärt
värde. Nu Wnns hon med, och tyngdpunkten ligger på
hennes litterära teknik och tematik. En förändring i sy-
nen på kvalitet har kommit till stånd.

Och synen på litteraturhistorien som en historia
möjlig att ena och syntetisera får förmodligen framledes
vika för mångfald, för alternativa men samexisterande
tolkningar och kanske också för splittring. Fortfarande
har vi inte sett någon litteraturhistoria som prövar såda-
na mer osymmetriska grepp.

Med sitt djärva kunskapssökande har Nordisk kvin-
nolitteraturhistoria lagt grunden till alla dessa attrahe-
rande utmaningar kring kanon, kön och kvalitet. Man
får hoppas att de antas.

Anna Williams

Skånes litteraturhistoria. Del 1: Fram till 1940-talet. Red.
Louise Vinge. Malmö 1996

Skånes litteraturhistoria – Wnns den? Titeln på den ny-
utkomna första delen av Skånes litteraturhistoria ger ge-
nast associationer till andra regioners eller landskaps lit-
terära idiom: Bohusläns litteraturhistoria, Hallands,
Upplands, Norrbottens… Precis som Louise Vinge skri-
ver i förordet till den skånska litteraturhistorien så måste
sådana handböcker rimligtvis bli historier om landska-
pets kultur, ekonomi och regionala identitet. Men kan
den regionala identiteten i ett författarskap eller i litterä-
ra strömningar kopplas loss från de större sammanhang-
en och räcka till för en specialiserad litteraturhistoria?
Eller kan man skriva en regional litteraturhistoria som
samtidigt uppmärksammar det nationella och interna-
tionella?

Efter att ha läst första delen av Skånes litteraturhisto-
ria skulle jag vilja svara både ja och nej på de frågorna.
Redaktören Louise Vinge och hennes medarbetare Per
Erik Ljung, Anders Palm, Bertil Romberg och Per Ry-
dén har skapat ett gediget verk som berättar om skild-
ringarna av landskapet, årstidsväxlingarna och folklivet,
allt i enlighet med syftet att ”följa hur den litterära bil-
den av Skåne, dess folk och natur har utformats, föränd-
rats och traderats” (s. 8). De går i stort kronologiskt till
väga, börjar i mitten av 1700-talet och stannar ungefär
vid andra världskrigets utbrott. En stor förtjänst är dels
att författarnas konkreta förhållande till regionens språk
och kultur träder fram i Xera textanalyser, dels att läsa-

ren kan följa litterära linjer genom tidens gång och se
hur författare inspirerats och knutit an till eller tagit av-
stånd från sina föregångares syn på hur kulturen, identi-
teten och tillhörigheten skall formuleras litterärt. Louise
Vinge kommenterar Victoria Benedictssons språkliga
teknik och dialektbruk i novellkonsten (s. 86). Anders
Palm visar hur den lyriskt melankoliska bild av Kristian-
stadstrakten som poeten och landskapsskildraren Albert
Henning (1881–1963) förmedlar får sin mörka motsägel-
se i Birgitta Trotzigs prosa (s. 72 f.).

På så sätt är den regionala utgångspunkten ett spän-
nande grepp; Skåne blir synligt ur varierande och skif-
tande synvinklar, det blir belyst genom författarnas
temperament och intellektuella förhållningssätt. En
skånsk litterär tradition växer fram i litteraturhistoriens
vandring genom provinsen. Kanske kan man tala om
konstruktionen av ett landskap. I dikterna, folklivs-
skildringarna, reseberättelserna och novellerna skapas
och omskapas landskapet i en ständigt pågående pro-
cess. ”Platsens poesi har förändrat platsen”, skriver An-
ders Palm träVande om Hjalmar Gullbergs Falsterboly-
rik (s. 200).

Därför är det också mycket klokt att så många olika
genrer och litterära uttryck får komma till tals i handbo-
ken. Vi möter Skåne inte bara i lyriken och den skönlit-
terära prosan utan också i memoarer, bygdeskildringar,
studentspex, minnesböcker och reportage. Rubriker
som ”Tidningsmän med och utan tidningar” och ”Dia-
lektstudier och folkminnesforskning” samsas med
”Verskonstnär på Hököpingemål” och ”Sägnernas sam-
lare”. Vissa författare kommer också mer till sin rätt i ett
provinsiellt perspektiv. Jag tänker på beskrivningen av
åttitalsrealisten Henrik Wranér, som insatt i sitt skånska
sammanhang får en mer framskjuten plats här än i de
allmänna handböckernas skildringar av 1880-talet.

I de Xesta avseenden är dock Skånes litteraturhistoria
trots sitt nya regionala perspektiv en traditionell littera-
turhistorisk handbok. Den är kronologisk, den lägger
stor vikt vid de välkända författarskapen och vid den
traditionellt skolade, borgerliga, manliga iakttagaren.
Mer undanskymda författare presenteras, och samman-
taget ges de ett ganska generöst utrymme. Men de en-
skilda proWleringarna blir kortfattade till förmån för de
förväntade parnassens namn: Tegnér, Bååth, Hansson,
Benedictsson, Ekelund, Österling, Gullberg. En ambi-
tion har då också varit att relatera det regionala till ett
bredare fält. Diktarnas nationella, internationella eller
kosmopolitiska position framhålls, som ett slags försäk-
ran om provinsens delbetydelse. Loise Vinge har under-
strukit vikten av att koppla samman den skånska identi-
teten med den kontinentala, inte minst på grund av
landskapets geograWska läge. ”Det ’typiskt skånska’ har
ett danskt, franskt och tyskt påbrå som inte får försum-
mas” (Tidskrift för litteraturvetenskap 1992:2–3, s. 8).
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Men är inte detta något som gäller all svensk klassisk lit-
teratur under den period som behandlas? Det typiskt
svenska har ett självskrivet internationellt påbrå. Därför
är det självklart att en regional litteraturhistoria kan sät-
ta det regionala främst. Annars blir den alltför lik det
nationellt inriktade översiktsverket.

Med Skåne som scen skulle en djärvare uppläggning
ha kunnat lyfta fram regionens litteratur på ett mer ut-
manande sätt. En tydligare tematisk linje skulle till ex-
empel ha gett större frihet att släppa kronologin och
koncentrationen på de kanonetablerade och klassiska
författare som redan intar tätpositionerna i våra riks-
täckande litteraturhistorier. Nu fungerar dessa porträtt
ofta mer som en repetition. I många fall hade man kun-
nat lyfta fram det biograWska än mer, för att förankra
författarna vid platserna. Anders Palms avsnitt om An-
ders Österling är ett bra exempel på att den biograWska
informationen har sin givna plats i berättelsen om för-
fattarskapens provinsiella identitet.

Dessutom är den skånska litteraturen så som den
presenteras i denna nya litteraturhistoria med några få
undantag en litteratur skriven av män. Ur ett modernt
litteraturvetenskapligt perspektiv ger handboken ett da-
terat intryck i det här avseendet eftersom denna omstän-
dighet varken kommenteras eller diskuteras.

I landskapets litteraturhistoria är det tydligt att det är
just den bortglömda litteraturen och de undanskymda
litterära miljöerna som borde få betydligt mer utrymme
än de beretts hittills. Litteraturen vid sidan av de stora
nationella strömningarna får plötsligt ett nytt värde, och
de mer eller mindre okända namnen kan mycket väl ut-
göra fundamentet i en regional litteraturhistoria. I Skå-
nes litteraturhistoria blir man nyWken på allmogeskildra-
ren Eva Wigström (1832–1901), 1920-talsprosaisten
Anna Björkman (1888–1959) eller bygdemålsberättaren
Ola Cappelin (1868–1948), namn som nu behandlas
kortfattat eller översiktligt, förmodligen därför att
mycket grundforskning ännu är ogjord.

En viktig funktion fyller således Skånes litteraturhis-
toria därför att den väcker intresse för och kanske lockar
till vidare forskning kring den lokala litteraturen. Det
handlar om en upptäcksfärd som säkert bjuder både
oväntade och annorlunda litterära möten, oberoende av
den traditionella kanon. En sådan intressant upptäcks-
färd har Skånes litteraturhistoria påbörjat.

Anna Williams

Maria Nikolajeva, När Sverige erövrade Ryssland. En stu-
die i kulturernas samspel. Brutus Östling Bokförlag Sym-
posion. Stockholm/Stehag 1996 (376 s.).

”Sekelskiftet mellan 1800- och 1900-tal var den period
då den svenska litteraturen för första och sista gången

gjorde sig bemärkt på den ryska bokmarknaden.” Med
denna dystra prognos inleder Maria Nikolajeva sin un-
dersökning av svensk sekelskiftslitteratur i Ryssland.
Man får hoppas att förf. inte riktigt menar vad hon skri-
ver. Nog vore det sorgligt om svensk litteratur inte skul-
le ha någon framtid alls i det stora landet! En roligare
formulering möter några sidor längre fram, närmast
med anledning av MN:s tidigare bok om Selma Lagerlöf
i ryskt perspektiv:

[…] rent litteratursociologiska studier av en litteraturs
eller ett författarskaps mottagande i en annan kultur
har något ofullbordat över sig. Alla studier har i stort
sett samma struktur: en noggrann, plikttrogen kartlägg-
ning av översättningar, utgåvor och kritiska inlägg om
fenomenet ifråga. Denna metod lämnar inte utrymme
vare sig för funderingar kring varför ett kulturellt feno-
men över huvud taget accepteras av en främmande kul-
tur eller för en undersökning av de mekanismer som
styr denna överföring. (s. 14)

MN:s syfte är alltså att presentera ”funderingar” kring
dessa spörsmål. Tillämpad på hennes material blir upp-
giften att förklara den relativa framgången för svensk lit-
teratur i Ryssland decennierna kring senaste sekelskifte.
I sista hand gäller det emellertid en ännu mer intrikat
fråga: Vilken mental beredskap hade tidens ryska publik
för att ta emot denna litteratur?

De teoretiska redskapen hämtar MN från Jurij Lot-
mans kultursemiotik som bl.a. studerar vad som händer
när en kultur överförs till en annan, när ”det främman-
de” assimileras med ”det egna”. Processen kan beskrivas
som en rörelse från periferi mot centrum under vilken
sker ett antal gränsöverskridanden som mer eller mindre
radikalt förändrar både det främmande och det egna.

Vid den främmande kulturens inträde i den egna
medför den ett antal ”extra-kulturella” fenomen, dvs.
sådant som ligger utanför den egna kulturens medvetan-
de. Dessa blir föremål för mottagarnas ”aktiva oförståel-
se” som framför allt uppträder vid de gränszoner man
har att passera. Mottagarna uppfattar det nya med hjälp
av sina kulturella koder, förkastar en del, tar till sig an-
nat och omformar detta på olika sätt. Samtidigt kan de-
ras kodspråk förändras. Under resans gång uppstår nya
koder (”semiotisering”), medan andra förlorar sin aktu-
alitet (”desemiotisering”).

All kulturell utveckling – t.ex. en receptionsprocess –
är en rörelse i tiden, men utspelas även på såväl en hori-
sontell som en vertikal nivå. Den förra nivån avser bl.a.
gränspasseringar av ovan angivet slag – extra-kultur, pe-
riferi, centrum. MN räknar vidare med storheter som
icke-kultur – sådant mottagaren inte erkänner som kul-
tur – och para-kultur, dvs. populärkultur. På den verti-
kala nivån heter nyckelbegreppen materiell, social och


