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författaren, bägge centrala instanser i Noréns för-
fattarskap, fråndementala avtrycken i 1960-talspo-
esin, via 1970-talets intimiserade dagbokspoesi,
författarens alter ego i några viktiga pjäser under
1980- och 1990-talen, och naturligtvis det ”själv-
biografiska” jaget i 2000-talets dagboksanteck-
ningar. Olsson återkommer till jaget och förfat-
taren i flera av essäerna, särskilt de avslutande ka-
pitlen ”(L. Norén)” och ”(Subjektsapparat)”. I det
förstnämnda förs en intressant och insiktsfull dis-
kussion om den Författare (med drag av Norén
själv) som framskymtar i pjäser som Kliniken och
Personkrets 3:1. I linjemed sina tidigare resonemang
vill Olsson se denne författare som ”en maskindel
i den stora språkapparaten” (s. 117). Författarens
närvaro handlar varken om inlevelse eller om att
ge författaren en upphöjd betydelse. Utan att ge
något definitivt svar på hur denne Författare ska
förstås leker Olsson med tanken att han represen-
terar denAndre, som ju dessa pjäser kan sägas vilja
ge en röst. Tanken på Författaren som den Andre
hämtar näring ur Olsson idé om språkmaskinen.
Med exempel hämtade från stora delar av förfat-
tarskapet kan Olsson visa hur Norén etablerar ett
jag som glömmer sitt förflutna, och som på olika
sätt detroniserar sig själv som ett subjekt med en
sammanhängande historia och identitet. Detta jag
blir istället en ”scen för olika diskurser och koder”
(s. 119) där språk både formuleras och bryts ned.
Noréns ”avsubjektifiering” blir för Olsson således
en viktig nyckel till förståelsen av såväl den tidigare
poesins jag som den senare dramatikens mer sta-
bila men gäckande jaggestalt. Norén visar oss, me-
narOlsson, att författaren som ”ursprung ochme-
ningsgarant är död”, och att ”texten är produkten
av en litterär maskin, som inte längre kontrolleras
av någon särskild institution– vilket ocksåmöjlig-
gör ett skrivande av denAndre, av det utstötta och
ur språket bortträngda” (s. 123).
Olssons tankar om avsubjektifieringen och om

hur Författaren blir en exponent för den Andre
är väsentliga också i hans avslutande essä om En
dramatikers dagbok. Utgångspunkten är den de-
batt och kritik som drabbade Norén efter Sju tre
och dagboken, och Olssons läsning inriktas mot
en etisk bedömning utifrån hans förståelse av en
antifascistisk strävan i Noréns författarskap. Ols-
son resonemang bärs bland annat av en jämförelse
mellan Noréns dagbok och P.O. Enquists Ett an
nat liv, som utkom ungefär samtidigt. En väsent-
lig skillnad, menar Olsson, är att Norén inte, så-
som Enquist, återvänder till sig själv, till den eta-

blerade identiteten i självbiografins konventionella
bekännelse.Norén förtecknar istället verkligheten
medan den sker; han följer sitt eget liv samtidigt
som det utspelas, vilket innebär att jaget snarare
studeras än karaktäriseras. Även om bägge förfat-
tarna konstruerar ett jag så sker det på helt olika
sätt, med Enquists framställning av en jagets his-
toria, och Noréns maniska och detaljrika regist-
rerande där jaget snarast blir ett språkmaskinellt
medium. Målet med Noréns skrivsätt blir den av-
subjektifiering eller jagförlust som också tematise-
rats tidigare i författarskapetmedhänvisningar till
bland annat den kristna mystiken. I detta ”arbete”
med jaget finner Olsson också den ”etik” som han
menar kännetecknar den hårt kritiserade dagbo-
ken. Norén är helt enkelt inte ett subjekt i denna
framställning, utan genomhonom”strömmarolika
språk, olika hållningar”, något som ställer enmång-
fald mot en enfald, eller det ”mångstämmiga mot
det enstämmiga” (s. 154).Det är i denna vilja till för-
ändring ochöverskridande somNoréns antifascism
ligger, menar Olsson. Men det är också det som
knyter samman författarskapet, och låter oss se en
och samma strävan i de tidiga och de sena texterna.

PatrikMehrens

LarsElleström,Visuell ikonicitet i lyrik. En interme
dial och semiotisk undersökning med speciellt fokus
på svenskspråkig lyrik från sent 1900tal. Gidlunds
förlag. Möklinta 2011.

Lars Elleström inleder med ett välmenande råd
till läsaren: gå inte förbi den inledande teoretiska
hälften av boken, hoppa i så fall hellre över den ef-
terföljande delen med diktanalyser. Analyserna av
svenskspråkig lyrik från sekelskiftet fram till sam-
tiden (till 2000) kan rent av te sig besynnerliga
utan den problemorienterade och begreppsutre-
dande teoridelen, menar han. Det är med andra
ord något så pass ovanligt i svensk litteraturforsk-
ning som en framställning med tyngdpunkten på
denmodellskapandeutredningenochmed littera-
turen främst som exempel på hur de teoretiska lär-
domarna kan tillämpas i den analytiska praktiken.
Elleströms studie hör hemma inom intermediali-
tetsforskningens idag vida fält – ett område statt i
oavbruten utveckling.
Studiet av konstarternas interrelationer har en

lång tradition i Sverige. Skandinavistkonferensen
i Uppsala 1966 hade som ämne ”Växelverkanmel-
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lan skönlitteraturenoch andra konstarter”.Gunnar
Tideström som intresserat sig för samspeletmellan
ordkonst och bildkonst –Dikt och bild. Epoker och
strömningar […], (1965)–hade en ledande roll i den
stora konferensen som samlade närmare 130 delta-
gare. I backspegeln kanman konstatera att ämnes-
valet inte var uttryck för enmodenyck i tiden utan
en avde förstamanifestationerna av ett forsknings-
fält som allt sedan dess breddats och fördjupats.
Den välbesökta konferensen i Uppsala och Ti-

deströms insatser på området till trots komdenhu-
manistiska forskningen om konstarternas interre-
lationer att bli ett huvudområde i Lund. Mycket
tack vare professor emeritusUlla-Britta Lagerroths
tidigt visade intresse för olika samverkansformer
mellan ordkonst och andra konstarter, framför
allt musik och dramatik, och genom hennes fort-
satta satsning på det interdisciplinära fältet i form
av forskningsinitiering och internationellt nät-
verkande kom Litteraturvetenskapliga institutio-
nen i Lund att bli ett centrum för studiet av konst-
arternas relationer. Festskriften till Ulla-Britta La-
gerroth den 19 oktober 1992, I musernas sällskap.
Konstarter och deras relationer, synliggjorde hennes
betydelse för det tvärvetenskapliga ämnet, engage-
manget och ämneskompetensenblandmånga insti-
tutionskollegor liksom kontakterna med interna-
tionella forskare. Anders Palms samling uppsatser
Mötenmellan konstarter. Studier av dikt, dans, bild,
drama och film (1985) är ett tidigt exempel på den
breda och inspirerande forskningen i Lund. Fest-
skriften till Palm från 2007,Möten, bär också syn
för sägen – forskningsinriktningen har hållits vid
liv och en av avdelningarnameduppsatser bär rub-
riken ”Möten mellan konstarter”. I festskriften till
Lagerroth handlade de flesta av bidragen om för-
hållandetmellandikt ochbild. Ett banbrytande bi-
drag till studiet av relationen mellan just text och
bildkonstverk i Sverige är Hans Lunds doktors-
avhandling, framlagd vid Lunds universitet: Tex
ten som tavla. Studier i litterär bildtransformation
(1982). Lund gav provpå godorientering i den teo-
retiska litteraturenpå området ochutformade själv
enklargörande begreppsapparat för studiet av olika
typer av relationermellan ord- och bildkonst. Äm-
nets stadigvarande betydelse och lundensarnas le-
dande ställning befästes också av det läromedel som
Hans Lund var redaktör för, Intermedialitet. Ord,
bild och ton i samspel (2002).
Mende senaste årtiondena har det interdiscipli-

nära fältet vidgats och forskningenomnågot inten-
sifierats internationellt, och det är idag en mycket

krävande uppgift att orientera sig och skaffa sig en
tillförlitlig överblick över den teoretiska diskussio-
nen. En som dock tveklöst gjort det och som ge-
nom en rad publikationer under de senaste åren
inte bara demonstrerat god ämnesöverblick utan
också bidragit med intressanta och internationellt
gångbara artiklar och dessutom gjort självständiga
ställningstaganden i teoretiska frågor inom fältet
är Lars Elleström.Handisputerade i Lundmed av-
handlingenVårt hjärtas vilt lysande skrift.OmKarl
Vennbergs lyrik (1982),men är sedanmånga år verk-
sam vid Linnéuniversitetet.
Hans Lund utvecklade i anslutning till den då

överblickbara men tämligen spretiga litteraturen
om konstarternas (läs: dikt och bild) interrelatio-
ner tre begrepp som med vissa preciseringar och
reservationer fortfarande kan användas: kombina-
tion, integration och transformation.Med kombi-
nation avses ett förhållande mellan konstarterna
som innebär att de samverkar, kommunicerar, att
de med Lunds ord står i ett ”adderande och kom-
menterande förhållande till varandra” (s. 13). Han
exemplifierar med den emblematiska diktningen i
vår äldre litteratur och en romantisk diktare som
William Blake, vilken arbetade med och kombi-
nerade de båda medierna. Med integration avses
sådana artefakter där bildelement är ”integrerade
i det litterära verkets visuella utformning” (s. 13);
visuella och verbala element bildar tillsammans en
enhet. Exempel: från barockdiktens figurdikt till
konkret poesi. Med transformation avses texter
sompå ett eller annat sätt refererar till enskilda eller
kombinationer av element i bilder som inte är ome-
delbart tillgängliga för läsaren av texten. Den sist-
nämnda termen täcker en stor mängd olika typer
av textuella bildanknytningar. I själva verket krävs
det enpreciserandediskussion i anslutning till varje
utredning av ett specifikt fall av litterär bildtrans-
formation – Lund är av allt att döma medveten
om detta. Här kanman tänka sig allt från Lorenzo
Hammarskölds levandegörande av Tobias Sergels
Gustaf III-staty till Karlfeldts ”Dalmålningar, ut-
lagda på rim”ochÖstenSjöstrands lyriska tolkning
av Vincent van Goghs ”Olivträden”.
Elleströmanknyter erkännsamt till Lunds termi-

nologi i sitt eget grundliga företag att utveckla en
modell för att analysera visuell ikonicitet, en form
av intermedial relation somman kan säga inbegri-
per såväl kombination som integration. Men Elle-
ström reser också berättigade invändningar mot
Lunds tre typer av mediala relationer. Lund kate-
goriserar verk ochdet är svårt eftersomverk kan till-
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höra flera kategorier, och en mer framkomlig väg
enligt Elleström är med hänsyn till denna kompli-
kation att kategorisera analysperspektiv (s. 45).Det
andra problemetmedLunds indelning är förknip-
pat med det svåra, för att inte säga omöjliga, i att
enkelt särskilja, ordna och analysera olika typer av
relationer mellan ”text” och ”bild”. Som Elleström
påpekar består text ochbild av ”delvis gemensamma
och delvis olika modus, och det är inte helt själv-
klart vad det innebär att kombinera eller integrera
fenomen som redan som ’åtskilda’ konstitueras av
sammamodala egenskaper.” (s. 46)
En central utgångspunkt förElleströmsmission

att röja upp bland missförstånd och tvetydighe-
ter och bringa större teoretisk och terminologisk
klarhet är kritiken av den föga stringenta men ut-
bredda beteckningen ”visuell poesi”.Hans egenbe-
teckning, ”visuell ikonicitet i lyrik”, är redan den
en precisering och hans ambition är att tydliggöra
dess specificitet genom att visa på relationerna till
andra grundläggande intermediala egenskaper.
Hans ärende är alltså inte en historisk undersök-
ning med vidhängande exempel på figurdikter,
konkret poesi osv., utan utarbetandet av en teo-
retisk modell där den ”visuella ikoniciteten är den
ahistorisktminsta gemensammanämnare som teo-
retiskt förbinder” fältet.
Vägen framtill dettamål är långochbitvis utvik-

ningsrik. Under huvudrubriken ”Intermedialitet”
kommenteras mediebegreppet, mediernas modali-
teter ochkvalificerade aspekter liksom intermediala
relationer.Ochunderden följandekapitelrubriken,
somvisar att vi närmar oss studiens fokus, ”Integra-
tionenav text ochbild i lyrik”, behandlas visuell iko-
nicitet i ettmultimodalt perspektivochkritiseras in-
flytelserika taxonomier (exempelvis Hans Lunds).
Under huvudrubriken ”Ikonicitet” diskuteras flera
väsentliga aspekter av studiens ämne, främst språk-
teoretiska och semiotiska. Elleström når så fram
till Charles Sanders Pierces teckenteori och hans
ikonicitetsbegrepp. Det är ett både begripligt och
i sammanhanget lyckat val. Pierces distinktioner
hjälper Elleström att formulera en grundläggande
ståndpunkt: trots tecknets ”yttre” aspekt uppstår
det ”egentliga” tecknet – det som benämns ”teck
enfunktionen” – i ”en dynamisk mental aktivitet”,
som han skriver. Annorlunda uttryckt: tecknet är
ett tecken för ett objekt, men kunskapen om ob-
jektet är bestämt av tidigare tolkningar av objektet
ifråga, objektet är alltid representerat och represen-
tationen är en interpretation och alla tecken ingår
i en i princip oändlig kedja av tecken (”semiosis”).

Innan vi når fram till den del av studien där teo-
rierna ska sättas i verket ges med hjälp av ett par
diktexempel en demonstration av skillnaden mel-
lan ”direkt” respektive ”indirekt” visuell ikonici-
tet i lyrik. Det förra är sådan ikonicitet som upp-
står omedelbart ur det visuellt ikoniska och det se-
nare är sådan ikonicitet som för att uppstå fodrar
en symbolisk avkodning av de visuella bokstavs-
tecknen.
Elleströms teoretiska modell är minutiöst ut-

formad. Han rör sig initierat över flera teoretiska
allmänningar. Grundkurskunskaper i medieteori,
intermedialitet, språkteori, semiotik och kogni-
tionsforskning integreras på ett ledigt och genom-
tänkt vis i denutförliga argumentationen för de be-
greppsliga distinktionerna och det komplexitets-
medvetna analysperspektivet. Elleström har en ge-
nomgående ambition att placera de väsentliga be-
greppen i ett ”bredare sammanhang”. Han behärs-
kar de aktuella teoretiska terrängerna ochhan är en
pedagogiskt skicklig ciceron: i sina utredningar vi-
sar han stor omsorg om läsaren som ska övertygas
om de rätta vägvalen och de aktualiserade begrep-
pens funktionalitet. Han har ett utpräglat sinne
för både större bakgrundssvep och väsentliga de-
taljer i terrängen.
Den teoretiska modellen och begreppen till-

lämpas i den avslutande serien av lyriktolkningar.
I de allra flesta fall är analysernamycket resultatgi-
vande ochövertygande.Det händer dock att resul-
tatet blir magert och att resonemangen ter sig en
smula krystade. Analysperspektivet erbjuder då en
torftig vy. Två exempel på detta är analysen av Ka-
tarina Frostensons ”Allhelgona” respektive Ebba
Lindqvists ”Sjön”.När iakttagelserna är konsekvent
gjorda men tämligen långsökta påpekar visserli-
gen Elleström i regel detta, men ändå. I dessa ana-
lysexempel blir Elleströms grundläggande insikt
om att all skriven litteratur är visuell uppenbarad
–men vad mer?
När grundligheten når närmast byggklossnivå

inställer sig ofrånkomligen den klassiska frågan:
behöver hjulet uppfinnas på nytt? Ett exempel. In-
för två uppslag i BengtEmil JohnssonsVinterminne
(1980), ett uppslag med ett fotografi av ett vinter-
landskapoch ett uppslagmed en text, utvecklas föl-
jande konstaterande beskrivning: ”Två urskiljbara
kvalificerade medier medieras här, på skilda sidor,
av det tekniska mediet bok. Vi kan kalla dem fo-
tografisk konst och litteratur.” Man kan naturligt-
vis hävda att denna ur sitt sammanhang utbrutna
passage ger enorättvis bild avElleströms analytiska
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förfarande eftersomdet är just distinktionerna och
den terminologiska exaktheten somärhans huvud-
ärende. Han vill bygga en stabil grund att stå på
ochutvecklar sina analytiska resonemang i alltmer
komplexitetsmedveten riktning. Men när det som
är konsensusgrundade självklarheter omformule-
ras med en specificerande teknisk terminologi lig-
ger det löjeväckande oroande nära. Det är en risk
som vi alla humanvetare löper när vi utarbetar de-
taljerade tekniska apparater för att diskutera este-
tiska föremål och till exempel deras inbördes rela-
tioner. Men det tillhör också det goda vetenskap-
liga omdömet att gå förbi truismerna och avstå från
de mindre relevanta exkurserna.
Elleströms tolkningar har det gemensamt att de

alltid är utförda i sträng överensstämmelsemed in-
tentionerna och därtill är de exakta och i allt vä-
sentligt övertygande. Att de kan uppfattas som as-
ketiska hör till sakens natur – det är den visuella
ikoniciteten som står i centrum för interpretens
intresse. Likväl är det alltså så att vissa tolkningar
framstår som långtmer givande än andra, vilket be-
ror på den enskilda lyriska textens estetiska egen-
skaper, eller med Elleströms terminologi, den en-
skilda lyriska textens semiotiskamodalitet. Rör det
sig om en påfallande multimodal dikt, samspelet
mellan symboliska, ikoniska och indexikala teck-
enfunktioner, blir också explikationen mycket gi-
vande. Men det förekommer även korta, substan-
tiella analysermed ett prövande, öppet anslag vilka
inte i första hand demonstrerar den teoretiskamo-
dellens förträfflighet, utan snarast visar Elleströms
obestridliga sensibilitet och skarpsinne som dikt-
tolkare (se exempelvis analysen av Tommy Olofs-
sons dikt ”Radfall”).

HåkanMöller

Anna Gunder, Garanterade författare. Om biblio
teksersättningen och den garanterade författarpen
ningen 1972–2010 (Skrifter utgivna avAvdelningen
för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga
institutionen iUppsala, 63). Avdelningen för litte-
ratursociologi, Uppsala universitet. Uppsala 2012.

Pengar är något som påverkar de flesta författare.
Försörjning ger möjligheter att skriva och tid att
tänka. Det är ett nödvändigt ont även för den för-
fattare som kan leva mycket enkelt. I litteraturve-
tenskapliga studier finns detmånga exempel på hur
de ekonomiska villkoren påverkar även den för-

fattare som gör allt för att sky marknaden och allt
vad kommersiellt tänkande heter. I Litteraturut-
redningen från 2012 visas tydligt att de skönlitte-
rära författarnas inkomster ligger en bra bit under
medelinkomsten för befolkningen i sin helhet.Att
det är svårt att försörja sig som författare är knap-
past någon överraskning, men utredningen pekar
också på hur viktiga olika slags inkomster är, och
för de allra flesta författare utgör royalty för utgi-
ven bok endast en liten del av försörjningen (Lä
sandets kultur– slutbetänkande avLitteraturutred
ningen, SOU 2012:65, s. 152 ff ).
Trots pengars betydelse för litteraturen och för-

fattarna finns det få vetenskapliga studier som be-
lyser författarförsörjning generellt, ävenomdet se-
dan några år i Uppsala finns ett profilområde för
forskning inomämnet: FIFFI, Författarförsörjning
och författaridentitet i Sverige, ca 1810–2010. Den
föreliggande studien är genomförd ochpublicerad
inom ramen för detta område, och med sina cirka
120 sidor (exkl. förordochbilagor) kandenbeskri-
vas som ett grundarbete.
Garanterade författare är en noggrann genom-

gång av garanterad författarpenning (sedan 2011
kallad särskild författarpenning) vad avser syste-
mets utformning och fördelning, ekonomiska sum-
mor, de författare som uppburit stödet, samt de-
ras produktivitet, uppmärksamhet och populari-
tet. Systemet för garanterad författarpenning in-
fördes 1972 och sedan dess har närmare 500 för-
fattare uppburit stödet.Det finansieras genomden
statliga biblioteksersättningen, sombetalas till Sve-
riges Författarfond för att därefter fördelas i olika
ersättningar, stöd och stipendier. I vissa samman-
hangbetonas det att biblioteksersättningenbör ses
somen ersättning för en inskränkning av upphovs-
rätten (i det att biblioteken lånar ut författarnas
böcker gratis), men i andra framhålls det istället
att det rör sig om ett slags kulturstöd till litterära
upphovsmakare.
Syftet med Garanterade författare är ”att ana-

lysera hur den garanterade/särskilda författarpen-
ningen fungerar, särskilt då med avseende på vilka
effekter denkanha för den litterära kulturen” (s. 4).
Undersökningen avser i vissmånprocessen fram till
beviljande,men fokus ligger på den grupp somhar
tilldelats stödet.Detta sker genomengranskning av
fyra områden: hurmycket innehavarnahar publice-
rat (produktivitet), vilka stipendier de har tilldelats
(stipendiekarriär), vilka litterära priser de har fått
(prisframgångar) samt hur mycket deras verk har
lånats på svenska folkbibliotek (lånepopularitet).


