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Förord 

Detta är en skrift om nödvändigheten av att inse, att inte bara 
diktaren utan också läsaren är med om att skapa litteraturens 
historia, och att skrivningen av denna historia därför måste 
omfatta både litteraturens tillkomst och dess återskapande bland 
ständigt nya generationer läsare. Skriftens ärende illustreras 
med hur bl.a. en arbetarförfattare som Leon Larson och en 
kvinnlig författare som Emilie Flygare-Carlen har behandlats -
och oftast misshandlats - i tidiga och sena litteraturhistoriska 
handböcker, från Schtick & Warburg till Lönnroth & Delblanc. 

Om boken på några ställen anslår en skämtsam eller lättsinnig 
ton , är det för att ämnet är allvarligt och förtjänar skärpt 
uppmärksamhet. 

Om den inte överallt gör rättvisa åt alla nyanser i en 
frågeställning, är även det för att ämnet är allvarligt och 
behöver framställas med rena konturer. 

Om den dessutom här och där lockar till motsägelser, har den 
nått ett av målen. 

I bokens text finns sparsamt med referenser, ruen för den 
som är intresserad av något som diskuteras eller skymtar i 
texten, kan den avslutande litteraturförteckningen oftast erbjuda 
åtminstone öppningar till att gå vidare. 

Mollösund, december 1989 
Gunnar Hansson 
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1 . Tolkare, texter, läsare 

Litteraturhistoriens plats i undervisning och kulturmiljö har 
förändrats snabbt och radikalt. I skolorna får den sedan länge 
dela utrymmet med undervisning som syftar till att utveckla 
elevernas förmåga att tillägna sig och ta ställning till litterära 
texter på egen hand. Den delningen har som bekant lett till att 
det ofta inte finns tid och plats för ett kronologiskt upplagt 
studium av vår litteratur: i grundskolan och på de flesta av 
gymnasieskolans linjer gör litteraturhistorien numera oftast 
tjänst bara som bakgrundsinformation vid studiet av något 
ämnesområde eller några verk. 

I universitetsundervisningen och lärarutbildningen har en 
motsvarande reducering ägt rum, först under protester, sedan 
som ett motvilligt accepterat faktum. Andra moment än de 
historiska har krävt och fått utrymme, tiden för de historiska 
kurserna har minskats drastiskt, ibland till bara några veckor, 
och de historiska handböckerna har blivit mindre och mindre. 

Allt detta har naturligtvis lett till en uttunning inte bara av de 
historiska baskunskaperna utan sannolikt också av den 
historiska medvetenheten: med tunna och osäkra kunskaper blir 
det svårare att förstå vad historisk utveckling är och vad det är 
som bestämmer den. Det är dessutom fråga om en process som 
successivt förstärks och bildar ett slags onda cirklar. 
Gymnasisterna kommer till universiteten och lärarutbildningen 
med allt mindre historiska kunskaper; vid de litteraturveten
skapliga institutionerna och lärarhögskolorna får man börja 
undervisningen på allt lägre nivåer och har samtidigt mindre tid 
till sitt förfogande; de som lämnar utbildningen för att bli lärare 
och kulturarbetare har allt sämre förutsättningar att föra 
historiska kunskaper och historisk medvetenhet vidare till nya 
generationer - och så vidare. 
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Samtidigt med denna utveckling, som ingen har önskat och 
ingen heller vill se fortsätta, har det emellertid skett andra 
förändringar, vars konturer börjar bli allt tydligare. Det är 
förändringar som hänger samman med vad som förefaller vara 
stora och djupgående förskjutningar i synen på själva 
historieskrivningen, på vad som skall ingå i den och på vem 
som har makten över den. På sikt kan dessa förändringar leda 
till att litteraturhistorien återfår åtminstone en del av det 
inflytande som den nu har förlorat - låt vara att det då kanske 
blir med mer eller mindre förändrade grundförutsättningar, och 
sannolikt också med delvis andra målsättningar. 

Den omedelbara anledningen till dessa förändringar, och till 
den livliga internationella diskussion som är ett uttryck för 
förändringarna, är den snabbt växande insikten om 
mottagarsidans betydelse i det litterära livet. Den utvecklingen 
har varit på gång ganska länge, först kanske inom den 
empiriska litteraturforskningen, sedan också inom litteraturteori 
och undervisning. Bakom detta finns emellertid ett samband 
ännu längre tillbaka i tiden, med det intresse för "texten i sig" 
som började under 1930- och 1940-talen (eller om man så vill 
ännu tidigare i USA) och som kulminerade under 1960- och 
1970-talen för att sedan klinga ut i extremriktningar som post
strukturalism, dekonstruktion och intertextualitet. Detta kan se 
ut som en paradox för dem som är vana vid att tänka i andra 
banor och snarast har betraktat intresset för texten och intresset 
för läsarna såsom motstridiga eller rentav konkurrerande 
intressen. Så har det otvivelaktigt också varit, åtminstone 
styckevis och delt. Men sambandet finns där - det fanns där 
redan från början, och nu går det i dagen tydligare än någonsin. 
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I.A. Richards 

Ett sätt att få syn på både arten av detta samband och 
åtminstone en del av rötterna till det är att besinna det 
inflytande, som LA. Richards hade med sina tidiga verk redan 
på 1920-talet. Med Principles oj literary criticism (1924) och 
Practical criticism (1929) blev han banbrytande för den 
experimentellt empiriska forskningen om relationen mellan 
litteraturen och läsarna. Samtidigt blev han emellertid med 
dessa verk - tillsammans med några andra tidiga verk som The 
meaning oj meaning (1923) och Science and poetry (1926) -
en av två erkända fäder till den breda och inflytelserika 
riktning, som har blivit känd såsom nykritiken ("the new 
criticism"). Den andre "fadern" var T.S. Eliot, som med sina 
teoretiska essäer från ungefär samma tid också fick ett stort 
inflytande. 

Det kan förefalla paradoxalt att samma person och samma 
verk kan ge utgångspunkter och färdriktningar för två så i 
grunden olika utvecklingslinjer inom litteraturvetenskap och 
annat arbete med litteratur. Redan från början skiljer sig de 
båda verksamheterna så radikalt som de gärna kan göra både 
beträffande den teoretiska inramningen och syftet med det man 
gör. Detta blir bara tydligare i verksamhetens mera avklarnade 
former. Förklaringen - om inte hela så åtminstone en stor del 
av den - är att man tog fasta på och inspirerades av olika sidor 
av Richards' mångsidiga verk. Det samband som nu är så 
tydligt var man förmodligen då inte alls medveten om. 

Det Richards lite förenklat ägnade sig åt i sina tidiga skrifter 
var litterära texters funktion i läs- och tolkningsprocessen. 
Teoretiskt analyserade och motiverade han detta i Principles oj 
literary criticism. Praktiskt demonstrerade han det i Practical 
criticism, där han redovisade och i en rad avseenden 
analyserade hur universitetsstudenterna i Cambridge 
("Englands bäst utbildade studenter") läste och tolkade ett antal 
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förelagda dikter. Detta var något radikalt nytt inom forskning, 
kritik och undervisning om litteratur, som i England liksom på 
andra håll dominerades av intresset för de litterära verkens 
tillkomst och deras historiska bakgrund. Brottet var så radikalt 
och fick så långtgående konsekvenser att Times Literary 
Supplement, när de på 1950-talet publicerade en serie artiklar 
på temat "Books that changed the world", inkluderade en 
artikel om Richards och hans tidiga verk. Han var en av mycket 
få humanister i den serien. 

Ett intresse för "textens funktion" kan emellertid ta sig olika 
uttryck eller gå i skilda riktningar: litet slagordsmässigt kan 
intresset rikta sig mot " texten" eller mot "funktionen". I det 
förra fallet gäller intresset texten sådan den kan gestalta sig 
inför en skicklig och högt kvalificerad uttolkare, som maximalt 
kan utnyttja textens möjligheter i relation till sin egen 
språkbehärskning, lärdom och insikt om människor och 
människors villkor. I dessa kvalifikationer ingår också 
förmågan att i analyser och tolkningar verbalisera sin egen 
gestaltning av textens möjligheter. I det senare fallet riktas 
intresset mot den språkpsykologiska funktionen då texten 
läses, tolkas och värderas av personer eller grupper av personer 
med skilda kunskaper och förutsättningar. Ibland kan detta 
intresse gälla själva läsprocessen, men lika ofta gäller det vad 
läsprocessen leder fram till, det vill säga tolkningar och 
värderingar av texten som olika läsare förmår skapa med sina 
individuella resurser. 

Text och internanalys 

Hos I.A. Richards själv fanns intresset för såväl texten som 
funktionen tydligt närvarande, utan att han såvitt man kan 
förstå såg de båda intressena som motstridiga eller föreställde 
sig att de skulle kunna leda åt radikalt olika håll. Så blev det 
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emellertid, främst för att gruppen av nykritiker så 
programmatiskt renodlade intresset för det de kallade den 
"autonoma" texten eller "texten själv". De gjorde det dessutom 
med ett ofta klart uttalat ointresse för vad andra läsare med mera 
vardagliga förutsättningar kunde nå fram till i sitt arbete med 
texterna. Det finns många yttringar av detta avvisande 
ointresse, både i teoretiska skrifter och i kritikernas analytiska 
praxis. I Wellek & Warrens Theory oj literature, som länge 
men på diskutabla grunder betraktades och användes närmast 
som en kanonisk skrift i många länder, finns det mycket tydligt 
utsagt. 

I sin renooling av "texten" utvecklade nykritikerna emellertid 
en mycket avancerad och ofta synnerligen sofistikerad 
analysteknik. Sina vackraste resultat nådde de i analyser av 
intellektuellt komplicerade och svårtillgängliga dikter, medan 
prosaverk och annan poesi inte låg lika väl till för deras 
analysredskap. Också inom universitetens och skolorna~ 
litteraturundervisning ledde nykritikernas insatser till en tydlig 
omorientering. Den innebar att så kallad närläsning av texterna 
och analys av deras form och struktur även där ansågs vara 
viktigt och fick ett stort utrymme. Detta gjordes naturligtvis p~ 
bekostnad av den tidigare inriktningen på verkens historiska 
inramning och bakgrund. Enligt nykritikemas uppfattningar var 
sådant bakgrundsmaterial i stort sett ovidkommande och borde 
undvikas. Med deras egen terminologi var det "externt" 
material till skillnad från det "interna", som de menade sig finna 
inom texterna själva. 

Även om någon riktigt renodlad nykritik aldrig fick fäste i 
Sverige, har den från 1950-talet och framåt satt tydliga spår 
inom såväl undervisning som kritik och forskning även här. 
Nykritiskt influerade avhandlingar kom tidigt, och variationer 
på temat produceras fortfarande. Ett tag var det närmast fult att 
syssla med "gammaldags" historisk forskning. En liten grupp 
kritiker prövade under 1950-talet sina krafter med de nya 
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instrumenten, men någon fart på praktiken blev det aldrig. 
Samtidigt blir naturligtvis litteraturkritiken aldrig mer vad den 
var innan nykritiken öppnade vägen för nya synsätt och nya 
analyskategorier. Det gäller också litteraturundervisningen, där 
dagens lärargenerationer för vidare sådant som har visat sig 
vara praktiskt användbart. I sina blandformer har nykritiken 
rentav överlevt längre här än i USA, där den ganska länge har 
varit inte bara överspelad utan också utsatt för hårdhänta och 
inte sällan spefulla kommentarer. 

Detta senare har inte minst sin bakgrund i att nykritiken efter 
hand övergick i eller avlöstes av ännu mer extrema 
analysförfaranden, som med olika utgångspunkter och syften 
ytterligare renodlade någon eller några aspekter av det redan 
från början starkt tänjbara fenomenet "texten i sig". Det skedde 
lika mycket i Europa som i USA, och det är ingen överdrift att 
säga att analyserna på sina håll blev så ohämmat fantasifulla 
och okontrollerat subjektiva att syftet med dem lätt kunde 
ifrågasättas. Det ledde till att stora delar av verksamheten 
kollapsade efter att ha väckt åtskillig ironisk munterhet i mer 
seriösa omgivningar. 

Mycket skedde emellertid på vägen dithän, och att inte så litet 
återanvändbart kom till stånd, måste även de envetnaste 
kritikerna medge. En del av det som uppnåddes är redan 
historia, medan annat finns kvar som fruktbara inslag i nya 
aktiviteter kring texterna. Motiv- och symbolanalys med 
inriktning på noggrant studium av texternas innebörd och 
utformning var ett sådant område, där nyvinningar 
obestridligen gjordes men där det samtidigt skulle vara lätt att 
peka på överdrifter och hämningslös fantasi i många 
tolkningar. Samma sak kan sägas om en del tolkningar med 
psykoanalytisk inramning. Analyser med marxistiska 
utgångspunkter och likfärgade resultat är ytterligare ett sådant 
exempel. I och för sig är det annars förvånande att kritiker och 
forskare med marxistisk övertygelse skulle stanna vid just 
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internanalyser av " autonoma" texter. Till synes borde det 
kanske ha varit naturligare för dem att med sin samhälls
inriktning knyta texterna till samhällsförhållanden, det vill säga 
till "externa" faktorer: antingen till faktorer i det samhälle som 
omgav och påverkade textens författare, eller till faktorer i det 
samhälle som omgav textens läsare och mer eller mindre 
bestämde deras tolkningar. Men det finns säkert en förklaring 
även till detta marxistiska intresse för " texten själv", och 
obestridligen har också deras internanalyser resulterat i 
åtskilliga användbara nyläsningar och omtolkningar. 

Strukturalismen kunde uppenbarligen mer naturligt än de 
andra riktningarna knyta an till nykritikernas teori och praxis. 
Diktverkens "struktur" låg ju redan centralt inom nykritikernas 
intressesfär, och när detta förenades med impulser från andra 
områden, främst från språkvetenskapen, blev resultatet en bred 
och livskraftig strömning som har lockat många att pröva sin 
analytiska krafter på strukturella uppgifter. Eftersom det har 
visat sig vara notoriskt svårt att klargöra var de " interna" 
litterära strukturerna "finns", vad det är för element som bygger 
upp dem och hur de hålls samman i en helhet, gav emellertid 
även den verksamheten frikostigt utrymme åt fantasifulla 
utflykter i den strukturella världen. Många utnyttjaqe också det 
utrymmet, vilket naturligtvis bidrog till att också den riktningen 
kom att utsättas för allt hårdare kritik. När den inte stillsamt 
ebbade ut kan man kanske med en viss förenkling säga att den 
övergick i andra och ännu mer exklusiva grupperingar, som 
brukar samlas under benämningar som poststrukturalism, 
intertextualitet och dekonstruktion. Där väcker de fortfarande 
intresse bland likasinnade, medan skeptikerna på avstånd och 
med förundran iakttar de intern- eller intertextuella konsterna. 

I de strukturalistiska utkanterna väckte textlingvistiken under 
en period nya förhoppningar för litteraturens del. Inom sitt eget 
huvudområde hade den nått fruktbara och påtagliga resultat i 
analyser av språkliga konstruktioner och texter av begränsat 
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omfång. Detta väckte ideer om att tekniken kanske kunde 
användas även för analyser av litterära texter. Försök gjordes, 
men resultaten var nedslående även för de mest förhoppnings
fulla, och rörelsen kom av sig utan att ha uppnått någon egen 
kraft. 

Den tyska receptionsestetiken, med Hans Robert Jauss och 
Wolfgang Iser som de ledande namnen, fick däremot ett starkt 
internationellt gensvar från 1970-talet och framåt. Som 
benämningen antyder representerar de mer en teoretisk än en 
praktisk-empirisk inriktning. Samtidigt lyfter de dock fram 
receptionen och därmed läsaren som en viktig för att inte säga 
ofrånkomlig faktor i de processer, där texterna på nytt får 
mening och struktur. Der Akt des Lesens heter också 
programmatiskt Wolfgang Isers mest inflytelserika bok. 

Det är emellertid inte vilken läsare som helst som 
receptionsestetikerna intresserar sig för - inga läsare av kött 
och blod tillåts komma inom deras synfält. I stället är det en 
tänkt och konstruerad idealläsare, eller med Isers terminologi 
en "implicit" läsare, som får fylla ut de "tomrum" som texten 
sägs lämna öppna mellan sina eljest fasta meningspartiklar. Vad 
som är fast och vad som är öppet avgör den tänkande estetikern 
själv, och eftersom resonemangen baseras på vad den tänkte 
idealläsaren hävdas göra med texten, uppstår inte de 
komplikationer med varierande läsarter som alltid uppträder 
bland verkliga läsare - även bland högt utbildade och väl 
förfarna sådana, kunde man tillägga. Dessutom, och det är 
kanske det väsentliga i sammanhanget, kan den analyserande 
estetikern stanna kvar inom "texten själv". Det är lätt att inse att 
hans analys helt enkelt är en fortsättning av den internanalytiska 
tekniken, bara med den skillnaden att den analyserandes 
operationer i eller med texten formuleringsmässigt förläggs till 
en tänkt ideal eller "implicit" läsare. Skillnaden ligger i 
formuleringstekniken och inte i analysförfarandet. 
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De receptionsestetiska tankarna och synsätten fick ett 
kraftfullt genomslag på olika håll i världen. Åtminstone en stor 
del av förklaringen är säkert att alltfler, både anhängare och 
skeptiker, mer eller mindre tydligt hade börjat inse, att den 
internanalytiska ekvationen behövde en läsare för att gå ihop. 
De föregivet "interna" betydelserna och strukturerna är ju med 
nödvändighet skapade och ditlagda av den som läser och 
analyserar, även om de sedan genom förkortade och elliptiska 
uttryckssätt tillskrivs "texten". En sådan läsare tillhandahöll nu 
receptionsestetikema. Samtidigt var det steg som de tog mot ett 
genomfört läsarperspektiv inte längre än att internanalysen i allt 
väsentligt kunde bedrivas precis som tidigare. Den enda 
förändringen som krävdes var att analysen nu kläddes i 
idealläsarens eller den implicite läsarens nysydda kostym. 
Samtidigt som det löste upp några ofta kritiserade och 
ifrågasatta knutar i den internanalytiska väven, var det alltså ett 
nytänkande som inte behövde ses som ett hot mot invanda 
föreställningar och etablerad praxis. Det representerade något 
nytt men höll sig ändå inom det välbekanta. 

En sådan förklaring blir inte mindre sannolik av att flera 
andra kritiker och teoretiker ungefär samtidigt började 
formulera sig i liknande kategorier och av att även de fick ett 
starkt gensvar och blev mycket diskuterade, främst men inte 
enbart bland internanalysens anhängare. Roland Barthes och 
Michael Riffaterre är ett par sådana namn, liksom den tidige 
Stanley Fish, Jonathan Culler och andra i USA. Med dem 
träder superläsaren, arkeläsaren och andra varianter av 
idealläsaren in på scenen, alla med ärendet att hyfsa den 
internanalytiska ekvationen. Det lyckas också tills vidare, och 
verksamheten kan fortsätta. Liksom tidigare blir resultaten ofta 
både imponerande och fruktbara för dem som söker 
infallsvinklar för sin egen läsning och tolkning av texter. Att 
analyserna ibland tycks tappa fotfästet och passerar gränsen för 
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det i vanlig mening fattbara hör möjligen till spelets implicita 
regler. 

Det karakteristiska för de skolbildningar och enskilda 
personer, som kan grupperas längs den internanalytiska linjen, 
är alltså att de till att börja med programmatiskt hävdar att den 
autonoma textens objektivt givna mening och struktur är helt 
oberoende av den som läser, men att de sedan tar försiktiga 
steg mot att i sina resonemang och analyser införa en läsare av 
ett eller annat slag och med en eller annan benämning. Det är 
dock aldrig fråga om reella läsare, inte ens om den person av 
kött och blod som gör analysen, utan det är alltid en tänkt eller 
konstruerad läsare. Inte desto mindre innebär denna utveckling 
att man - efter 60 år av ansträngningar för att finna vägar som 
leder fram till "texten själv" - åter närmar sig de 
utgångspunkter hos I. A. Richards, där texter och reella läsare 
var närvarande tillsammans, fungerade tillsammans och 
studerades tillsammans. Den aspekten finns det anledning att 
återkomma till, men först efter att huvuddragen av den 
språkpsykologiska och empiriska linjen har tecknats. 

Text och läsare 

Den andra utvecklingslinjen markeras av studier över läs- och 
tolkningsprocesser, där texter och reella läsare möts och där 
alltså texternas innebörder, strukturer och värden skapas i 
serier av individuella läsupplevelser. Om den linjen måste man 
säga att den åtminstone ganska länge hade ett betydligt mindre 
spektakulärt förlopp än den internanalytiska. Tidvis var den 
knappt synbar ens för dem som ville se, och ännu mindre var 
den det naturligtvis för dem som hade sina intressen på helt 
andra håll. Ännu på 1950-talet, när I. A. Richards en gång fick 
frågan om vad han menade hade uträttats i hans efterföljd under 
de gångna 30 åren, svarade han lakoniskt: "Inte mycket." 
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År 1938 publicerade emellertid Louise Rosenblatt i USA en 
bok, Literature as exploration, som potentiellt innehöll mer än 
nog av stoff för att sätta märke på utvecklingslinjen. 
Uppenbarligen var den dock alldeles för tidigt ute och 
passerade praktiskt taget obemärkt. Trettio år senare, 1968, när 
reella läsare på andra vägar hade tagit sig in på den litterära 
scenen, upptäcktes emellertid boken och gavs ut i en ny 
upplaga, som snart följdes av ytterligare två. Samtidigt gav 
Rosenblatt ut nya skrifter, där hon med begreppet 
"transactionism" i centrum fortsatte analysen av samspelet 
mellan text och läsare. Då liksom tidigare hämtar hon sitt 
underlag främst från litteraturundervisningen. 

I Sverige gjorde Martin Allwood, som hade studerat för 
Richards i England, en mycket tidig undersökning bland 
studenter i Stockholm (Läsare bedömer litteratur, 1942). Det 
var ett försök att direkt överföra Richards' ideer och 
undersökningsmetod på svenskt material. Även den boken 
passerade emellertid närmast obemärkt. 

Undersökningar av mera begränsad omfattning och med 
inriktning på olika aspekter av litteraturläsningens många 
problem gjordes dock kontinuerligt i flera olika länder. Ett 
urval av dem sammanfattas och kommenteras i C. W. 
Valentines The experimental psychology of beauty (1962). En 
hel del kunskaper om läsning och läsare producerades på det 
sättet, men man kan knappast säga att alla dessa mindre 
undersökningar har gjorts längs en samordnad forskningsfront 
eller att de har resulterat i en sammanhängande kunskaps
mängd. 

Det första större försöket att ta upp och vidareutveckla de 
teoretiska och praktiska forskningsideer, som Richards så 
effektfullt hade demonstrerat, blev mina egna undersökningar. 
De första gjordes vid mitten av 1950-talet och publicerades i 
Dikten och läsaren (1959). Den boken blev åtskilligt 
uppmärksammad, recenserades frikostigt och gavs ut på nytt i 

21 



pocketupplaga 1970. Den satte också - det må vara författaren 
själv tillåtet att konstatera det - varaktiga spår inom 
undervisning och forskning. Litteraturens mottagarsida kom 
förmodligen på det sättet in i elevers, lärares och forskares 
medvetande tidigare här än på de flesta andra håll. Till det 
bidrog naturligtvis också att den sidan av litteraturens liv 
ganska snart fick sin plats i lärarutbildningen och i skolans 
läroplaner. Ett spår av helt annat slag är att en paradigmarisk älg 
började sin långa vandring i undervisnings- och kultur
terrängen, där den fortfarande rör sig tämligen fritt (se t.ex. 
Lennart Bromander i Aftonbladet 1989-11-20). 

Eftersom detta skedde samtidigt med att de nykritiska 
synsätten och analysmetoderna på allvar började göra sig 
gällande vid de då ännu till både namn och gagn litteratur
historiska institutionerna, blev introduktionen inte alldeles utan 
komplikationer. Det hindrade dock inte att forskningsprojekt 
och forskarutbildning så småningom kom till stånd och att 
doktorsavhandlingar kunde läggas fram, först i Göteborg och 
sedan vid den tvärvetenskapliga temainstitutionen i Linköping. 
Där fortsätter en yngre forskargeneration nu verksamheten. 

I Lund har Pedagogiska gruppen under ledning av Jan 
Thavenius och Lars-Göran Malmgren sedan 1970-talet arbetat 
med problem kring främst skolans litteraturundervisning men 
också med teoretiska och historiska aspekter av litteraturens roll 
bland människor. Åtminstone i början var gruppens arbete 
tydligt marxistiskt färgat, men senare tycks det ha blivit mera 
allmänt kulturpolitiskt och pedagogiskt. Gruppens arbete har 
redovisats i en serie avhandlingar, böcker och rapporter. Med 
inriktning mer på litteraturens spridning än på själva läsningen 
och tolkningen har Lars Furulands avdelning för litteratur
sociologi i Uppsala gjort andra bestående insatser, som bidrar 
till att belysa litteraturens mottagarsida. Också de finns 
dokumenterade i ett stort antal skrifter och projektrapporter. 
Karl Erik Rosengren, som tidigt flyttade sina bopålar från 
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litteraturvetenskap till sociologi, har publicerat flera studier 
över bl.a. litteraturkritikens funktion inom det litterära 
systemet. Även i ett internationellt perspektiv är dessa studier 
metodiskt banbrytande. 

I USA blev 1960-talet en tid då alltfler forskare slöt upp 
längs den linje, som Louise Rosenblatt långt tidigare hade 
försökt samla sina och andras krafter omkring: Walter Loban, 
James Squire, Alan Purves, Arthur Applebee och Norman 
Holland är några sådana namn. National Council for Teachers 
of English stödde kraftfullt utvecklingen, forskarkonferenser 
arrangerades, program för forskarutbildning utarbetades och en 
rad doktorsavhandlingar lades fram. "Reader response 
research" blev den samlande benämningen på en så småningom 
bred och varierad verksamhet, och när boken Researching 
response to literature and the teaching oj literature (ed. Charles 
Cooper) publicerades 1985, kunde den ses både som en 
summering av vad som hade gjorts och som inringningar av 
vad som ytterligare kunde göras. 

Samtidigt hade inriktningens teoretiska fundament klargjorts 
i flera viktiga och inflytelserika skrifter. Redan från början var 
Norman Holland tydligt teoretiskt orienterad, bl.a. i psyko
analytisk riktning. Han behövde dock inte brottas meq 
problemen kring idealläsare eller andra konstruerade läsare, 
eftersom han ständigt har hämtat sitt analysmaterial från reella 
läsare. Sådana problem hade däremot Stanley Fish, som ännu i 
början av 1970-talet fick tillgripa en "informerad" läsare när 
han skulle formulera sina analyser. I /s there a text in this 
class? ( 1980), som är en ovanlig kombination av underhållande 
framställningskonst och radikal positionsbestämning, beskriver 
han emellertid hur han under en tioårsperiod mödosamt 
arbetade sig fram till insikten att en sådan tänkt läsare bara blir 
en skenlösning. I ett radikalt och konsekvent fasthållet 
läsarperspektiv behövs inga sådana konstruktioner, eftersom 
"texten själv" bildligt talat har förintats. Tolkningar och 
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värderingar av litterära texter betraktas då som intersubjektiva 
skapelser, framförhandlade inom olika "tolkningssamfund", 
som utgörs av personer som delar språkliga och litterära 
konventioner, värderingskriterier och erfarenheter. Till
sammans med David Bleichs Subjective criticism (1978), som i 
allt väsentligt har samma grundsyn men arbetar ännu närmare 
de reella läsarna, har Fishs bok blivit något av en vattendelare i 
de senaste årens diskussion om text- och tolkningsproblem. 

Trots att receptionsestetiken tidigt förde in läsaren i den tyska 
diskussionen, var det först relativt sent som den empiriskt
psykologiska inriktningen fick riktigt fäste under fötterna där. I 
Tyskland kallas den grenen ofta för receptionsforskning, till 
skillnad från den mera teoretiskt orienterade receptions
estetiken. Från slutet av 1970-talet har det emellertid kommit en 
rad rapporter från ofta stort upplagda undersökningar, om
sorgsfullt planerade och redovisade och inte sällan med ett 
imponerande stort antal deltagare. Skolans litteraturunder
visning har varit temat i flera stora studier, medan forskarna i 
några fall har formulerat sina problemställningar med utgångs
punkt i någon litteraturteoretisk aspekt (så t.ex. i H. -W. 
Ludwig & W. Faulstich, Erzählperspektive empirisch. 
Untersuchungen zur Rezeptionsrelevanz narrativer Strukturen, 
1985). Kvantitativt finns det nu säkert mer empirisk litteratur
forskning i Tyskland än i något annat land. 

Även den teoretiska och metodiska inramningen av den 
empiriska mottagarforskningen har fått väsentliga bidrag från 
Tyskland, främst genom Norbert Groebens och Siegfried 
Schmidts insatser. Redan i början av 1970-talet argumenterade 
Groeben kraftfullt - enligt en del uppfattningar alltför kraftigt -
för en empirisering av stora delar av litteraturvetenskapen 
(Literaturpsychologie , 1972; Rezeptionsforschung als 
empirische Literaturwissenschaft, 1977). Senare har Siegfried 
Schmidt på ett stillsammare men ännu grundligare sätt försökt 
systematisera alla verksamheterna kring de litterära texterna -
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kritik och undervisning lika väl som utgivning och forskning -
inom en empirisk inramning (Grundriss der empirischen 
Literaturwissenschaft, 1980). 

Som en manifestation av att den nya fronten nu var både 
bemannad och välorganiserad bildades 1987 IGEL 
(Internationale Gesellschaft för Empirische Literaturwissen
schaft/International Association for the Empirical Study of 
Literature), som omedelbart samlade medlemmar från en rad 
länder i olika delar av världen. Den första konferensen hölls 
samma år, och rapporter och föreläsningar därifrån har under 
1989 publicerats i välfyllda specialnummer av de tre tid
skrifterna Poetics, Empirical Studies of the Arts och SPIEL. 
Nästa konferens hålls i Holland i december 1989. 

En syntes - och sedan? 

En snabbskiss som den föregående kan inte göras utan att det 
medför en del förenklingar och förgrovningar. Något blir 
kanske överbetonat, medan annat som någon menar borde ha 
varit med kanske blir helt försummat. Det är emellertid inte nu 
fråga om detaljerna, utan om huvudlinjerna är någorlunda 
korrekt dragna. Och om de är det, visar de någonting som 
uppenbarligen håller på att bli synligt och som säkert kommer 
att bli det ännu mer redan runt nästa vägkrök. I så fall håller 
nämligen de båda linjerna inte bara på att närma sig varandra 
utan på att åter gå samman omkring det som hela tiden trots allt 
har varit en gemensam nämnare: arbetet med texterna, med att 
klarlägga deras innebörd, värde och funktion. 

Internanalytikernas inriktning på texterna har ju varit 
programmatisk - kanske rentav så programmatisk att den har 
skapat blockeringar både mot historisk-genetisk bakgrunds
forskning och mot empirisk läsforskning. Deras allt tydligare 
accepterande av att även deras tolkningar förutsätter ett 
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skapande läsarsubjekt kan då snabbt lösa upp sådana 
blockeringar. Empirikerna å sin sida har kanske varit för 
närsynt bunda till den enskilde läsarens eller läsargruppens 
reaktioner, utan att tillräckligt knyta dessa reaktioner till 
specifika texter och textproblem. Tidvis har de också kriti serats 
för att vara teorilösa och för att inte sätta in sina resultat i en 
helhetssyn på litteraturen. I den mån sådant har hindrat 
ömsesidigt utbyte längs färdvägarna, borde det nu kunna finnas 
förutsättningar för att ta sig förbi även det. 

Om en sådan syntes kommer till stånd - och efter allt att 
döma är det den vi redan ser konturerna av - kommer det 
självfallet att få konsekvenser av olika slag. Säkert kommer det 
exempelvis att återge den historisk-genetiska litteraturforsk
ningen mycket av det utrymme som den har trängts undan från 
under de senaste decennierna. Det kan ske med de tidigare 
infallsvinklarna, som ett tag och på sina håll hävdades vara 
förbrukade, men det kan också ske med förnyade och om man 
så vill fördjupade frågeställningar. I skapelsesituationen, redan 
då författaren koncipierar sitt verk och ännu mer då han skriver 
ner det, finns det en "implicit" läsare närvarande i hans huvud. 
Den läsaren utgörs emellertid av delar av den läsande samtiden, 
alltså av faktiska människor som omger författaren och till 
vilkas språk, erfarenheter och värderingar han på ett eller annat 
sätt vänder sig med sin text . Texternas innehåll och ut
formning, ibland också det sätt de publiceras på, bestäms även 
av sådana faktorer, ibland mer och ibland mindre, och det är 
historikern som kan ta fram och analysera material som belyser 
dem. Epok- och genreproblem kommer att kunna beskrivas i 
delvis nya kategorier, när de tolknings- och därmed mottagar
beroende aspekterna beaktas och analyseras med hänsyn till 
den roll som de faktiskt visar sig spela. Det gäller även 
beskrivningen av litteratursektorns många -ismer, som nu lider 
av att bakgrunds- och samtidsaspekter osorterat blandas med 
effektresonemang och andra mottagarperspektiv. 
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Den viktigaste konsekvensen kommer emellertid att vara 
insikten om att litteraturens historia också innefattar läsandets 
historia. Det gör den dels genom att frågor ställs och besvaras 
om vilken litteratur som blev läst och om vilka som läste den, 
dels genom att andra frågor ställs och svar ges om hur verk och 
författarskap har lästs, tolkats och värderats under olika 
perioder från publiceringen och mötet med den första 
läsekretsen ända fram till vår egen tid. Särskilt med den senaste 
utvecklingen inom svensk litteraturhistorieskrivning, där 
forskarens eller handboksförfattarens ofta mycket tydligt 
värderande karakteriseringar av diktverken har fått allt friare 
tyglar, kommer sådana uppfordrande frågor att väckas från 
olika håll. Vem är det som gör litteraturhistorien? Är det 
forskarna, kritikerna och handboksförfattarna ensamma som 
inom en liten sluten cirkel har makten över den? Borde inte 
rösterna från litteraturens läsare också få höras, särski lt nu när 
det tydligen börjar stå klart att "texten själv" är en myt, en 
elliptisk konstruktion, och att de lästa, tolkade och värderade 
texterna finns inte bara tillgängliga utan också klart sedda som 
funktioner av läsarnas arbete med just texterna? 

För att ge relief åt dessa och andra besläktade frågeställningar 
kommer jag närmast att presentera och diskutera två exempel ur 
den svenska litteraturens historia: Leon Larson och några andra 
numera inte alltför välkända representanter för den tidiga 
arbetarlitteraturen, och Emilie Flygare-Carlen, succeförfattare i 
sin egen tid och mycket läst och uppskattad ända in i nutiden. I 
båda fallen kommer i och för sig enkla men grundläggande 
uppgifter om spridningen och läsningen av böckerna att 
jämföras med framställningarna i våra vanligaste litteratur
historiska handböcker. Avsnittet om arbetarförfattarna finns 
tryckt tidigare (i Litteraturens vägar. Litteratursociologiska 
studier tillägnade Lars Furuland, 1988) och återges här i 
oförändrat skick, medan kapitlet om Emilie Flygare-Carlen är 
nyskrivet. 
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De tecknar två bilder ur litteraturens liv, och tillsammans ger 
de också stoff för vidare tankearbete kring frågor om läsarens 
plats i beskrivningen av detta ständigt skiftande liv. 
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2. Läsarnas litteraturhistoria 
när, hur och varför 

Åtminstone sedan 1970 har det funnits en öppen och tydligt 
formulerad inbjudan till nytänkande om hur litteraturhistorien 
skall skrivas och om vad som skall ingå i den. Det var det året 
som Hans Robert Jauss publicerade literaturgeschichte als 
Provokation der Literaturwissenschaft. Denna provokation har 
emellertid ännu inte avsatt några större spår, vare sig inom 
forskningen eller inom handboksskrivningen. Först under de 
allra senaste åren kan man se början till en internationell 
diskussion: tidskrifter som Poetics och New Literary History 
har haft temanummer om litteraturhistoriens problem, och även 
i andra tidskrifter och böcker har man börjat ta upp dessa 
frågor. När det nu görs är det också i ett betydligt vidare 
perspektiv än det som Jauss utgick ifrån i sin uppsats. Det man 
nu bl a kan falla tillbaka på är hela den snabba utvecklingen 
inom tysk receptionsforskning och amerikansk Reader 
Response Criticism. 

Här i Sverige har vi ännu inte ens ansatser till en liknande 
diskussion, och när nya litteraturhistoriska handböcker 
planeras, finns det tydligen inga tankar på att radikalt nya 
perspektiv· kan behövas. Det är egentligen förvånande, 
eftersom vi har haft ett snarare bättre utgångsläge för 
nytänkande än man har haft i andra länder. Inte minst Lars 
Furuland och hans produktiva avdelning för litteratursociologi 
har under en lång följd av år bidragit med underlag för nya 
perspektiv. Harald Swedner och Karl Erik Rosengren har från 
sina mera sociologiska utgångspunkter gett andra viktiga 
bidrag. Forskningen om olika läsargruppers tolkningar och 
värderingar av litteratur har sedan länge ställt ibland ganska 
utmanande frågor in på litteraturhistoriens område. De nya 
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studentgenerationerna har uttalat missnöje både med en del som 
står i de litteraturhistoriska handböckerna och en del annat som 
inte står där. Författarnas litteraturhistoria liksom Kvinnornas 
litteraturhistoria har uppfordrande presenterat sig som alternativ 
till de traditionella handböckerna. 

Alla våra stora litteraturhistorier är förbundna med något eller 
några betydande namn: Henrik Schilck, E.N. Tigerstedt, Erik 
Hjalmar Linder, Lennart Breitholtz osv. Det innebär dock 
inte att det som står i dessa verk representerar den enskilde 
författarens personliga syn på äldre tiders och vår egen tids 
litteratur. Handböckerna har tvärtom skrivits med anspråk på 
att samla upp och göra en syntes av allt det som den i vid 
mening litteraturhistoriska och litteraturvetenskapliga 
forskningen har lämnat efter sig i form av kunskaper och 
vetande. De fakta som vi finner i handböckerna är sådana som 
generationer av forskare tidigare har letat fram och presenterat i 
avhandlingar och uppsatser. De perspektiv på litteraturen och 
dess utveckling som styr framställningen är på samma sätt 
sådana perspektiv som dessa generationer av forskare tidigare 
har arbetat med i sina undersökningar. Det vi tar del av är 
sålunda det samlade litteraturvetenskapliga forskarsamhällets 
bild av litteraturen och dess utveckling. Det litteraturforskarna 
har valt att syssla med kommer in i våra litteraturhistorier; det 
de inte har brytt sig om eller inte har hunnit syssla med kommer 
inte in i dem. 

Detta är - i något förenklad form - vad som ligger bakom 
våra stora litteraturhistorier. Däremot är det inte riktigt hela 
sanningen. Det tycks nämligen finnas ett slags kulturellt eller 
estetiskt tryck på alla som medverkar i en litteraturhistorisk 
handbok, ett tryck som medför att den som skriver känner sig 
tvingad att smaksätta och piffa upp sin framställning med 
allsköns subjektiva omdömen, som om de samlade 
kunskaperna eljest inte skulle bli njutbara. Det är bladetta som 
dagens studentgenerationer ofta protesterar emot. 
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Rikligt med exempel på sådana subjektiva inslag finns i 
varenda handbok, från den äldsta till den yngsta. Henrik 
Schi.ick fyllde exempelvis gärna sina litteraturhistorier med 
fakta, men han nöjde sig inte med det utan blandade upp dessa 
fakta med sina personliga uppfattningar - tillsatte om man så 
vill en smaklig sås. En del författare gillade han, andra ogillade 
han, och den som läser behöver oftast inte tveka om vilka som 
är vilka. Victor Hugo ogillade han, och det av flera skäl: Hugo 
saknar "esprit - ty espriten kommer först med kulturen ... hans 
abnorma egenkärlek gjorde honom än komisk, än tarvlig ... 
Slutligen älskar han brutala scener och de starka färgerna. Men 
hans smak är icke säker, och varken som person eller som 
skald har han takt." Det är tillräckligt personligt. Lika personlig 
är E.N. Tigerstedt när han karakteriserar Karlfeldts Fridolins 
visor: "Det robust kärnfulla och det humoristiskt drastiska 
förmäler sig här med det vårligt elegiska och det naket lidelse
fulla till en motsättningsfull rikedom ... " 

I sådana subjektiva karakteristiker av personer och diktverk 
summerar handboksförfattarna givetvis inte några tidigare 
forskningsresultat. De tycker precis lika privat och subjektivt 
som andra läsare kan göra enskilt eller i slutna sällskap. Det är 
ett slags läsarrapporter. Som sådana är de dock inte särslålt 
intressanta, och de hör bestämt inte hemma i en handbok, som 
gör anspråk på att sammanfatta pålitliga och bestående resultat 
från litteraturvetenskaplig forskning. 

Om man bortser från sådana subjektiva och egentligen rätt 
störande inslag i handböckerna och bara tar fasta på deras 
sakliga innehåll, vill man gärna föreställa sig att de återger 
sanningen - och någorlunda hela sanningen - om vad som har 
tilldragit sig i vår litteraturs historia. Framställningen i de stora 
breda handböckerna ger också det intrycket. Om man tar ett par 
steg tillbaka från handböckernas egna utsiktspunkter och ser 
sig omkring därifrån, börjar man emellertid undra hur sann 
historieskrivningen egentligen är. 
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Den franske litteratursociologen Robert Escarpit har tagit 
fram en del uppgifter, som vidgar perspektivet. Han diskuterar 
främst franska förhållanden, men hans uppgifter är säkert 
tillämpliga även på andra västerländska samhällen (man finner 
dem i Litteratursociologi, utg. K.E. Rosengren & J. 
Thavenius, 1980). Bl a har Escarpit funnit att bara I % av alla 
dem som en gång skrev och publicerade böcker nu lever kvar i 
"nationens minne". Med "nationens minne" menar Escarpit att 
författarna behandlas i aktuella handböcker, nämns i gängse 
uppslagsverk, är representerade i litterära antologier etc. Av 
100 en gång verksamma författare är det sålunda bara en enda 
som fortfarande uppmärksammas. Vidare har Escarpit funnit, 
att ett lands nationallitteratur omfattar ungefär lika många 
levande som döda författare. Det innebär att de senaste 30 åren 
får balansera det som återstår i "nationens minne" från alla äldre 
perioder i landets historia. Varje gång vi tar in en ny författare i 
"minnet" genom att ge utrymme för honom i handböcker, 
uppslagsverk och antologier, knuffar vi alltså samtidigt ut en av 
de äldre författarna ur detta "minne". Alla som har varit med 
om att avgöra vilka författare som skall tas med i en antologi 
eller behandlas i en handbok, känner igen dessa ofrånkomliga 
urvalsprocesser. Nationens "minne" är begränsat, liksom vårt 
är det. Många författarskap kommer aldrig ens in i minnet. 
Andra kommer in men flyttas snabbt ut igen för att lämna plats 
åt något annat. Några få stannar kvar under längre tid eller för 
alltid. 

Man kan fråga vem det är som bestämmer och på vilka 
grunder det bestäms vilka författare som skall tas med och vilka 
som skall lämnas utanför, när litteraturhistoriska handböcker 
skrivs och när uppslagsverk och antologier redigeras. Någon 
och något måste ju styra den ytterst lilla strimma ljus, som 
fortsätter att falla på några få av alla de författare som en gång 
skrev, trycktes och blev lästa. 
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Det finns kanske inte något alldeles enkelt och självklart svar 
på den frågan. Den samtida litteraturkritiken betyder 
förmodligen ganska mycket, genom att den lyfte~ fram och 
profilerar vissa författarskap, medan andra redan från början 
hamnar i skuggan. Sannolikt är det dock så att det 
litteraturvetenskapliga forskarsamhället även här har det 
avgörande inflytandet. Det sker då genom doktorander som 
väljer ämnen för sina avhandlingar, och genom docenter och 
professorer som påverkar doktoranderna i deras ämnesval, som 
själva forskar och startar forskningsprojekt, som bestämmer 
innehållet i kurser för både doktorander och blivande lärare och 
som inte minst ger ut antologier och skriver litteraturhistoriska 
handböcker. I utkanterna av forskarsamhället finns sedan små 
skaror av andra människor, som också är med och påverkar 
vad som blir bevarat i nationens litterära minne: tongivande 
kritiker som skriver om sådant som de uppskattar och vill se 
bevarat; bokförläggare som ger ut eller låter bli att ge ut böcker 
av äldreförfattare; bibliotekarier som köper in och lånar ut 
böcker men som också ställer undan böcker i magasin eller 
sänder dem till makulering;~ministratörer och experter som 
skriver läroplaner för skolan och utarbetar kommentarer och 
supplement till dem; lärare som ger ut antologier och skriver --läroböcker för skolbruk, och andra lärare som i den praktiska 
undervisningen väljer bland det som har tagits med i antologier 
och läroböcker. 

Även om kretsen kan vidgas något, torde det vara en 
ofrånkomlig s!utsats att det är en mycket liten skara _!!'länniskor, 
som bestämmer över vad som kommer in i och försvinner ut ur 
nationens litterära minne. Skaran är inte bara liten. Den hålls 
också samman av ett i stort sett gemensamt kulturarv, en 

gemensam ~bildnings bakgrund och en någorlunda gemensam 
uppfattning om vad som har eller inte har s k estetiska och 

litterära kvaliteter. Sannolikt är det detta gemensamma arv som 
är den viktigaste styrfaktorn i de urvalsprocesser, som har 
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bestämt vad som behandlas i den litteraturhistoriska 
forskningen och därmed också i våra litteraturhistoriska 
handböcker. Det som behandlas i dessa handböcker är 
nämligen i stort sett bara sådan litteratur som enligt forskarnas 
och andra specialisters uppfattning har vissa estetiska och 
litterära kvaliteter, eller som har varit av betydelse för 
tillkomsten av annan litteratur som de anser ha sådana 
kvaliteter. Detta är ett dominerande och sammanhållande 
perspektiv i handböckerna, och det framhävs ytterligare genom 
de subjektiva "läsarrapporter" som alla handboksförfattare 
tycks känna sig förpliktigade att avge. 

Det är detta etablerade perspektiv som jag nu skall ta några 
steg bort ifrån för att i stället försöka se hur den litterära 
verkligheten kan ta sig ut, om den betraktas från läsarnas, eller 
kanske snarare från läsandets utsiktspunkt. Den utsiktspunkten 
kan grovt anges genom en fråga: Vilken litteratur var det som 
olika människor läste mycket av, påverkades av och satte värde 
på under skilda perioder i det förflutna? 

Det finns för närvarande inget underlag för att säga hur vår 
litteraturhistoria ens ungefärligen skulle se ut, om den beaktade 
även detta läsandets perspektiv. Bara genom att lyfta i någon 
liten flik av det väldiga täckelse, som enligt Robert Escarpit 

lägger det allra mesta av gångna tiders litterära liv i mörker, kan 
man dock få en uppfattning om vad som döljer sig där inne och 
vad som skulle kunna göras med det i en litteraturhistorisk 
framställning från andra utgångspunkter än de gängse. I 
fortsättningen skall jag ge några exempel på detta, oc;h jag skall 
låta exemplen belysa fyra punkter, där en litteraturhistorisk 
handbok säkert skulle komma att se annorlunda ut, om den tog 
hänsyn till vad som har blivit läst och hur det har uppfattats och 
bedömts. 

En huvudlinje i ett strikt litteraturhistoriskt perspektiv borde 
vara det som faktiskt blev mycket läst under olika perioder, 
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oavsett om en grupp forskare och andra specialister nu anser-att 
det har litterära kvaliteter eller inte. Redan i det faktiska 
förhållandet att många människor en gång ansåg böckerna 
värda att köpa och läsa, finns det ett långt bättre urvals
kriterium. Utan att vidga perspektivet till den rena under
hållningslitteraturen - som naturligtvis även den har sin historia 
- finns det mycket för forskningen att på nytt ta fram i ljuset. 

Våra vanliga litteraturhistorier ger alla en ganska entydig bild 
av den period, som omfattar 1880-talet, 1890-talet och det 
begynnande 1900-talet. Strindberg, Heidenstam, Lagerlöf, 
Fröding, Karlfeldt, Levertin , Bo Bergman, Hjalmar Söderberg 
och några till behandlas alltid i stora och fylliga avsnitt. 
Handböckernas framställning ger alldeles klart uppfattningen 
att de var sin tids ojämförligt viktigaste författare. Blev de 
också mycket lästa i sin egen samtid? Material som främst Karl-. 
Erik Lundevall har tagit fram (Från åttital till nittital, 1953) 
visar att de blev åtminstone ganska mycket lästa, om än kanske 
inte i lika stor utsträckning som deras dominerande plats i de · 
gängse handböckernas framställning kan ge intryck av. I några 
fall var de samtida läsarnas intresse också påfallande svalt. Ur 
Lundevalls material skall jag ge några siffror, som syftar till att 
ge en föreställning om hur mycket några av våra nu klassiska 
författare trycktes och såldes, när de i dagens littenaur-' 
historiska perspektiv behärskade den litterära scenen vid tiden 
runt sekelskiftet. 

August Strindberg intar i detta liksom i flera andra 
hänseenden en särställning. Några av hans böcker utgavs i för 
den tiden ganska stora upplagor om 10-12 000 exemplar. 
Under hela 1890-talet trycktes hans böcker i sammanlagt 
knappt 50 000 exemplar, vilket kanske är mindre än man 
kunde vänta sig. 

Verner von Heidenstams Vallfart och vandringsår utkom 
1888 och trycktes då i 1 500 exemplar. Den upplagan räckte 
till 1900, d v s i 12 år. Om man antar att den under vart och ett 
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av de båda första åren såldes i 250 exemplar, blir det sedan en 
genomsnittlig försäljning av 100 exemplar om året. Endymion 
trycktes 1889 i 2 000 exemplar. Hans Alienus utkom 1892 i 
2 500 exemplar, som räckte fram till 1910 eller i 18 år - även 
det alltså genomsnittligt drygt 100 exemplar per år. Före 
sekelskiftet hade Heidenstams böcker sammanlagt tryckts i ca 
28 000 exemplar. 

Gustaf Frödings Guitarr och dragharmonika trycktes 1891 i 
1 500 exemplar och utgavs snart i två nya upplagor om 1 500 
resp 2 000 exemplar. Nya dikter (1894) kom ut i två upplagor 
om tillsammans 4 000 exemplar, och Stänk och flikar (1896) 
trycktes i sammanlagt 6 000 exemplar. Fram till sekelskiftet 
hade Frödings böcker tryckts i mellan 25 000 och 30 000 
exemplar. 

Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga (1891) utgavs före 
1900 i två upplagor om tillsammans 5 000 exemplar. Osynliga 
länkar (1894) trycktes i 3 500 exemplar, Antikrists mirakler 
(1897) i 5 500 exemplar och Drottningar i Kungahälla (1899) i 
4 000 exemplar. Före sekelskiftet hade Lagerlöfs böcker 
tryckts i ca 25 000 exemplar. 

Om Erik Axel Karlfeldts Vildmarks- och kärleksvisor (1895) 
finns bara uppgiften att den under det första året såldes i 200 
exemplar och att den 7 år senare kom ut i en ny upplaga om 
1 600 exemplar. Fridolins visor (1898) trycktes i 1 100 
exemplar. Oscar Levertins Legender och visor (1891) trycktes i 
1 600 exemplar och Nya dikter (1894) i 2 000 exemplar. Av 
Hjalmar Söderberg trycktes Förvillelser (1895) och Historietter 
(1898) i vardera 1 500 exemplar. 

Sammanfattande kan man alltså säga, att de klassiska 90-
talsförfattarnas böcker kom ut i upplagor om mellan 1 500 och 
2 000 exemplar, någon gång 4 000 eller 5 000 exemplar. 
Ibland gick försäljningen dessutom ganska trögt, med en 
genomsnittlig försäljning av bara 100 eller 200 exemplar om 
året. Även den totala tryckningen av författarnas samtliga 
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skrifter under 1890-talet var måttlig: under dessa 10 år fick 
Heidenstam, Fröding och Lagerlöf sina böcker tryckta i mellan 
25 000 och 30 000 exemplar; Levertin, Karlfeldt och 
Söderberg betydligt mindre. Den bilden av de "stora" 
författarnas utgivning kan tjäna som ett slags referensram för 
några andra författares produktion. 

Vid ungefär samma tid och något senare fanns nämligen en 
helt annan grupp författare, med namn som Alfred Kämpe, 
Fredrik Ström, Leon Larson, Karl Östman och Maria Sandel. 
De kan kallas för arbetar- och proletärdiktningens pionjärer, 
även om det fanns föregångare redan tidigare. De var verkliga 
pionjärer inom arbetardiktningen även på så sätt att de - till 
skillnad från exempelvis Martin Koch och Dan Andersson -
genom sin uppväxt och sin verksamhet representerade dem 
som de skrev om: Alfred Kämpe var statarson, Leon Larson 
järnarbetare, Karl Östman sågverksarbetare och Maria Sandel 
spinneriarbetare. Gemensamt för dessa författare är vidare att 
de aldrig har kommit in i den svenska litteraturhistorien. Under 
senare år har det funnits ett ökat intresse för dem - bl a har 
några av Maria Sandels böcker givits ut på nytt. I litteratur
historien saknas de emellertid ännu, utom ibland med namn och 
någon boktitel i ingresserna till andra författarskap, som anses 
"litterärt" intressantare. 

Flera av dessa författare gav ut sina böcker på bokförlaget 
Fram, som. var det socialdemokratiska ungdomsförbundets 
förlag. Det startades 1905 och hade de första åren Per Albin 
Hansson som föreståndare. Om förlaget och dess tidiga 
utgivning har Lars Furuland (Statarna i litteraturen, 1972) tagit 
fram en del uppgifter, som kan jämföras med Karl-Erik 
Lundevalls uppgifter om 90-talsförfattamas utgivning. 

Alfred Kämpes novellsamling Trälar publicerades 1907. Den 
trycktes då i 4 000 exemplar, varav hälften såldes redan under 
det första året. Samma år utkom Fredrik Ströms Mosaik, en 
samling dikter och prosafragment, som trycktes i 5 000 
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exemplar. Leon Larson publicerade 1906 diktsamlingen Hatets 
sånger, som då trycktes i 5 000 exemplar. Två år senare 
trycktes den i en andra upplaga om 4 000 exemplar. År 1906 
gav han ut ytterligare en diktsamling, Ur djupet, som trycktes i 
6 000 exemplar och även den kom i en andra upplaga om 
4 000 exemplar två år senare. År 1907 kom dessutom en tredje 
diktsamling, En dåres visor, som trycktes i inte mindre än 
10 000 exemplar. Hans lantarbetardrama Revolt utkom 1908 
och trycktes då i 5 000 exemplar. 

Under bara tre år publicerade Leon I .ar.s.o.n_alltså tre 
diktsamlingar, som trycktes och uppenbarligen också såldes i 
sammanlagt 29 000 exemplar. Det är siffror som kan jämföras 
med vad som trycktes av _Heidenstams, !2ödings eller 
Lagerlöfs skrifter under hela 1890-talet. Siffrorna är 
imponerande, oavsett om man jämför med 90-talets och 
sekelskiftets "stora" diktare eller med dagens utgivning, där 
upplagor om 2 000 eller 3 000 exemplar är ganska vanliga för 
prosa, medan diktsamlingar vanligen trycks i mycket mindre 
upplagor. Man kan fråga sig hur det kunde vara möjligt med så 
stora upplagor redan vid seklets början. En del av förklaringen 
tycks ligga i att förlaget höll låga priser och att man hade byggt 
upp ett system för spridning av böckerna genom ombud och 
funktionärer, som hade direktkontakt med köparna. 

Ett förlag kan givetvis inte fortsätta att ge ut och sälja så 
många böcker, om inte det som står i dem har något väsentligt 
att säga läsarna och därigenom når fram till deras tankar och 
känslor. Det perspektivet - vilken innebörd som litteraturen 
hade för dem som köpte, lånade och läste den - är också 
ofrånkomligt i en komplett litteraturhistoria. Utan tvivel skulle 
det bli svårt att få fram material för att teckna ett sådant 
perspektiv. Eftersom den litteraturhistoriska forskningen hittills · 
har varit nästan helt inriktad på författarna och omständigheter 
vid litteraturens tillkomst, medan spridningen och läsningen av 
böckerna har belysts bara sporadiskt, vet man emellertid ännu 
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inte hur mycket användbart material som kan finnas i arkiv, 
uppteckningar, minnesanteckningar, brevsamlingar etc. Det 
kan finnas långt mera outnyttjat material än någon vågar tro. 

Carl Cederblad, den store folkbildaren, gjorde strax före 
1930 en inventering av bokbeståndet i över 3 000 svenska hem 
och lämnade samtidigt ut frågelistor om läsning och bokvanor i 
hemmen. Det materialet ligger ännu i stort sett obearbetat. I 
Bibliotekshögskolans regi har man börjat göra intervjuer med 
äldre människor, som berättar om sin tidigare läsning. På 
museer och i arkiv finns rikligt med uppteckningar, som 
etnologer och litteraturhistoriker tillsammans skulle kunna gå 
igenom. I en sådan uppteckning kan man exempelvis finna en 
berättelse av en läsintresserad statare, som inte hade tillgång till 
mer än tre-fyra böcker men som år efter år läste om dem utan 
att tröttna. 

Beträffande Alfred Kämpe, Leon Larson och flera andra 
författare, vars utgivning jag här har använt som exempel, har 
jag inte tillgång till några initierade uppgifter om vad deras 
böcker betydde för dem som köpte och läste dem. Sådana 
uppgifter finns dock säkert, och det vore värt att leta efter dem. 
Det är exempelvis känt att både Leon Larsons och andras dikter 
under stor entusiasm från åhörarna lästes upp vid fac~
föreningsmöten och särskilda uppläsningsaftnar, som brukade 
vara mycket välbesökta. 

De förväntningar 
7
SOm kan riktas mot en komplett 

litteraturhistoria innebär alltså att den bör behandla den litteratur 
som blev mycket läst, och dessutom att den försöker se på 
litteraturen med deras ögon som läste den. Det har ingen av 
våra handböcker gjort. 

Ett av de svenska standardverken var länge Schi.ick & 
Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria. Den sjunde delen 
av detta verk täcker perioden 1870-1914, den utkom 1932 och 
var skriven av Gunnar Castren. Han nämner över huvud taget 
inte någon av de författare som jag har exemplifierat med. Ändå 
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finns det ett kapitel som heter "90-talets realister och 1900-
talet", ett kapitel som går fram till och med Hjalmar Bergman. 

En annan klassiker är Hjalmar Alvings Svensk litteratur
historia, en bok som har format många generationer läroverks
elevers bild av litteraturens historia. I en sen och bearbetad 
utgåva, 3. upplagan från 1955, saknas den här gruppen av 
författare också fullständigt. De nämns inte i samband med 90-
tal och sekelskifte, och inte heller i ett kapitel om "Arbetar
diktarna och den nya naturalismen" finns de med. Där talas 
däremot om "de äldsta arbetardiktarna som Martin Koch och 
Hedenvind-Eriksson", och det sägs att "arbetardiktningens 
egentlige pionjär var Martin Koch". Så förhöll det sig alltså 
inte, men man kan tänka sig att Alving på den här punkten bara 
hade övertagit Gunnar Castrens och andras historieskrivning. 
Martin Koch var för övrigt av god medelklass, hade gått i 
läroverk och studerat vid Konstakademien. 

E.N. Tigerstedt gav år 1948 ut en Svensk litteraturhistoria, 
som blev mycket använd i universitetsutbildningen. Han 
nämner några författare ur den aktuella gruppen, men det blir 
bara korta omnämnanden, och det lilla ljus som han låter falla 
på den är dessutom påtagligt färgat: 

En mycket stor del av den nya arbetardiktningen är i synnerhet i 
början av mycket efemär art - kampdikt och propagandapoesi, 
såsom Henrik Menanders Arbetets söner (1885) eller K.J. 
Gabrielssons Skulle jag glömma, jag? eller Leon Larsons dikt
samlingar med de målande titlarna Ur djupet (1906) och Hatets 
sånger (1908). Det är en diktning utan konstnärlig förfining och 
originalitet, men präglad av intensiv slagkraft och ideell 
hänförelse ... 

Ungefär samtidigt med Tigerstedts bok kom Erik Hjalmar 
Linder ut med sin Fyra decennier av 1900-talet, som senare 
blev till Fem decennier. Liksom Tigerstedt är Linder påfallande 
sparsam med ljuset i den här sektorn, vilket inte hindrar att 
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även han är frikostig med färgningen av det. Så här skriver 
Linder bl a: "Arbetarrörelsen hade redan under åttio- och 
nittiotalen sina egna, självlärda poeter, men det dilettantiska 
draget var påfallande." Först med Leon Larson "vann 
arbetarnas egen diktning ett visst litterärt erkännande", men 
hans skådespel Revolt "uppenbarade .. . inte några större 
resurser som dramatiker'', enligt Erik Hjalmar Linder. 

Man kan vara övertygad om att Tigerstedts och Linders 
"färgade" sätt att beskriva dessa författare och deras böcker inte 
representerar de samtida läsarnas perspektiv. Med dagens syn 
på litteraturens funktion och innebörd i relation till dem som 
läser hör sådana ohistoriska och på det hela taget 
ovidkommande karakteristiker inte hemma i en handbok. De 
många tusen människor som köpte och läste Alfred Kämpes, 
Maria Sandels och Leon Larsons böcker, som satt i Folkets hus 
och lyssnade på deras dikter eller som såg på dramat Revolt när 
det spelades runt om i landet, tänkte säkert inte i sådana 
kategorier som "konstnärlig förfining" och "dilettantisk". Det 
var dem sannolikt också både obekant och likgiltigt om 
böckerna, dikterna och dramat hade fått "litterärt" erkännande 
eller inte. Däremot kan man vara tämligen säker på att de i 
denna diktning mötte sin verklighet, sina livsproblem och sina 
innersta känslor formulerade på ett tydligt, starkt och gripande 
sätt - ett sät~ som gav dem styrka och glädje och vidgade deras 
tankevärld. Litteratur som en gång har fungerat på det sättet har 
givetvis en plats i litteraturens historia. 

Det är ingen orimlig tanke att en läsarinriktad historisk 
forskning skulle kunna komma ganska långt på vägen mot att 
visa, hur det verkligen förhöll sig i detta och andra liknande 
fall. Syftet med en sådan forskning skulle vara att klarlägga 
vilken innebörd, vilken genomslagskraft och vilket värde den 
mycket lästa litteraturen har haft för de människor som läste 
den. Det är den tredje punkten där ett läsarperspektiv skulle ge 
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oss en delvis annan litteraturhistoria: handboksförfattarnas 
personliga uppfattningar skulle ersättas av historiskt 
dokumenterade uppgifter om vad böckerna och f örfattarskapen 
har betytt och vilket värde de har fått för dem som faktiskt läste 
dem under olika perioder i det förflutna. 

Med detta tangerar vi den fjärde punkten, där ett 
läsarperspektiv skulle ge oss en delvis annan skrivning av 
litteraturhistorien. Uppfattningen av enskilda böcker, hela för
fattarskap och också hela skolbildningar förändras ofta mellan 
olika generationer av läsare. Sådana förändringar är en naturlig 
och nödvändig del av litteraturens historia. Därför bör först 
forskningen och sedan handböckerna beskriva, hur läsningen 
och uppfattningen av enskilda verk och hela författarskap 
successivt har förändrats. 

Våra litteraturhistorier ger i själva verket en extremt statisk 
bild av litteraturens liv. I dem står det visserligen ganska 
mycket om hur litteraturen utvecklas, om stilistiska och andra 
nyvinningar och om hur skol bildningar uppstår, förändras och 
påverkar varandra. Allt detta är dock koncentrerat på 
litteraturens tillkomst. Den litteraturhistoriska forskningen har 
varit exklusivt inriktad på att studera litteraturen i de situationer 
där den skrevs; på att studera författaren, hans privatliv, hans 
utbildning och läsning, vad som påverkade honom, varför han 
skrev som han skrev och hur han själv påverkade andra 
författare. 

Detta är emellertid bara en del - och egentligen en ganska 
liten del - av hela historien om litteraturens liv. l)r läsarens 
synpunkt börjar detta liv faktiskt först när litteraturen är skriven 
och har blivit publicerad, så att den kan bli läst. Det som sedan 
följer kan ibland vara statiskt men är det oftast inte. Nya 
generationer av läsare kommer ständigt till med nya erfaren
heter, nya tankemönster, nya livshållningar och nya värdeupp
fattningar. Allt detta tar de med sig in i den litteratur som de 
läser, och när läsarna förändras kommer också litteraturen 
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ständigt att förändras. Det är först när dessa förändringar 
beskrivs och analyseras som vi har en någorlunda fullständig 
kartläggning av litteraturens historia. 

Detta gäller naturligtvis inte minst den stora klassiska 
litteraturen. Inte ens en Shakespeare har alltid varit vad vi i dag 
föreställer oss. Han var uppskattad av sin samtid, men under 
hela den klassicistiska perioden var han förbisedd, delvis 
föraktad och inte mycket läst. Det var först med romantikens 
"friare" syn på litteraturen som han började få den position han 
har i dag. Här i Sverige var det först långt in på 1800-talet som 
han började bli läst och spelad. Och Shakespeares Hamlet, för 
att nämna ett enda enskilt exempel, kommer aldrig mer att bli 
uppfattat på samma sätt som innan det psykoanalytiska 
synsättet blev känt bland läsarna. 

I den svenska litteraturens historia har Bellman-uppfatt
ningen genomgått flera och intressanta förändringar. Stagnelius 
lästes av bara en handfull människor medan han levde. 
Intresset för honom har sedan växlat: en av höjdpunkterna i 
hans litterära liv inföll under 1950-talet, då nykritiken och 
närläsningen hade gett inte minst unga människor bättre 
instrument för att tillägna sig hans texter. Almqvist och 
Runeberg har förändrats inför våra egna ögon. Det nyväckra 
intresset för Alfred Kämpe och Maria Sandel under 1970-talet 
är viktiga delar av deras litterära liv. Ivar Conradson 
publicerade sin lyrik samtidigt med dem och med Vilhelm 
Ekelund. Han skrev ganska "svår" poesi, fick beröm för ett par 
diktsamlingar, blev sedan fullständigt bortglömd men återupp
täcktes och gavs ut på nytt i samband med den 40-talistiska 
strömningen. 

Exemplen på att litteraturen tillsammans med läsarna lever ett 
ständigt föränderligt liv skulle lätt kunna mångfaldigas. En 
beskrivning och analys av hela detta föränderliga liv, från 
litteraturens tillkomst och fram till vår egen tid, har sin pfats i 
litteraturens historia. 
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Förändringarna i synen på vad som är litteratur och på vad som 
betingar dess innebörd, funktion och värde har kommit snabbt 
och fått en närmast dramatisk genomslagskraft i den 
internationella diskussionen. Litteraturteoretiker som Louise 
Rosenblatt, Wolfgang lser, Norman Holland och Stanley Fish 
har ställt läsaren och tolkningsprocessen mitt i den litteratur
vetenskapliga salen. Empiriskt inriktade forskare som Norbert 
Groeben och Siegfried Schmidt har gjort grundritningar till en 
litteraturvetenskap, som inkluderar både historisk och annan 
forskning. Från grannvetenskaper har forskare som Pierre 
Bourdieu och P.L. Berger & T. Luckmann bidragit genom att 
visa litteraturens plats i större sociala sammanhang. 

Varje ny litteraturhistoria som underlåter att föra in läsarens 
och läsandets perspektiv i sin framställning, kommer att vara 
föråldrad och representera ett förlegat synsätt redan när den 
publiceras. Outtalat, men på ett sätt som inte längre kan kallas 
för naivt och oskuldsfullt, kommer den dessutom att i 
vetenskapens namn tjäna snäva och otillbörliga gruppintressen. 
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3 . Exemplet Flygare-Carlen 

Idag är det ju inte precis någon ny tankegång att en komplett 
litteraturhistoria borde beskriva inte bara hur litteraturen har 
kommit till utan också hur den har blivit spridd, läst och 
värderad. Den litterära texten kan inte separeras från läsningen 
av den, eftersom varje tillskrivande av mening förutsätter 
någons läsning. Först när även läsarsidan inkluderas i · 
litteraturhistorisk forskning och litteraturhistoriska handböcker 

1 
kan man därför säga, att litteraturens liv och funktion har fått en 
tillfredsställande beskrivning. 

Utomlands har sådana tankar varit aktuella då och då 
åtminstone sedan 1970, och de har diskuterats flitigt under 
1980-talet. Här i Sverige har de emellertid haft svårt att komma 
upp till ytan. Lars Furuland diskuterade sådana synpunkter i 
artikeln "Litteratursociologens dilemma" (i Kultur och 
medvetande. En tvärvetenskaplig analys, 1982, s 97-109). I 
"Läsandets förvandlingar" (Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Årsbok 1986, s 92-100) presenterade 
Louise Vinge en historik över litteraturläsningen, o.ch i artikeln 
"Finns det en svensk litteraturhistoria?" (Svenska Dagbladet 
1987-07-27) tog hon mera generellt upp litteraturhistorie
skrivningens problem. Frågan lockade dock inte andra att föra 
diskussionen vidare. Inför publiceringen av de första banden 
av Den Svenska Litteraturen gjorde Lars Lönnroth som en av 
huvudredaktörerna färgstarka uttalanden till massmedierna om 
nyorienteringen i detta verk. Inte heller detta ledde emellertid till 
någon vidare diskussion, och efter hand som utgivningen har 
fortskridit står det också klart att de flesta medarbetarna har 
stannat vid det invanda. I Svenskläraren (1988, nr 3 och 4) 
initierade dock Kristian Wåhlin en diskussion på temat 
"läsarnas litteraturhistoria". I "Litteratursociologins uppdrag", 
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som var en recension av festskriften till Lars Furuland 
(Svenska Dagbladet 1989-01-02) avvisade Carl Fehrman 
tanken på en objektiv skrivning av litteraturhistorien, med eller 
utan läsarperspektiv. Samtidigt hyllade han den "sene" Henrik 
Schtick, den som inte drog sig för att krydda framställningen 
med personliga omdömen om författarna och deras verk. 
Längre fram kommer just den sidan av Schticks härjningar med 
Emilie Flygare-Carlen att illustreras. 

Av föregående kapitel framgick att särskilt Leon Larson, 
trots att hans böcker gick ut i uppseendeväckande stora 
upplagor och trots att hans texter otvivelaktigt bar fram viktiga 
budskap till många människor, ändå har blivit minst sagt 
styvmoderligt behandlad i de litteraturhistoriska handböckerna. 
I flera av dem nämns han inte alls, i andra blir han nedlåtande 
avfärdad med ett par meningar eller några förklenande adjektiv. 

Det är emellertid inte bara beträffande arbetardiktare som ett 
läsarperspektiv skulle behövas för att komplettera och korrigera 
de invanda modellerna för vad som skall ingå i litteraturens 
historia och för hur den skall skrivas. Det gäller om alla 
författarskap, inklusive de allra största som Bellmans, Tegners, 
Runebergs och Strindbergs. Innebörden och värdet av deras ~ 

texter är ingalunda någonting statiskt, utan det förändras \ 
kontinuerligt när nya generationer av läsare möter dem med 1 

sina kunskaper och erfarenheter. Inte minst gäller det också den ; 
grupp av författare, som inte har haft någon riktigt avgörande 
betydelse för den litteraturhistoriska utvecklingen sådan den 
hittills har betraktats och beskrivits av forskarna: det vill säga 
med hänsyn till litteraturens tillkomst och dess historiska 
bakgrund och inramning. Även den gruppen kan emellertid ha 
haft en annan historisk betydelse, genom att författarnas verk 
har blivit mycket lästa och därigenom har påverkat och format 
många människors tankar, känslor och synsätt. En historie
skrivning som inte beaktar även det perspektivet blir bara halv, 
om ens det. 
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Hur ett sådant hälftenbruk slår igenom i behandlingen av en 
författare som hör till denna senare kategori kommer att framgå 
av exemplet Flygare-Carlen. Hennes författarskap får väl sägas 
ligga närmast den läsande medelklassens intressen och 
värderingar. Om man ser efter hur hennes verk har beskrivits i 
våra vanligaste litteraturhistoriska handböcker för universitets
bruk, visar det sig också i hennes fall att en inriktning även på 
utgivningen och läsningen av böckerna skulle ha behövts för att 
göra rättvisa åt hennes betydelse för mycket stora grupper 
människor, både i hennes egen samtid och ända in i vår egen 
tid. 

Emilie Flygare-Carlen 

Från debuten 1838 och fram till 1852 publicerade Emifie 
Flygare-Carlen ett tjugotal romaner, varav flera ständigt har 
givits ut i nya upplagor ända in på 1960- och 1970-talen. Blan.d 
de mest spridda böckerna från den perioden finns Rosen på 
Tistelön, Pål Värning, Enslingen på Johannisskäret och En natt 
vid Bullarsjön. Efter ett uppehåll återkom hon 1858 med Ett 
köpmanshus i skärgården och Skuggspel samt någ.ra 
minnesböcker, innan hon slutade skriva större verk. Medan 
hon ännu levde utkom dock ytterligare tre volymer med 
"efterskörd" ur hennes rika produktion. Hon avled 1892. 

Flera av böckerna blev för sin tid mycket uppmärksammade 
och gick ut i stora upplagor. Redan efter Rosen på Tistelön 
(1842) framstod Emilie Flygare-Carlen som Sveriges mest lästa 
författarinna. Den boken blev också dramatiserad och upp
fördes 1847 på Mindre teatern i Stockholm med framstående 
skådespelare i rollerna. Enslingen på Johannisskäret (1846) 
väckte också ett stort uppse~nde och näm1ast slukades av de 
samtida läsarna. Den fick mycket god kritik och trycktes snabbt 
i flera upplagor. En natt vid Bullarsjön (1847), som var en 
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tendensroman mot "läseriet", blev mycket omdiskuterad men 
väckte också en hel del ovilja hos många läsare. Roman
hjältinnan ( 1849) blev inte bara mycket läst, utan den lades 
också till grund för en komedi, som samma år spelades på 
Djurgårdsteatern. 

Framgångarna hos publiken ledde till att Flygare-Carlen blev 
en mycket eftertraktad författare och fick bra betalt för sina 
böcker, inte sällan bättre än någon annan samtida författare. I 
själva verket skrev hon ihop en förmögenhet, som visserligen 
delvis försvann genom en mindre lyckad placering. När hon 
1858 övertalades att börja skriva Ett köpmanshus i skärgården, 
som liksom flera andra böcker först publicerades som följetong 
och sedan som bok, fick hon av Aftonbladet betalt med 200 
riksdaler arket eller sammanlagt 12 800 riksdaler, vilket var en 
tidigare ohörd summa. Ännu vid slutet av 1870-talet, då hon 
egentligen hade avslutat sitt skönlitterära författarskap, var hon 
så eftertraktad att hon kunde betinga sig ett arvode av 1 000 
riksdaler styck för en serie noveller, som skulle levereras och 
publiceras en om året. Tydligtvis låg dessa noveller då redan 
färdigskrivna i hennes skrivbordslådor. 

Under många år var hon alltså en uppburen, omdiskuterad 
och eftertraktad författarinna med en för sin tid mycket stor 
läsekrets. Den samtida kritiken var blandad, vilket kanske inte 
är förvånande med tanke på den stora, snabba och ganska 
ojämna produktionen. Många av böckerna fick emellertid ett 
klart positivt mottagande även bland kritikerna, och åtminstone 
ett halvt dussin av dem har bevarat sin livskraft ända fram till 
våra dagar. År 1862, efter publiceringen av Ett köpmanshus i 
skärgården, fick hon Svenska Akademiens stora medalj i guld, 
enligt den av Bernhard Elis Malmström utformade 
motiveringen "med särskildt afseende å det natursanna och 
fosterländska i hennes taflor, icke minst där de skildra det 
svenska skärgårdslifvet med dess faror, lidanden och för
sakelser". 
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Även internationellt hade Emilie Flygare-Carlen en ovanligt 
stor genomslagskraft. Hennes böcker översattes till en rad olika 
språk: norska, danska, engelska, tyska, franska, italienska, 
holländska, tjeckiska, ryska och enligt en uppgift även polska. 
I USA publicerades hon på både engelska och svenska. 
Särskilt Ett år ( 1846) väckte internationell uppmärksamhet och 
utkom i två olika franska översättningar. Den dramatiserades i 
Tyskland, varefter denna bearbetning översattes till svenska 
och spelades på Humlegårdsteatern. Även En nyckfull kvinna 
dramatiserades på tyska, översattes tillbaka till svenska och 
spelades sedan i Stockholm. Särskilt stort intresse väckte 
hennes böcker just i Tyskland, där Sämmtliche Werke gavs ut i 
flera upplagor. 

I Sverige har nya generationer av läsare ständigt funnit vägen 
till hennes böcker. Länge hörde hon till de mest utlånade 
författarna på biblioteken, där ett urval av hennes romaner 
fortfarande brukar ha sin plats på hyllorna. Nyutgivningen av 
böckerna har möjligen gått i vågor men tycks aldrig ha upphört, 
förrän kanske under de allra senaste åren. Medan hon ännu 
levde kom hennes samlade romaner ut i flera upplagor, bl.a. en 
om 31 band 1869-7 5 och ytterligare en om 24 band 1882-90. 
En liknande samlad upplaga, även den om 24 band, gavs ut på 
1920-talet. Under 1940-talet var intresset i varje fall bland 
utgivarna särskilt stort, vilket rimligen hänger samman med att 
författarrätten blev fri 1942. Men detta speglar säkert ett 
motsvarande intresse bland läsarna. Då kom det nämligen ut tre 
olika upplagor med "bästa romaner" och "valda romaner", 
vardera om 10-12 band, och dessutom en upplaga "valda 
skrifter" om 4 band. Den senare trycktes om även 1950-53. 

Enskilda titlar har fortsatt att fascinera en bred läsekrets ännu 
mer och har därför tryckts om gång på gång även under 1960-
och 1970-talen. Så kom exempelvis Enslingen på Johannis
skäret ut med nya upplagor 1965, 1968, 1969 och 1971. Ett 
köpmanshus i skärgården gavs ut på nytt både 1972 och 1973, 
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och Rosen på Tistelön, som kanske är den allra mest lästa av 
hennes böcker, trycktes av tre olika förlag 1961, 1964, 1968, 
1971och1978. 

Så ungefär ser alltså konturerna av Emilie Flygare-Carlens 
författarskap ut, när det betraktas från läsarnas sida. Det är ett 
författarskap, som i det perspektivet var nytt, intressant och 
fascinerande när böckerna först publicerades och som sedan 
har fortsatt att intressera och fascinera, även när det som en 
gång var nytt hade blivit välbekant och ibland också föråldrat. 
Det är dessutom ett författarskap, som förde in Västkusten med 
dess ömsom fattiga, ömsom äventyrliga liv i vår litteratur, som 
bjöd på avsevärda nyvinningar i fråga om berättarteknik och 
stil, och som dessutom innehåller inte bara realism utan också 
naturalism, innan dessa termer ännu hade någon riktig täckning 
hos oss. 

Uppgifterna som jag har återgett här bygger inte på någon ny 
forskning. Det mesta återfinns i litteraturen om Flygare-Carlen, 
medan annat är sådant som lätt kan tas fram genom några 
timmars arbete i ett välutrustat universitetsbibliotek. Med 
ytterligare arbete av det slaget skulle bilden av författarskapet 
lätt ha kunnat både kompletteras och nyanseras. Med 
planmässig forskning skulle det otvivelaktigt också bli möjligt 
att fylla i konturerna med uppgifter om författarskapets 
betydelse för alla de människor - de kan säkert räknas i 
miljoner - som har läst böckerna från det de först publicerades 
och fram till vår egen tid. 

Här är emellertid syftet med konturteckningen mera 
begränsat: att med den som bakgrund se efter hur Emilie 
Flygare-Carlen har framställts i några av våra gängse 
litteraturhistoriska handböcker. Det är då naturligt att börja med 
allas vår "Schtick-Warburg", den tredje upplagan, eftersom det 
är den som sedan slutet av 1920-talet har stått i hyllorna och 
använts i undervisningen. 
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Schiick-Warburg 

I de båda första upplagorna av Schtick-Warburg skrev Henrik 
Schtick om den äldre litteraturen och Karl Warburg om den 
yngre. För den tredje upplagan, då Warburg hade avlidit, 
omarbetade Schtick hans avsnitt men lät ändå hans namn stå 
kvar såsom medförfattare. Emilie Flygare-Carlen behandlas i 
band sex, som låg färdigt 1930, och där är det sålunda Schtick 
ensam som svarar för formuleringar och omdömen. 

Efter ett långt kapitel (50 sidor) om Fredrika Bremer kommer 
Schtick till hennes "efterföljare", fru von Knorring och fru 
Carlen som han av någon anledning föredrar att kalla dem. Han 
öppnar magnifikt med att medge att båda kanske var bättre 
romanförfattarinnor än Fredrika Bremer, men "såsom 
personligheter voro de däremot andligen vida mera småväxta". 
Inte heller ägde de "Fredrika Bremers bildning, varken hennes 
kunskaper eller hennes själsadel". Vidare påstår han att "ingen 
av dem åstadkommit något verk, som levat över den första 
publikframgången". 

Åt "fru Carlen" anslår han sedan tre sidor, som även de 
präglas av magnifikt nedlåtande formuleringar, både be
träffande personen och författarskapet. Om hennes uppvä~t i 
Strömstad kan han exempelvis tillåta sig följande formulering: 
"Någon egentlig uppfostran fick hon icke. Men hon var en 
duktig tös, som oförskräckt följde med fadern på hans 
segelturer i skärgården." När hon gifte sig med doktor Flygare 
och flyttade till Småland, hade hon fortfarande enligt Schtick 
inte "någon vidare bildning'', och "den hon hade bestod av 
romaner - av Lafontaine, Vulpius och dylika då ännu populära 
författare". Som nybliven änka träffade hon sedan Reinhold 
Dalin, som hon trolovade sig med men som dog tragiskt just 
innan de skulle gifta sig. Om honom har Schtick hön att han 
skall ha varit en begåvad och fint bildad man. Det var också 
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"genom honom, som hon först fick några andliga intressen", 
påstår Schiick. 

Det är svårt att veta var Schiick har allt detta ifrån, men det 
nedlåtande tonläget är lätt att uppfatta. Uppfostran, bildning 
och andliga intressen har naturligtvis olika innebörd för olika 
människor, och den som sätter sig ner och läser det som har 
bevarats av Emilies brevväxling med bl.a. föräldrar och 
syskon, kommer nog lätt till en annan uppfattning än Schiicks. 
Han öser för övrigt frikostigt på med sin slev även i samband 
med Emilies tredje man, Johan Gabriel Carlen, den "Carlo" 
som hon levde länge och lyckligt med i Stockholm. Om honom 
har Schiick hört att han var "en ganska oförarglig slarv", men 
han gjorde ändå "en viss nytta genom att rätta svenskan i fruns 
romaner, ty grammatikaliskt var denna mycket klen". 

Schiick fortsätter med den nedlåtande stilen även beträffande 
författarskapet. Han karakteriserar Flygare-Carlen som "yrkes
litteratören, den kvinnliga medelpunkten för en krets av andra 
klassens vittra författare, utan någon egentlig bildning och utan 
egna ideer, men med ett visst friskt lynne, stor lätthet att skriva, 
en verkligt frodig uppfinningsförmåga, ett naturligt berättar
lynne". Med instämmande citerar han Johan Mortensen, som 
anser att hon kan bli platt, svulstig, pratsjuk, uttänjd och 
osammanhängande "i en alldeles otrolig grad". Åtminstone en 
gång har hon dock stigit så högt "att hon knappast överträffas 
av någon, icke ens av Almqvist". 

Denna enda gång är med Rosen på Tistelön, som Schiick 
ägnar en hel sida åt och uttrycker sig riktigt uppskattande om. 
Han säger att den "nog" är vår bäst skrivna roman före 
Rydberg och Strindberg, talar om skildringar "med en 
förvånande kraft" och kallar boken "ett litet mästerverk i 
realistisk konst". Ändå framställs tillkomsten av boken med en 
påtaglig snedbelysning: "Ämnet hade hon fått av sin bror, 
häradshövding Edvard Smith, som gav henne anvisningar på 
en mordhistoria från Västkusten/ .. ./ och samtidigt uppmanade 
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henne att för de romaner, hon skrev, begagna sina egna minnen 
från den Bohuslänska skärgården. Systern följde rådet, och 
frukten blev, som sagt, hennes bästa roman." Detta är, kan 
man tycka, en ganska primitiv syn på hur en god roman 
skapas, men det är också en syn som går väl samman med hans 
övriga synpunkter på Aygare-Carlen. 

Återstoden av författarskapet behandlar Schi.ick på mindre än 
en sida, som dessutom är satt med mindre stil. Samman
fattningen behåller det tidigare stilläget: "på 1860-talet var hon 
redan föråldrad, och då hon 1892 avled, var hon för det då 
levande släktet blott ett minne från 1840-talet. Någon 
betydande personlighet hade hon icke varit, hon hade blott varit 
" litteratör", men såsom sådan med en verklig, icke ringa 
poetisk begåvning." Han medger dock att några av hennes 
romaner förebådar 1880-talets naturalism och tillägger att hon 
är mer realist än Fredrika Bremer och fru von Knorring. Men: 
"I kultur stod hon däremot betydligt under dem." 

Schiicks text kan ses som ett skolexempel på hur ett 
författarskap skrivs ut ur den svenska litteraturhistorien, genom 
att det nedvärderas och framställs som en krusning på dåtidens 

yta och sedan intet mer. Att Schiick skrev illvilligt och med 
syftet att förringa och förlöjliga Emilie Flygare~Carlen och 
hennes verk förefaller helt uppenbart. En del av hans uppgifter 
är dessutom sakligt rent felaktiga, och det är svårt att tro att han 
inte själv var medveten om det. Han måste rimligen ha vetat att 
hon ännu på 1870-talet var så mycket ihågkommen och 
efterfrågad att hon exempelvis kunde få dittills ohörda honorar 
för den serie noveller, som publicerades 1877-82. Likaså måste 
han ha vetat, att "det då levande släktet" kunde glädja sig åt en 
andra upplaga av hennes samlade romaner 1869-75 och åt en 
tredje upplaga 1882-90. Det var samtidigt som tredje upplagan 
av hennes "samlade verk" utgavs i Tyskland. Alldeles framför 
ögonen kunde han också bevittna, att hennes böcker ännu 
under 1920-talet var så efterfrågade att ytterligare en stor 
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upplaga om 24 band kunde börja ges ut 1928, alltså bara något 
år innan han skrev och publicerade sina tre sidor om dem. 

Under alla förhållanden kände Schiick naturligtvis till och 
hade satt sig in i det som Karl Warburg hade skrivit om Emilie 
Flygare-Carlen i andra upplagan av deras gemensamma verk. 
Det var ju den texten som han ersatte med sin egen. Om man 
gör sig besväret att från magasinen ta fram den andra upplagans 
fjärde del, tryckt 1915, väntar några överraskningar. Till att 
börja med finner man att Warburg anslår inte mindre än 16 
sidor åt Flygare-Carlen. På dessa sidor behandlar han utförligt 
många av hennes böcker och ger bl.a. åtskilliga upplysningar 
om hur den samtida kritiken bedömde dem. Hans beskrivning 
av författarskapet är inte bara sakligare utan också betydligt mer 
nyanserad och långt mer balanserad än Schiicks framställning. 
På ett helt annat sätt än Schiick placerar han också in henne 
både i hennes egen samtid och i förhållande till senare 
generationer av läsare. Om situationen 1851-52, då hon gjorde 
en paus i sin produktion, skriver han exempelvis följande: 

Fru Carlens yttre ställning vid denna tid var synnerligen 
förmånlig. Hennes alster betalades högt per ark, och arken voro 
icke få. Därtill kom, att hennes böcker äfven tolkades till 
utländska språk och - i synnerhet i Tyskland - mottogos med 
förtjusning samt äfven där erbjödo henne pekuniära fördelar. Fru 
Flygare-Carlen var denna tid ett namn, som jämte Tegners och 
Fredrika Bremers representerade svensk litteratur i utlandet. 
(s 431) 

I den sammanfattande avvägningen visar han sig också veta 
åtskilligt som Schiick 15 år senare föredrog att inte veta: 

Fru Carlens starka, nästan industriella romanproduktion har 
belastat hennes litterära farkost med mycken barlast, som sjunkit 
i Lethefloden. Men åtskilligt af hvad hon skrifvit har visat sig 
bevara sin lifskraft efter mer än ett halft sekel. - Hon är, om man 
ser på popularitet, vida lyckligare än de flesta af sina samtida, 
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Blanche undantagen. Hennes böcker läsas alltjämt eller lästes 
åtminstone ännu för något årtionde sedan tämligen allmänt af 
romanlystet folk, hvilket näppeligen kan sägas annat än undan
tagsvis om Fredrika Bremers, Sophie von Knorrings eller Onkel 
Adams arbeten och knappt om Almquists romaner." (s 433) 

Sorterade Schilck medvetet bort sådana uppgifter om Emilie 
Flygare-Carlens författarskap som inte passade för det han ville 
få sagt om henne? Ljög han helt enkelt? Eller skrev han med 
vänster hand, fritt ur sitt fördomsfulla hjärta, utan att befatta sig 
med den information som även han faktiskt hade tillgång till? 
Det är kanske inte lätt att veta. Hans tendentiösa skrivning är 
emellertid särskilt anmärkningsvärd, eftersom han i en 
Efterskrift till den tredje upplagan säger sig ha varit eller 
åtminstone velat vara historiker och inte litteraturkritiker. Det 
anger han som skäl till att han inte har velat fortsätta och skriva 
även om litteraturen efter 1870 - den uppgiften har han och 
förlaget överlåtit åt Gunnar Castren i band 7. Det Sch tick har 
ägnat sig åt i avsnittet om Flygare-Carlen är efter mina begrepp 
utpräglad litteraturkritik, och dessutom tydligt tendentiös 
sådan. Den går också betydligt längre än litteraturkritik normalt 
brukar göra - den blir ren personkritik. Betraktad som historia 
är hans framställning inte bara ofullständig och därigenopi 
missvisande, utan den är också direkt felaktig . Efter alla rimliga 
begrepp var Karl Warburg en betydligt bättre historiker än 
Henrik Schi.ick när det gäller framställningen om Flygare
Carlen. 

Svenska litteraturens historia 

Ungefär samtidigt med Schi.icks reviderade utgåva utkom en 
andra, omarbetad upplag~ av 3-bandsverket Svenska 
litteraturens historia. I band 2, som publicerades 1929, skrev 
Otto Sylwan om bl.a. Emilie Flygare-Carlen. Trots det mindre 
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totala omfånget använder han betydligt mer utrymme åt henne 
än Schilck gjorde ett år senare, och hans framställning är 
samtidigt avsevärt mer balanserad både i fråga om omdömen 
och avvägningen mellan positivt och negativt. Han skriver om 
henne under rubriken "Tre författarinnor" och menar bl.a. att 
man svårligen kan förneka, att hon "av naturen" hade en större 
berättargåva än Fredrika Bremer och Sophie von Knorring. 
Han anser att hon brister i perspektiv, i skärpa och i lyrik men 
har sin styrka just i sin "utomordentligt frodiga berättartalang". 
Han är kritisk mot det "romaneska" i hennes böcker. Det menar 
han dock att hon gjort sig fri ifrån i Ett köpmanshus i 
skärgdrden, som därför innebär att hon hade "vunnit en sen 
mognad". Att hon senare inte hade publicerat någon mera 
betydande fiktionslitteratur hindrade inte Sylwan från att göra 
en uppskattande slutsummering: "Hon hade redan gjort nog för 
att räknas som den bästa berättaren inom sin generation." 

Sylwan var medveten om att Emilie Flygare-Carlens böcker 
var eftertraktade även utomlands och påpekade att de 
"romaneska" böckerna, som han själv var kritisk mot, blev 
översatta ännu oftare än de övriga. Någon närmare beskrivning 
av hur mycket böckerna publicerades och hur generationer av 
läsare i hennes samtid och senare förhöll sig till dem ger 
emellertid inte heller Sylwan. 

"Tigerstedts lilla" 

När E. N. Tigerstedt 1948 publicerade sin Svensk 
litteraturhistoria i ett band, anslog han en halv sida åt Emilie 
Flygare-Carlen. Han ansåg visserligen att falsk romantik 
vanpryder alla de tre kvinnliga författare, som såg till att 
prosaberättelsen fick sitt genombrott i svensk litteratur. 
Samtidigt fann han emellertid utrymme både för mer 
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nyanserade omdömen och för någon information om Flygare
Carlens ställning inför samtid och eftervärld. 

Den breda borgerliga publiken behagades ursprungligen av 
Flygare-Carlens "oinitierade men pålitligt antiaristokratiska 
skildringar av den förnäma världens uselhet" liksom av hennes 
angrepp på "hycklande fromhet'', men den delen av 
författarskapet var enligt Tigerstedt bortglömd på 1940-talet. 
Det kan vara tveksamt om han har rätt på den punkten, 
eftersom även sådana verk ingick bland dem som flera förlag 
tävlade om att ge ut just på 1940-talet. Det som enligt Tigerstedt 
fortfarande levde var skildringarna från Bohuslän, främst 
Rosen på Tistelön och Ett köpmans hus i skärgården. Där anser 
han att hon har fått fritt spelrum för "sin obestridliga 
berättartalang, sin förmåga att skapa levande människor och 
spännande händelser". Där finner han också "en kraftig 
realism, som i sina bästa ögonblick höjer författarinnan över så 
gott som alla samtida berättare". Vad Tigerstedt kallar för "det 
robust förnuftsmässiga" hos henne har befäst den popularitet, 
som en gång gjorde henne till "Sveriges bäst betalda författare" 
och som hon "i viss mån" har lyckats bevara. 

Det är vagt och allmänt formulerat, och den som läser 
Tigerstedt behöver kanske redan tidigare känna till åtskilligt om 
Flygare-Carlens författarskap för att få någon konkretion i det 
han syftar på. En uppmärksam läsare får emellertid åtminstone 
antydningar om att hon var uppskattad av sin samtid och delvis 
också av 1940-talets läsare. 

Ny illustrerad 

I den tredje delen av Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, 
som. publicerades 1956, skriver Gustaf Freden om Emilie 
Flygare-Carlen. Med tanke på hela verkets omfång är utrymmet 
knappt - två sidor bara, medan exempelvis Sophie von 
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Knorring får mer än åtta sidor. Han skriver också till synes 
ointresserat, dock utan att hamna i Schticks nedsättande 
perspektiv. 

Allmänt håller Freden med om att mycket i Emilie Flygare
Carlens romaner "verkar tillskuret efter mall", och han tror att 
det till en del beror på att hon "hade medhjälpare i sitt 
skriftställeri". Han påpekar att "kriarättare" ibland gjorde sitt 
bästa för att "förvandla hennes levande talspråk ... till korrekt 
avrundad boksvenska - utan att lyckas helt". Freden menar 
nämligen att om några av hennes böcker ännu kan sägas vara 
levande, så är det just "tack vare den okonstlade, raskt målande 
stilen" i vissa romaner. Han anser också att hennes förmåga att 
skapa levande helheter är "ganska imponerande". 

Freden går inte närmare in på frågan om vad Ernilie Flygare
Carlen betydde för de många, som läste hennes böcker medan 
hon levde och för de ännu fler som sedan har fortsatt att läsa 
dem. Han är dock medveten om den aspekten men berör den 
bara allmänt och i förbigående, trots att han när han skrev hade 
bl.a. 1940-talets stora nyutgivning tätt inpå sig. Han påpekar 
att Rosen på Tistelön när den kom ut 1842 hade "väckt stor 
uppmärksamhet och allmänt intresse", medan presskritiken inte 
hade varit lika gynnsam. Han anser också att den kända 
motsättningen mellan Flygare-Carlen och von Knorring delvis 
kan ha berott på att Flygare-Carlen var på god väg att "stjäla 
publiken": "Publiktycke hade fru Flygare-Carlen på ett helt 
annat sätt än fru von Knorring och har det alltjämt." Böcker där 
hon analyserar "den stora passionen" har numera enligt Freden 
bara dokumentariskt intresse. Det gäller även En natt vid 
Bullarsjön - en bok som Schiick räknade in under höjdpunkten 
i författarskapet. - Detta är vad Freden säger i huvudtexten om 
hur Flygare-Carlen hade blivit läst och bedömd av samtid och 
eftervärld. 

Trots att Freden sålunda inte var omedveten om den 
"livskraft" som många av Flygare-Carlens böcker länge hade 
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haft och fortfarande hade när han skrev, upprepar han ändå i 
det separata bibliografiavsnittet Schticks påstående att "hennes 
rykte längesedan dalat" när hon dog 1892. Samtidigt 
överraskar han sina läsare genom att redan i nästa mening till 
synes motsäga sig själv: "Den stora publiken har dock förblivit 
henne bevågen. Hennes romaner har utkommit och utkommer 
alltjämt i nya upplagor." För att den ekvationen skall gå ihop 
får man tydligen tänka sig att litterärt rykte är något som skapas 
på ett håll - bland kritiker och andra skrivande personer -
medan den stora läsande publiken finns på ett annat håll och 
inte har någon talan i det sammanhanget. Det är i så fall en 
tanke som skulle behöva kompletteras: att en stor läsekrets 
söker sig till ett författarskap, och gör det under mer än 100 år, 
beror rimligen på att det bland läsarna finns andra mekanismer 
för att skapa och sprida ett litterärt rykte - ett rykte som 
tydligen har haft och har svårt att nå fram till dem som skriver 
vår litteraturs historia. Den som så vill kan dock lätt avläsa 
effekterna av detta senare rykte i upplage- och utlånings
siffrorna. 

Epoker och diktare 

När Epoker och diktare publicerades i två delar 1971-72, hade 
innehåll och omfång direkt anpassats till de nya studieplanerna i 
svenska och litteraturvetenskap. I de två volymerna ryms 
därför både allmän och svensk litteraturhistoria , vilket 
naturligtvis innebar att allt och alla hade bantats ner till ett 
minimum, i den mån det alls kunde beredas plats. I del två har 
Hans Lindström kunnat avsätta 10 rader till Emilie Flygare
Carlen. På dessa rader får man veta att hon liksom Sophie von 
Knorring "offrar åt romantisk demoni och teatraliskt 
förskruvade poser", att båda är "djupt förtrogna med den värld 
de beskriver" och att problematiken i romanerna är "baserad på 
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realiteter". Om Emilie Flygare-Carlen får man dessutom veta att 
hon komponerar sina romaner "med säker hand", att hon 
"berättar rappt och effektivt" om händelser i den bohuslänska 
skärgården och att Ett köpmanshus i skärgården "formar sig till 
en bred och perspektivrik tidskrönika" utan sådana "romaneska 
och mystifierande tillsatser" som vanprydde en del tidigare 
böcker. Det är allt. Ingenting alls sägs eller antyds om hur 
hennes böcker har lästs och uppskattats i Sverige och utom
lands, när de publicerades och senare. 

Kvinnornas litteraturhistoria 

Ingen kan säga att de tidigare manliga pennorna har varit 
särskilt generösa mot Emilie Flygare-Carlen och hennes 
författarskap, inte heller att de - med undantag av Karl 
Warburg - har försökt ge en korrekt historisk beskrivning av 
dess betydelse för samtid och eftervärld. När Kvinnornas 
litteraturhistoria publicerades 1981, skulle man därför kanske 
ha väntat sig nya synsätt och andra perspektiv. Intet sådant 
bjuds emellertid. 

Det är Ann Smith som skriver om Emilie Flygare-Carlen, 
och hon har 20 sidor till sitt förfogande. På dem skriver hon 
visserligen om både Emilie och dottern Rosa, som även hon 
blev författare, men hon väljer att göra det genom att skildra 
"verkligheten" bakom de två författarskapen. Det innebär att 
hon mest skriver om omständigheterna vid dotterns födelse och 
om de problematiska relationerna mellan mor och dotter. Om 
Emilies författarskap upplyses bara att det var först med 
skärgårdsromanerna som hon vann sitt rykte som författare. 

I en notistext efter artikeln påpekar Ann Smith på fem rader, 
att Emilie Flygare-Carlen "hörde till sin tids mest lästa och 
översatta författare" och att det är skärgårdsromanerna och 
memoarerna som har överlevt, medan de borgerliga romanerna 
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sägs vara oläsliga. Hon hävdar också att två av böckerna har 
tryckts i nya upplagor och fortfarande lånas på biblioteken -
vilket förvisso är att ta till i underkant. 

Skolans litteraturhistoria 

Läroböckerna i litteraturhistoria för skolbruk kunde vara värda 
ett eget studium. Här skall jag emellertid avstå från det, främst 
för att man inte kan vänta sig att författarna till dessa böcker 
skall göra mer än föra vidare en del av huvudsynpunkterna i de 
större handböckerna för universitetsbruk. Ett exempel på hur 
denna vidareföring kan se ut skall jag emellertid ge - exemplet 
Hjalmar Alving. 

Första upplagan av Alvings Svensk litteraturhistoria förelåg 
1932, således ett par år efter att Sch tick hade publicerat sin 
drastiska omskrivning av Warburgs avsnitt om Emilie Flygare
Carlen. Boken kom sedan ut i flera upplagor, från 1949 i en 
version som hade reviderats av Gudmar Hasselberg. Den torde 
ända in på 1960-talet ha varit den lärobok som användes mest i 
gymnasiets litteraturundervisning. 

Schticks såväl ande som bokstav svävar över Alvings text, 
när han jämför Sophie von Knorring och Emilie Flygare-Carlen 
med Fredrika Bremer. Bremers romaner, "vilka fel de kunna 
vara behäftade med för övrigt", är ändå "uttryck för en allvarlig 
livsuppfattning", vilket man enligt Alving knappast kan säga 
om "hennes båda efterföljare". Ändå kan von Knorring och 
Flygare-Carlen "ej gärna helt förbigås" i en redogörelse för den 
tidiga romandiktningen, eftersom var och en av dem 
representerar ett område i tidens verklighetsskildring. 

Det som enligt Alving ger Flygare-Carlen rätt till en plats i 
vår litteraturhistoria är hennes västkustromaner, där han 
nämner Rosen på Tistelön, Enslingen på Johannisskäret och Ett 
köpmanshus i skärgården som de mest kända. Högst sätter han 
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Rosen på Tistelön. I Enslingen på Johannisskäret "gör det 
sällsamma alltför stort intrång på det sannolikas område'', 
hävdar han, medan En natt vid Bullarsjön avfärdas som 
"avskräckande blandning av billig romantik, sensation och 
tendens". 

Detta var vad en lång rad årskullar gymnasister fick lära sig 
om Emilie Flygare-Carlen. Samtidigt som de lärde sig det 
kunde många av dem hemma i föräldrarnas bokhyllor finna 
nyutgåvor av hennes romaner i en lång rad band. På hyllorna i 
närmsta bokhandel och i kommunbiblioteket kunde de 
dessutom se ett rikt urval av samma romaner - varvid dock 
biblioteket var något osäkrare, eftersom det var stor risk för att 
böckerna där redan var utlånade. Det bör tilläggas att när 
Gudmar Hasselberg fick fria händer att revidera boken, skrev 
han om avsnittet om Flygare-Carlen och avlägsnade då de 
nedsättande formuleringarna. 

Dagens 

Nyligen har vi serverats två färska litteraturhistorier: Bernt 
Olssons och Ingemar Algulins Litteraturens historia i Sverige i 
ett band ( 1987) och de fem första banden av Den Svenska 
Litteraturen (1987-89) med Lars Lönnroth och Sven Delblanc 
som huvudredaktörer. I den förra av dem är det Ingemar 
Algulin som skriver om litteraturen efter 1809 och därmed om 
Emilie Flygare-Carlen. Han gör det på ett litet utrymme, knappt 
en halv sida jämte en notistext i innerrnarginalen. Ändå lyckas 
han med hjälp av starkt komprimerade formuleringar få plats 
för en rad olika aspekter på författarskapet. Hennes bristande 
skolning anses tydligen fortfarande höra till det litteratur
historiska kunskapsstoffet, liksom att hon hade sin bokliga 
bildning genom lånebiblioteken. Förankringen i Bohuslän 
nämns naturligtvis. Ett rikt fantasiliv, en frodig och livlig 

62 



berättartalang, en dragning till "romantiskt demoniska 
gestalter", excellering i "skakande händelser och drastiska 
bilder'', en "medryckande episk dynamik" är sådant som 
Algulin framhäver beträffande hennes verk. 

Även Flygare-earlens förhållande till läsekretsen beaktas i 
Algulins text. Enslingen på Johannisskäret är "ett av hennes 
mest succebetonade verk", som tillsammans med bl.a. Rosen 
på Tistelön och Ett köpmanshus i skärgården har "gjort henne 
till en fortfarande uppskattad författarinna". Hennes böcker har 
åtnjutit "en pålitlig popularitet, som manifesterats i ett otal 
nyutgåvor under hela 1900-talet". Algulins slutsummering blir 
att Emilie Flygare-earlen "hör inte till den stora men väl den 
levande litteraturen". 

Trots det starkt begränsade formatet är sålunda Algulins 
framställning mera mångsidig och därmed också mera 
rättvisande än den man finner i flera av de större verken. Värt 
att notera är också, att den utdömande och utsorterande 
hållningen här har fått stå tillbaka för mera sakligt beskrivande 
formuleringar. En risk med en så komprimerad framställning 
som den Algulin har fått tillgripa är naturligtvis, liksom i fråga 
om "Tigerstedts lilla", att den får så litet konkretion att 
informationen som den skall förmedla bara når fram till dem 
som redan är ganska väl orienterade om det som 
formuleringarna syftar på. 

I Den Svenska Litteraturen, del 3 är det Arne Melberg som 
skriver om Emilie Flygare-earlen, och om man bortser från 
bilderna gör han det på två dubbelspaltiga sidor. Dessutom 
finns det ett uppslag med två färgbilder och en sida notistext, 
där Lars Lönnroth skriver om "Flygare-earlen och bad
gästerna". 

Om Flygare-earlens framgångar hos läsarna upplyser 
Melberg att hon hade god avsättning också i Tyskland och att 
hon för Ett köpmanshus i skärgården fick "ett för dåtiden 
svindlande honorar" . Det är emellertid allt - ingenting nämns 
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exempelvis om översättningarna till andra språk än tyska, om 
framgångarna med de tidigare böckerna, om den ständiga 
produktionen av nya upplagor eller om intresset för hennes 
böcker ända fram till våra egna dagar. 

Ett nytt inslag i Melbergs text är att han betraktar hela 
författarskapet som ett "imaginärt universum", som är samman
hållet av "en omisskännlig stil och envist återkommande motiv" 
och som kännetecknas av variation. Han nämner själv skär
gårdsromaner, erotiska intrigromaner, patriarkaliska herrgårds
idyller och vildmarksromantik som inslag i denna variation. Det 
innebär att Melberg till skillnad från flera av sina föregångare 
avstår från att döma ut en del av verken såsom oläsliga eller 
hopplöst förlegade och i stället ser även dem såsom en del av 
hela författarskapet. För att karakterisera Flygare-Carlens 
"universum" använder Melberg påfallande mycket utrymme för 
att referera och beskriva innehållet i en rad böcker, däribland 
några mindre uppmärksammade som Vindskuporna och Ett 
rykte. Något historiskt perspektiv på dessa och andra böcker 
anlägger Melberg däremot inte, utom när han diskuterar 
Flygare-Carlens orientering mot en ökad realism efter produk
tionspausen på 1850-talet. Den vändningen vill Melberg se som 
en följd av att kritiken mot den melodramatiska romantypen 
hade blivit allt starkare under 1850-talet. 

Till skillnad från flera andra litteraturhistorieskrivare 
använder Melberg sålunda inte förklenande omdömen för att 
sortera ut enskilda verk eller hela typer av verk, som 
uppenbarligen har blivit mycket lästa och uppskattade och som 
därigenom har varit viktiga delar i en historisk process. Det ser 
åtminstone jag som både tilltalande och konstruktivt, speciellt i 
en framställning som avser att vara historisk. Samtidigt finns 
det i Melbergs text andra inslag, som ger hela avsnittet en 
nedlåtande och ibland tydligt ironisk färgning, medveten eller 
inte för honom själv. Han "frestas" exempelvis att betrakta 
Flygare-Carlen som "ett bolagsnamn" för att hon tycks ha 
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använt "assistenter" när hon skrev; hon "försökte sig" 
omväxlande i engelsk, nordisk och fransk romantik; hon visar 
"en intressant benägenhet för katastrofer", osv. Hennes stil 
utmärks av "omständlighet", och Ett köpmanshus i skärgården 
beskriver Melberg som att hon "lyckas stapla 1500 sidor 
hinder" innan ett av bokens par når "den väntande lyckan". 
Efter 1850 "drabbades" hon enligt Melberg av smak
förändringen och "måste" dämpa ner de melodramatiska 
inslagen, och hon "anpassade sig" därmed till mönstret hos 
andra kvinnliga författare. Detta är sådant som möjligen 
litteraturkritiker kan tillåta sig att skriva i polemiska stunder, 
men det är svårt att se att det har något berättigande i en 
historisk handbok. 

I sin notistext överraskar Lars Lönnroth med att identifiera 
Emilie Flygare-Carlens läsekrets med en "förmögen societet 
från Stockholm och Göteborg", med den del av "den 
romanläsande överklassen" som hade upptäckt Bohuslän som 
fritidsmiljö och strömmade dit på somrarna. "Med stor 
skicklighet" förstod Flygare-Carlen enligt Lönnroth att utnyttja 
denna societets västkustsvärmeri, och hon var "beredd att 
uppfylla dess förväntningar på romantiska scenerier och 
pittoresk folklivsskildring". Lönnroth kan säken ha rätt i att 
hennes "romantiska äventyr och färgsprakande turistvyer" låg 
bättre till för att bli uppskattade av badgästerna än av Bohusläns 
bofasta befolkning. Ändå kan inte de små societetsrännilama av 
badgäster till Bohuslän utgöra mer än en bråkdel av hennes 
stora läsekrets - inte i Sverige och ännu mindre naturligtvis i en 
rad andra länder, inte i hennes egen samtid och ännu mindre 
naturligtvis under alla följande decennier. Och nog vill man 
gärna tänka sig, att Emilie i sin skrivstuga i Stockholm hade 
litet vidare vyer än de som slutade vid badgästsocieteten på 
västkusten, liksom att de otaliga läsarna som redan då sökte sig 
till hennes böcker fann annat än västkustsvärmeri i dem. 
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Översåtar i litteraturhistorien? 

I ett läsarperspektiv kan genomgången av handböckernas 
beskrivningar av Emilie Flygare-Carlen och hennes författar
skap inte sägas vara särskilt upplyftande. Enligt min mening är 
den det inte heller om den betraktas i ett litteraturhistoriskt 
perspektiv. 

Med ett enda undantag - Ingemar Algulins framställning i 
Litteraturens historia i Sverige - har ingen av handboks
författarna efter Karl Warburg försökt ge ens grundläggande 
information om Flygare-Carlens författarskap sådant det har 
fungerat i det litterära livet under betydligt mer än 100 år. De 
har underlåtit att göra detta trots att mycket av den information 
som de behövde redan fanns lätt tillgänglig och trots att 
åtminstone några av dem uppenbarligen kände till den . 
Samtidigt har flera av dem känt sig oförhindrade eller kanske 
rentav uppfordrade till att färga sin framställning med för
klenande omdömen eller en allmänt nedlåtande hållning. Några 
av dem har tydligtvis gjort detta trots att de var medvetna om att 
Flygare-Carlens böcker fortfarande lästes och uppskattades av 
många människor. 

Denna allmänt nedlåtande hållning är svår att förstå, och det 
är ännu svårare att acceptera att den förekommer i en historisk 
framställning, som primärt syftar till att sammanfatta relevanta 
forskningsresultat. Onekligen ligger tanken nära till hands att 
det var Henrik Sch tick som 1930 skapade ett slags mönster för 
bedömningen av Emilie Flygare-Carlens person och författar
skap, och att senare handboksförfattare mer eller mindre har 
inordnat sig under detta mönster. Det ser så ut i backspegeln, 
men det kan givetvis finnas andra förklaringar. 

Oavsett om Schilck har varit mönster för senare skrivningar 
eller inte, finns det emellertid flera anledningar att reagera mot 
dem. En anledning är de människor som fortfarande läser 
böckerna och får ut väsentligheter ur dem. Det måste vara 
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förnedrande för dem att sedan slå upp i en renommerad 
handbok och finna att samma böcker där beskrivs som 
"oläsliga", "föråldrade", "billig romantik", skrivna av en 
"småväxt" personlighet, och så vidare. Detta och mycket annat 
av samma slag är förmynderi av gammalt välkänt herrskaps
slag, och jag vet inte med vilka argument det skulle kunna 
försvaras - inte beträffande Flygare-Carlen, och inte be
träffande någon annan författare heller. Det gäller för övrigt inte 
bara sådana förklenande omdömen som det finns gott om i 
beskrivningarna av Flygare-Carlens författarskap. Det gäller 
lika mycket om andra omdömen av samma starkt subjektiva 
slag: de som exempelvis läser några böcker utan att få ut 
särskilt mycket ur dem och sedan finner handboksförfattarens 
översvallande karakteristik av deras djupsinne och estetiska 
raffinemang, känner sig i bästa fall billiga och otillräckliga. I 
sämre fall söker de sig till enklare böcker som är bättre 
avpassade till den nivå som de inser är deras, eller också slutar 
de kanske helt att läsa skönlitteratur. 

En annan anledning till att reagera mot handboksförfattarnas 
subjektiva utsvävningar är att de faktiskt inte behövs, i varje 
fall inte om ett läsarperspektiv inkluderas i handböckerna. Om 
en viss del av ett författarskap nu är "oläslig" i den vetti~a 
meningen att inga människor längre köper eller lånar dessa 
böcker, går det naturligtvis att säga just det. Om en hand
boksförfattare inte talar bara för sig själv och några likasinnade 
utan verkligen vet att vissa av Flygare-Carlens böcker efter 
exempelvis 1930 allmänt betraktades som "billig romantik", 
kan även det sägas. Och om Schiick visste att Flygare-Carlen 
för kritikerkåren kring 1890 var "blott ett minne från 1840-
talet'', medan hennes böcker fortfarande var mycket efter
traktade i en bredare läsekrets, hade han beskrivande ord till sitt 
förfogande för att kunna säga precis det. 

I Ingemar Algulins liksom i e tt par andra avsnitt finns ju 
tydliga exempel på att vissa verks "livskraft", angelägenhets-
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grad och annat mycket väl kan klargöras för en nutida läsekrets 
genom rent sakliga beskrivningar av hur de har blivit lästa och 
bedömda i det förflutna. En vidareutveckling av den inrikt
ningen skulle säkert snabbt göra åtminstone de mest diskutabla 
subjektiva inslagen i handböckerna obehövliga. I den mån det 
saknas underlag för sakliga beskrivningar av hur böckerna har 
uppfattats och bedömts - vilket det naturligtvis gör i ganska 
stor utsträckning - borde det vara en förträfflig anledning att 
sätta igång behövlig forskning. Mängder av intressanta 
historiska forskningsuppgifter om litteraturens liv och funktion 
i det förflutna ligger och väntar på att någon skall ta itu med 
dem. 

I det sammanhanget tycks även Arne Melbergs försök - om 
jag har uppfattat honom rätt - att betrakta Emilie Flygare
Carlens författarskap som en textlig helhet kunna vara något att 
utveckla och kanske renodla ytterligare. Hans egen term för 
denna helhet, "imaginärt universum", känns möjligen redan 
förbrukad, men det den representerar finns alltid kvar som ett 
mål för historisk forskning. Vad det sedan kallas spelar mindre 
roll. Att rekonstruera och beskriva ett helt författarskap med 
den inramning och de förutsättningar som förelåg när det kom 
till och mötte sin första läsekrets, är en bestående förstahands
uppgift för en historiskt inriktad litteraturforskning. Såvitt jag 
förstår ingår det emellertid inte i den uppgiften att sortera bort 
eller ännu mindre att förlöjliga sådana verk som forskaren X 
eller Y anser vara "oläsliga" eller sakna "livskraft". Det är dock 
vad flertalet handboksförfattare har gjort i sina beskrivningar av 
Flygare-Carlens författarskap. Resultatet har blivit ofull
ständiga och mer eller mindre missvisande beskrivningar av 
författarskapets historiska innebörd och funktion. 
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Författarsida och läsarsida 

Handböckernas beskrivningar av Emilie Flygare-Carlens 
författarskap bekräftar alltså i rikt mått att en litteraturhistoria, 
som inte behandlar också spridningen och läsningen av 
böckerna, fullgör bara ena halvan av litteraturhi storien s 
uppdrag. En mycket väsentlig del av Flygare-Carlens "litterära 
profil" är hennes förhållande till en lång rad generationer av 
läsare; det skulle kanske rentav gå att uppnå enighet om att det 
är den allra väsentligaste delen. I och för sig är det annars 
förvånande, att forskare och handboksförfattare inte har gjort 
mer av det förhållandet att hon var mycket tidigt ute med 
realism och naturalism i sina böcker. Beträffande författarskap 
med högre status forskarna emellan brukar litteraturhistoriker 
annars ägna mycket möda och stort utrymme åt långt 
obetydligare verk än hennes. I en framställning som beaktar 
även läsarsidan skulle emellertid ett sådant perspektiv vara 
närmast självklart: med den spridning som Flygare-Carlens 
böcker snabbt fick förde hon ut till läsarna realistisk berättar
teknik och naturalistisk skildringskonst både mer och tidigare 
än någon annan svensk författare. En sådan insats borde ha en 
naturlig plats i litteraturens historia. 

Det avgörande i hennes fall är emellertid vad böckerna även 
på andra plan har kommit att betyda för de många genera
tionerna av läsare: att böckerna har blivit lästa, hur de har blivit 
lästa, hur de .har format människors föreställningar om mänsk
ligt liv och mänskliga värderingar, och inte minst hur de har 
påverkat föreställningarna om vad som är litteratur och litterär 
gestaltning. Detta och mycket annat av samma slag är 
naturligtvis grundläggande för kunskapen om litteraturens liv 
och egenart. En litteraturens historia som försummar det 
perspektivet är och förblir bara halv. 

Den som trots ett starkt begränsat utrymme tydligast har 

försökt beakta även läsarperspektivet i sin beskrivning av 
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Emilie Flygare-Carlens författarskap är Ingemar Algulin i 
Litteraturens historia i Sverige. I Arne Melbergs framställning i 
det andra av de båda senast tillkomna verken, Den Svenska 
Litteraturen, saknas däremot ett sådant perspektiv. I andra 
avsnitt av detta verk finns emellertid inslag, som mer eller 
mindre renodlat tar upp frågan om vad som lästes och vem som 
läste. I Lars Lönnroths inledningsavsnitt i del 2 beskrivs 
exempelvis hur en ny litterär "offentlighet" skapas och 
utvecklas, och i Louise Vinges periodöversikt 1792-1830 i 
samma del finns två avsnitt med rubrikerna "Vad man läste 
under järnåren" och "Vägen till läsarna". Där finns nyttig 
information, om än kortfattad sådan, för den som är intresserad 
av läsningens historia. 

I del 3, som täcker tiden fram till 1890, har sådana inslag fått 
betydligt större utrymme. De finns dels i en inledande 
periodöversikt med avsnitt om bl.a. tidningsmarknaden, 
romanbiblioteken, familjetidskrifterna och den litterära 
publiken, dels i ett stort slutkapitel med rubriken "Vad folket 
sjöng och läste". Där behandlas bl.a. folkskolans läsebok, 
folkböcker, skillingtryck och visor. Det är Lars Furuland och 
Bo Bennich-Björkman som har hållit i pennorna, och de har 
gjort det med den äran. I två strikta och sakrika kapitel 
presenterar de en mängd nyttiga kunskaper, som dessutom till 
stora delar är nya. 

I del 4 och 5, som täcker tiden fram till 1950, finns flera 
andra sådana a"."snitt: om barn- och ungdomslitteratur och 
arbetardikt, om billigböcker och populärlitteratur, om 
trubadurer och kuplettmakare. Där finns också liknande inslag i 
mindre format, om exempelvis Strindberg på billigboks
marknaden och billigböckernas genombrott. Detta är sådant 
som man inte finner i tidigare handböcker, och den som vill 
veta något om åtminstone vissa böckers spridning blir inte 
alldeles lottlös. 
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Så långt är det alltså förträffligt, och dessa avsnitt och kapitel 
är delar av det läsarperspektiv som jag har efterlyst. Men det 
blir också bara delar, ett par små steg på vägen mot ett 
genomfört läsarperspektiv, så länge det inte följs upp med 
motsvarande uppgifter i de övriga kapitlen, framför allt 
naturligtvis de som behandlar de enskilda författarskapen. Och 
det görs praktiskt taget inte alls. I Bo Bennich-Björkmans 
översiktskapitel får man exempelvis veta, att Flygare-Carlen 
var ett storsäljande dragplåster i de dåtida romanbiblioteken, 
men som vi har sett finns det i Arne Melbergs kapitel om henne 
inga som helst uppgifter om hur hennes böcker har blivit 
spridda och lästa. I kapitlet om "folkets" läsning får man veta 
att ett hundratal dikter av Bellman, och däribland de flesta av 
Fredmans epistlar, spreds genom vistryck, men i Lars 
Lönnroths stora kapitel om Bellman behandlas inte frågan om 
hur hans dikter har nått ut till och uppskattats bland det läsande 
och lyssnande folket. Samma sak gäller om den ene diktaren 
efter den andre: spridningen och läsningen av deras verk berörs 
inte alls eller antyds bara i förbigående i någon bisats eller med 
någon allmän formulering. 

Ett undantag i det avseendet är faktiskt Sven Delblancs 
bidrag, särskilt de som ingår i de senare banden. Visserlige~ 
finns inte heller där ett riktigt genomarbetat perspektiv på 
spridningen och läsningen av litteraturen, men i flera av hans 
större avsnitt, bl.a. i kapitlen om Hjalmar Bergman och Pär 
Lagerkvist, finns inströdda ett stort antal uppgifter om de dåtida 
eller de sentida läsarnas reaktioner inför böckerna. Också i flera 
av hans notistexter finns det sådana uppgifter. De är så många 
och så jämnt förekommande i hans texter att det inte gärna kan 
vara en tillfällighet. I de flesta andra bidragen förekommer 
emellertid sådana uppgifter bara sporadiskt, och i en del saknas 
de helt. 

Därför kan detta med "folkets" läsning rentav leda en och 
annan kunskapssökande handboksläsare i galen riktning. Om 
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"folket" i Sverige läste folkböcker, skämtsagor och skilling
tryck, vilka var det då som läste inte bara Flygare-Carlen utan 
också Bellman, Tegner, Runeberg, Rydberg, Strindberg och 
alla de andra diktarna som behandlas utförligt i handböckerna? 
Ja, inte var det bara storstadens förmögna societet, som 
Lönnroth antyder beträffande Flygare-Carlen. Men vilka de 
var, hur många de var och vad de fann hos den ene eller den 
andre författaren skulle vara värdefulla kunskaper att presentera 
i en handbok. Säkert är att även dessa läsare hörde till folket, 
liksom att de innebörder och värderingar som även dessa läsare 
skapade i och kring texterna hör till litteraturens liv och därmed 
till dess historia. Det tål att upprepas: litteraturens liv har två 
sidor, en författarsida och en läsarsida, och båda har sin plats i 
litteraturens historia. 
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4 . Vem gor litteraturens historia? 

Diktare, läsare, litteraturhistoriker 

Frågan om vem det är som gör litteraturens historia kan på ett 
sätt ges ett enkelt och rättframt svar: det är diktarna och läsarna 
som GÖR litteraturens historia; efteråt kommer litteratur
historikerna och SKRIVER sin version av historien i av
handlingar och handböcker. 

Det är naturligtvis i första hand diktarna som gör litteraturens 
historia genom att de skriver sina texter. De gör den också 
genom att de läser, tar intryck av och låter sig påverkas av 
annan litteratur. Åtminstone några av dem gör det uppen
barligen genom att leva intensivare och kanske smärtsammare 
än många andra gör. De flesta av dem gör det genom att 
obarmhärtigt bearbeta och lämna ut det som rör sig i deras inre 
och genom att oförtröttligt söka sig ut mot de yttersta 
marginalerna och ner mot de dunklaste djupen - ut och ner mot 
det som ännu inte har kunnat formuleras men som de försöker 
ringa in eller peka ut med hjälp av ett språk vars möjligheter de 
ständigt söker utvidga. Några gör det genom att pröva nya 
motiv, skapa nya symboler och metaforer, experimentera med 
nya grepp öch nya uttrycksformer. Inte så få gör kanske 
historia inte genom att lyckas utan genom att misslyckas, men 
genom att göra det på en så intressant sätt att andra lockas att ta 
vid och lyckas bättre. 

I den litteraturhistoriska forskningen finns ett obegränsat 
antal exempel på hur diktarna under tidernas lopp har skapat sin 
del av underlaget för litteraturens historia. Just den inriktningen 
har ju hela tiden varit inte bara dominerande utan närmast 
allenarådande inom litteraturhistorien. 
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När diktarna har lämnat ifrån sig texterna, är det emellertid 
läsarna som tar vid och fortsätter att skapa nytt underlag för 
litteraturens historia. De gör det genom att köpa, låna och läsa 
böckerna. Vid läsningen ger de texterna den innebörd som de 
förmår, och de utnyttjar sedan denna innebörd i sin egen 
livssituation och för sina egna behov och intressen. I lyckliga 
fall kan läsaren då följa diktaren ner i de dunkla djupen och ut i 
de oformulerade marginalerna. Om han lyckas i sitt arbete med 
att skapa mening i och omkring texten, kan han kanske också 
se in i andra människors tankevärld eller bearbeta och forma 
om i sitt eget inre. I mindre lyckliga fall kan han misslyckas 
med att skapa mening i texten, hans inre förblir kanske stumt 
inför den mening han har skapat, eller han revolterar kanske 
mot något han inte förstår eller inte vill acceptera. 

Det är på det sättet som delar av litteraturen ständigt förnyas 
och hålls levande, medan annat dör undan eller glöms bort för 
att kanske så småningom upptäckas på nytt. Om man lägger ett 
tvärsnitt genom ett samhälle vid en viss tidpunkt, kommer det 
emellertid alltid att visa sig att de litterära texterna har lästs olika 
och getts mer eller mindre olika innebörd bland olika grupper 
av människor. Framför allt kommer det sannolikt att visa sig att 
de har uppskattats och värderats olika. Om man i stället lägger 
ett längdsnitt genom samhället, kommer det att visa sig att de 
litterära verken dessutom har förändrats kontinuerligt, både till 
sina innebörder och till sina värden. Säkert kommer 
förändringarna också att vara olika i olika delar av samhället, 
vilket naturligtvis komplicerar bilden ytterligare. 

Detta är emellertid litteraturens historiska existensvillkor, som 
den delar med de flesta andra förhållanden i samhället. Däremot 
finns det i den litteraturhistoriska forskningen ännu så länge 
bara sporadiska och ofullständigt klarlagda exempel på 
litteraturens föränderliga existens bland läsarna. Något 
systematiskt arbete har ännu inte gjorts, och vi vet därför inte 
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hur mycket material som kan finnas att bearbeta och vilka 
resultat det skulle kunna leda fram till. 

Det är alltså diktarnas och läsarnas arbete med att skapa och 
återskapa texterna som gör litteraturens hi storia: det är i de 
processerna som historien kommer till. Kring eller mellan dem 
finns dock flera andra agenter, såsom bokförläggare, lektörer, 
kritiker, lärare, bibliotekarier och föräldrar. De påverkar alla 
vad som sker eller inte sker med litteraturen, och på olika sätt 
bidrar även de till att forma dess historia. Även om lektören och 
bokförläggaren faktiskt har makt att avgöra om en text skall nå 
läsarna eller inte, och även om kritikern - som Karl Erik 
Rosengren har visat - ofta kan skriva en bok in i den historiska 
processen eller ut ur den, är det ändå diktaren och läsaren som 
agerar i utrymmena närmast texterna. 

När litteraturhistorikern sedan tar vid, "gör" han litteraturens 
historia i en annan mening. Bland allt det som har lämnat 
dokumenterbara spår efter sig väljer han somligt och låter annat 
ligga. Det han har valt ordnar han i en överblickbar och -. 
sammanhängande helhet, vilket innebär en rad nya val. 
Helheten är hans beskrivning av litteraturens historia. 

Schematiskt görs litteraturhistorikerns val i två led. I det 
första ledet väljer han som forskare: vad han vill forska om, 
vilka problemställningar som skall styra forskningen, vilka 
metoder som skall tillämpas. I det andra ledet väljer han som 
hand boksförfattare: vad som är viktigast och intressantast att ta 
med av allt det som forskningen har klarlagt, vilka författare 
som skall få plats och vilka som måste lämnas utanför, vilka 
aspekter på litteraturen som passar eller inte passar för de 
utvecklingslinjer som han har valt att bygga upp sin 
framställning omkring, hur mycket av sina egna verkbeskriv
ningar, preferenser och värderingar han skall ge utrymme för, 
och så vidare. 

Utan hela serier av sådana val blir det inte möjligt att vare sig 
forska eller skriva handböcker i litteraturhistoria. Vad som väljs 
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in och vad som väljs bort är emellertid sällan så självklart att det 
inte behöver diskuteras och genomlysas med hänsyn till vilka 
konsekvenser det får för olika människors behov och intressen 
- det är exempelvis inte en intern fråga litteraturhistoriker 
emellan. Även med den begränsade belysning som har kunnat 
åstadkommas i de närmast föregående kapitlen, framstår några 
av de val som har gjorts - och som regelbundet görs i olika 
litteraturhistoriska sammanhang - såsom tämligen tvivelaktiga. 
Mot bakgrund av vad som har förevarit kring Leon Larson och 
Emilie Flygare-Carlen, vilket naturligtvis är bara ett par 
exempel bland många andra, är det särskilt två val som man 
kan tycka borde vara omöjliga att försvara för var och en som 
nu vill öppna ögonen och se sig omkring. 

Att välja bort läsaren 

Det är inte bara nu i vår egen tid som läsaren är nästan helt 
bortvald ur litteraturens historia. Så har det varit från 
begynnelsen - kanske ännu mera då än nu, skulle det 
förmodligen visa sig om någon satte sig ner för att se efter hur 
det var. Till att börja med gjordes det bortvalet antagligen 
oreflekterat, som en följd av att litteraturhistorien som 
forskningsgren växte fram såsom ett arbete för att klarlägga 
diktarnas biografi och diktverkens historiska bakgrund. I det 
arbetet "fanns" ingen läsare i blickfältet. Sedan kom 
renodlingen av " texten själv", och med den följde flera 
decenniers mödor med att praktiskt visa och teoretiskt motivera 
att det går att analysera sig fram till textens objektivt givna 
mening. Då fanns det inte heller någon läsare i blickfältet, och 
om en sådan ändå någon gång dök upp eller blygsamt anmäldes 
av någon receptionsforskare, avfärdades både forskaren och 
läsaren såsom något ovidkommande eller ointressant, som ett 
på sin höjd "externt" fenomen eller som ett "affektivt felslut". 
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Numera har det emellertid börjat visa sig läsare litet överallt, 
om inte verkliga så åtminstone implicita eller eljest tänkta 
sådana. Samtidigt börjar det stå klart i de flesta om än inte i alla 
kretsar att så snart texterna har lämnat tryckpressarna, är det 
läsarna som tar vid och råder över deras faktiska innebörder 
och värden, och därmed också över en väsentlig del av deras 
historia. Det är därför det inte längre kan försvaras att välja bort 
läsaren, när litteraturens historia först utforskas och sedan 
skrivs. 

Visst kan det väl ses som en öppning åt rätt håll, när 
handböckerna har börjat välja in avsnitt om exempelvis 
barnlitteratur, populärfiktion och billigböcker. Egentligen 
släpper dock den öppningen in mycket litet av det som läsarna 
faktiskt bidrar med i litteraturens historia. De bidragen gäller 
Stagnelius, Strindberg och Ekelöf väl så mycket som 
populärfiktion och skillingtryck. Och de gäller i allra högsta 
grad exempelvis barnlitteraturen: böckernas innebörd och 
funktion i barnens eget sammanhang och i deras egen 
föreställningsvärld beaktas inte, medan forskarna där liksom i 
andra sektorer väljer att analysera motiv, stil och berättarteknik, 
allt ur forskarens och den vuxnes perspektiv. Barnen som 
läsare har också valts bort ur litteraturens historia. 

Att välja in sig själv 

I avsnitten om Leon Larson och Emilie Flygare-Carlen fanns en 
rad exempel på att handboksförfattarna för in sig själva i 
beskrivningen av litteraturens historia. Detta gäller inte bara 
deras privata sympatier och antipatier gentemot författare och 
författarskap, utan det gäller också deras egna läsarter och 
värderingar av enskilda verk. Ofta är det som vi har sett mycket 
långtgående friheter som handboksförfattarna tar sig i 
förhållande till det de skriver om. Däremot är det sällan som 
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dessa "privata" inslag formuleras öppet, så att de läggs i 
munnen på den som skriver: "Detta är vad jag tycker." I stället 
formuleras de på samma sätt som rent sakliga beskrivningar av 
verk och författarskap, eller ibland som allmänt accepterade 
uppfattningar i samtiden. Detta gör att verksamheten är långt 
ifrån oskyldig, särskilt inte beträffande mindre initierade läsare 
som slår upp i handböckerna för att få kunskaper om 
litteraturen och dess historia men som inte har haft tillfälle att 
lära sig genomskåda genrens egenarter. 

Det finns flera språkbruk som skulle kunna användas för att 
beskriva just denna egenart - ett av dem är att tala om makt och 
maktutövning. Förfarandet innebär nämligen att de som skriver 
litteraturvetenskap och handböcker på det sättet tar makten över 
verken och författarskapen, att de lägger beslag på litteraturen 
för sin egen och sina likasinnades del. Det innebär då också att 
de som ger sig rätt att skriva på egna vägnar samtidigt berövar 
många andra faktiska eller potentiella läsare deras rätt till den 
gemensamma litteraturen. Dessa andra berövas sin rätt att skapa 
sina egna innebörder i verken och att knyta sina egna värden till 
dem. Detta inbjuder naturligtvis lätt till maktövergrepp, både 
mot diktarna och mot många läsare. Mot diktarna kan det lätt bli 
maktövergrepp, eftersom de säkert oftast har skapat sina verk 
för att nå utanför de trängre kretsarna inom det litterära 
systemet. Beträffande läsarna kan det lätt leda till maktöver
grepp mot många av dem som är samtida med handboks
författaren, men också mot många som har läst verken tidigare 
eller som kommer att läsa dem senare. Alla har de rätt att skapa 
innebörder och värden i diktverken efter sina egna förutsätt
ningar och för sina egna behov och intressen. Åtskilligt av det 
som har redovisats i de båda föregående kapitlen kan gott 
betecknas som sådana maktövergrepp. 

Det är inte så litet pretentiöst att på detta sätt föra in sig själv 
och sin egen grupp som en utslagsgivande faktor i beskriv
ningen av litteraturens historia. Mandatet att göra det är 

78 



självpåtaget, och det har kunnat bli det därför att alla dessa 
andra står utanför det litterära systemet och inte har tillgång till 
några röster som når fram till dem som sitter vid skrivborden. 
Och när åtminstone ekon av deras egna röster når fram, går det 
liksom i annan maktutövning att bortse ifrån dem - sådana 
ekon från de många som läste Emilie Flygare-Carlens böcker 
har uppenbarligen nått fram till både Schtick och andra. 
Mandatet har dessutom tydligt utvidgats, på så sätt att dessa ur 
historisk synpunkt ovidkommande överlagringar har fått allt 
större utrymme. Medarbetarna i Den Svenska Litteraturen tycks 
rentav ha uppmuntrats att ta sig sådana friheter. Några av dem 
om än inte alla har också utnyttjat dem: i några kapitel är 
subjektiva verkbeskrivningar så ymnigt förekommande och 
ligger så nära internanalytiska kategorier som man gärna kan 
tänka sig i en handbok - så t.ex. i Kjell Espmarks och Anders 
Olssons kapitel om Lundkvist- Martinson - Ekelöf. 

Utdömningen och nedklassningen av både Leon Larsons och 
Emilie Flygare-Carlens verk är tydliga exempel på sådan 
självpåtagen maktutövning. I stället för att redovisa och 
beskriva hur verken faktiskt har lästs och använts i det förflutna 
har handboksförfattarna lagt sin egen läsart och sina egna 
värderingar över verken och på den grundvalen funnit de~1 
otillräckliga och dömt ut dem, ofta dessutom med starkt 
förklenande omdömen. Detta kan inte gärna vara önskvärda 
eller ens försvarbara inslag i en historisk framställning - bland 
annat skymmer det sikten för vad som verkligen är litteraturens 
historia. När sedan kunskaperna om de faktiska läsarna i det 
förfl utna samtidigt har valts bort, har den historiska uppgiften 
ytterligare försummats. 

Numera är det ju också allmänt accepterat att så många 
människor som möjligt skall få tillgång till litteraturen och 
också få tillfälle att utveckla sin förmåga både att läsa den och 
att själva bedöma värdet av den. Att då samtidigt ta ifrån dem 
rätten till den innebörd som de förmår skapa i verken och döma 
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ut de värden som de har funnit i dem, är ett ganska grovhugget 
exempel på dubbelmoral. Mera insiktsfullt och kultur
pedagogiskt mera naturligt vore att stödja läsarna i deras försök 
att på egen hand skapa innebörd i texterna och ge dem 
infallsvinklar och ramar för deras egen läsning - exempelvis 
genom att beskriva hur texterna har fungerat för gångna tiders 
läsare. När litteraturhistorikerna nu i stället regelbundet väljer 
att placera sig själva emellan litteraturen och dess läsare, är det 
alltså tvivelaktigt inte bara i en historisk inramning utan också i 
ett vidare pedagogiskt sammanhang. 

Kulturpedagogiken 

Flera angelägna kulturpedagogiska uppgifter blir synliga, om 
man besinnar konsekvenserna av de nya perspektiven på vad 
de litterära texterna är och på hur deras innebörder och värden 
skapas och kontinuerligt förändras av ständigt nya läsar
grupper. Det är uppgifter som berör nästan alla som arbetar 
inom eller med den litterära sektorn. Framför allt berör den 
emellertid kritiker, forskare, bibliotekarier och lärare. Kritiker 
och forskare har en av huvudrollerna genom att de skriver om 
litteratur och riktar det skrivna till dem som läser eller förväntas 
läsa samma litteratur. Bibliotekarier och lärare har en annan 
huvudroll genom att de har direktkontakt med både verkliga 
och potentiella läsare och på det sättet förmedlar inte bara 
kunskaper utan också tankemodeller och värderingar, som 
läsarna sedan fortsätter att göra bruk av i sitt eget umgänge med 
litteraturen. 

En av dessa kulturpedagogiska uppgifter är att avlägsna alla 
tankemodeller, analyskategorier och uttryckssätt, som gör 
anspråk på att utsäga något allmänt giltigt om verk eller 
författarskap, medan de i själva verket bara uttrycker en enskild 
persons eller en viss grupps tolkningar och värderingar. Det 
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gäller inte bara de grövre formerna, som nu allmänt praktiseras 
och som uppmärksamma läsare redan har börjat genomskåda 
och ifrågasätta. Kanske ännu mer gäller det de subtila och 
förrädiska former, som i stort antal har utvecklats av 
internanalytikerna i deras försök att åstadkomma ett "objektivt" 
analysspråk. De är ofta svåra att genomskåda även för vana och 
teoretiskt orienterade läsare, och de är det naturligtvis ännu mer 
för de relativt orutinerade läsare, som kritiker och ibland även 
forskare vänder sig till med det de skriver. En naturlig tanke för 
dessa läsare är att kritikern eller forskaren säkert har rätt - att så 
förhåller det sig i den litterära världen, där de har vant sig vid 
att inte ha någon talan och inte heller något förstånd. Stor och 
ofta oreparabel skada åstadkoms på det sättet bland dem som i 
dag och i morgon skall hålla litteraturen levande och vara med 
om att skapa dess fortsatta historia. 

Att avlägsna dessa ur kulturpedagogisk synpunkt besvärande 
inslag i det offentliga samtalet om litteratur kan kanske 
uppfattas som en negativ uppgift. Det som avlägsnas behöver 
ju ersättas med någonting annat: ett väl utvecklat och bland de 
initierade åtminstone till synes väl fungerande analys- och 
värderingsspråk behöver delvis förändras i grunden och 
förnyas med tankemodeller och skrivsätt, som ännu är nästan 
oprövade. Inte desto mindre är detta vad som måste göras, om 
samtalen om litteraturens innebörd och värden skall kunna 
vidgas till att omfatta andra än dem som nu räknas till den allra 
innersta cirkeln. Arbetet med en sådan förnyelse är naturligtvis 
i sig en både positiv och konstruktiv uppgift, även om den 
begränsas till att gälla det analysspråk som kritikern eller 
forskaren själv använder. 

En ännu mer konstruktiv uppgift är emellertid att medverka 
till att ute bland läsarna bygga upp insikter om vad tolknings
och värderingsprocesser innebär, i specialisternas arbete liksom 
i "vanliga" läsares umgänge med litteratur. Det skulle betyda att 
man medvetet inriktar sig på att klargöra, att tolkningar och 
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värderingar ibland bara är subjektiva uttryck för någons 
personliga uppfattning, men att de ibland också kan ha 
utformats såsom ett slags förhandlingsresultat inom den grupp 
av personer som har möjlighet att göra sina röster hörda i 
sådana "förhandlingar". 

Naturligtvis är det då inte fråga om förhandlingar i vanlig 
mening utan om den typ av "samtal" eller meningsutbyten som 
ständigt pågår på olika håll i kulturmiljön. De röster som har 
bäst möjlighet att bli hörda i sådana "samtal" är de som 
formulerar sig skriftligt, men numera också muntligt genom 
etermedierna. Även de som bildligt rör sig inom hörhåll för 
denna lilla grupp av offentliga personer har dock möjligheter att 
bli hörda och göra sig gällande i samtalet. Samtidigt pågår 
emellertid liknande samtal, om än i mindre utvecklade former, 
inom många andra större eller mindre kretsar av människor. 
Det är exempelvis alldeles tydligt att det bland både Leon 
Larsons och Emilie Flygare-Carlens läsare har förts "samtal" 
och pågått "förhandlingar", som utformade och befäste såväl 
tolkningar som värderingar av just dessa båda författarskap . 
Det är också tydligt att de förhandlingarna fördes oberoende av 
forskarnas och handboksförfattarnas tillkännagivna uppfatt
ningar, liksom att resultaten av förhandlingarna hade svårt att 
nå fram till eller påkalla någon form av intresse hos dem som 
skrev litteraturens historia. 

Här borde alltså kritiker och forskare kunna mötas kring 
uppgiften att dels se och lyssna också på andra grupper än de 
utbildningsmässigt, kulturellt och litterärt mest närst~ende, dels 
direkt rikta sig till dem, tilltala dem och bildligt inleda samtal 
även med dem. Detta kunde lätt leda över till ännu en uppgift, 
närmast rimligen för kritiker i dagspress och andra medier. Inte 
alla men några av dem kunde - om inte alltid så ibland - med 
fördel skriva eller tala direkt för dessa mindre försigkomna 
läsarkategorier. För att få till stånd nya och utvidgade samtal 
kring litterära texter skulle analyser med inriktning på just dessa 
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läsares förutsättningar, erfarenheter och värderingar säkert 
kunna vara en lämplig öppning. Egentligen skulle naturligtvis 
flera olika kategorier av läsare vara förtjänta av att ha tillgång 
till kritiker, som talar deras språk, som använder analys
kategorier som även de behärskar, och som värderar inom 
ramar som de betraktar som sina. Vägen dit kan förefalla lång
så gör som bekant ofta ännu oprövade vägar. 

Det är väl känt och ofta omvittnat, att den litteraturkritik vi nu 
har snarare främliggör litteraturen än skapar gemenskap 
omkring den. Skälet till det är inte minst att litteraturen beskrivs 
och analyseras på ett sådant sätt att många människor inte gärna 
kan undgå slutsatsen, att litteraturen är någonting för "de 
andra" men inte för "oss". Motsvarande måste sägas om det 
som brukar framställas såsom Sveriges litterära kultur, eller det 
som med en diskutabel term kallas för vårt litterära kulturarv. 
Så som detta beskrivs i kritik och handböcker är det någonting 
annat än det som mycket stora grupper av människor kan se 
som sin och sina föräldrars litterära kultur. 

Undervisningen 

Inom den mera formaliserade undervisningen om litteratur 
väntar också flera uppgifter, som har mycket gemensamt med 
uppgifterna inom kulturpedagogiken i vidare mening. Framför 
allt gäller det givetvis skolans och universitetens litteratur
undervisning, men även lärarhögskolor, bibliotekshögskola 
och andra institutioner där litteratur ingår i undervisningen har 
del i ansvaret för att en ur läsarsynpunkt adekvat och 
konstruktiv litteratursyn arbetas fram och sprids till nya 
generationer. 

Att det inom undervisnings-;ystemet ständigt pågår en sådan 
"förmedling" av litteratursyn och sätt att läsa litteratur är 
närmast självklart. Och vad det är som förmedlas är givetvis 
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utomordentligt viktigt för de uppväxande generationernas 
utveckling till läsare. Ändå vet vi mycket litet om denna 
förmedlingsprocess: om vad den innehåller och vad som 
lämnas utanför, om vad det är för krafter som bestämmer över 
den, om vad den sätter för spår hos olika människor när de 
sedan väljer, läser, tolkar och värderar litteratur på egen hand. 
Eftersom vi vet så litet är det kanske lätt att föreställa sig, att det 
man själv som lärare eller bibliotekarie förmedlar till andra, 
eller det man själv som läsare aktivt har lärt sig eller passivt har 
övertagit, är något givet och oföränderligt, det enda som är 
möjligt eller acceptabelt i umgänget med litteratur. Att det inte 
alls förhåller sig så är emellertid en av de saker som dagens 
forskning om läsfunktioner redan har klargjort. Sätten att läsa, 
tolka, beskriva och värdera litteratur varierar inte bara "på 
tvären", mellan olika grupper av människor, utan de förändras 
också "på längden", från en tid till en annan. Det läsare i dag 
sätter värde på och lyfter fram i en analys kan ofta vara något 
annat än det läsare för 50 eller 100 år sedan uppskattade och 
hade lärt sig att observera. 

Vilken litteratursyn och vilka analys- och värderings
kategorier som förmedlas i litteraturundervisningen är med 
andra ord i högsta grad ett resultat av "förhandlingar" om vad 
som skall anses vara viktigt och värt att uppmärksamma. Man 
kan dessutom utgå från att det bara är några få som har ett reellt 
inflytande i dessa förhandlingar, medan de allra flesta står tysta 
vid sidan av eller möjligen höjer sina röster utan att någon runt 
förhandlingsbordet vill eller kan höra dem. Vi vet alldeles för 
litet om dessa förhandlingsrutiner, liksom om de grund
läggande förrnedlingsprocesserna på det hela taget. Det finns 
dock en begynnande forskning som har börjat intressera sig för 
dem. Tydliga exempel på hur långtgående för att inte säga 
drastiska förändringarna "på längden" kan vara finner man 
sålunda i Bengt-Göran Martinssons undersökningar av 

84 



litteraturanalyser i studentuppsatser under 100 år (Tradition och 
betydelse, 1989). 

Inte minst genom Martinssons undersökningar av hur 
studenter från 1865 och framåt har beskrivit och analyserat 
litteratur står det klart, att lärarutbildningen har ett avgörande 
inflytande på den litteratursyn som eleverna för med sig ut i det 
litterära livet. Det är från universitetsinstitutionerna och 
lärarhögskolorna som lärarna i sin tur har fått den litteratursyn 

och de analys- och värderingskategorier, som de sedan för 
vidare till sina elever i skolan. Så som deras egen utbildning är 
upplagd gör de det säkert oftast utan att de har fått anledning att 
reflektera över att det inte är något allmängiltigt och för alltid 
givet som de har fått med sig i bagaget och nu lämnar vidare . 
Det finns inte mycket i lärarutbildningen som hjälper till att 
klargöra att litteratursyner växlar både på tvären och på 
längden, eller att den uppsättning analys- och värderings
kategorier som de blivande lärarna har med sig från universi
teten är någonting som har förhandlats fram över även deras 
egna huvuden. 

Därför är det av största vikt att det i all lärarutbildning läggs 

in ett systematiskt arbete för att ge såväl nya som redan 
verksamma lärare adekvata och kringsynta perspektiv på läs
och tolkningsprocesserna, deras egna lika väl som elevernas. 
De behöver också få tillfälle att göra sig medvetna om vad det 
är för ideolo~ier och synsätt som har bestämt innehållet i deras 
egen utbildning, liksom att ta ställning till alternativa synsätt. 
Inte heller detta finns det egentligen något utrymme för i dagens 
lärarutbildning, vilket gör att lärarna är dåligt utrustade för att 
kunna möta och sedan vidareutveckla elevernas intressen och 
behov. Det är skada, eftersom det är lätt att inse att 
svensklärarnas arbete med elevernas litteraturläsning är en 
mycket krävande och grannlaga uppgift med konsekvenser för 
många människor, både omedelbart och långt in i framtiden. 
Unga människor som genom undervisningen får missvisande 
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och dåligt fungerande föreställningar om sin egen roll och sina 
egna förutsättningar i umgänget med litterära texter, kanske 
skräms bort från litteraturen för resten av livet. 

Det är inte säkert att grundutbildningen är den lämpligaste 
platsen för att ge lärarna de insikter om läs- och tolknings
problem som de behöver för att kunna utveckla elevernas 
förmåga att självständigt läsa och bedöma litteratur. Åtminstone 
de elementära grunderna måste dock finnas med redan där, och 
framför allt skall grundutbildningen naturligtvis inte byggas 
upp kring tankemodeller och analyskategorier, som strider mot 
vad som krävs för att lärarna skall kunna arbeta med ett 
genomtänkt och konstruktivt perspektiv på viktiga funktioner i 
elevernas egen läsning. Åtskilligt i dagens - och säkert ännu 
mer i gårdagens - utbildning är dock sådant att det snarast står i 
vägen för försök att på egen hand ta sig fram till de nödvändiga 
utsiktspunkterna. 

Bland annat av det skälet är en obligatorisk och väl 
organiserad fortbildning förmodligen en bättre väg för att ge 
lärarna möjlighet att ta sig fram till fungerande kunskaper om 
läs- och tolkningsprocesserna. Det finns redan åtskilligt av 
både teorier och empiriska resultat att utnyttja, och mer lär vara 
på väg. Efter några års tjänst och därmed direktkontakt med 
elever och deras läs- och analysvanor har lärarna bättre 
underlag för att se relevansen av både forskningsresultat och 
olika perspektiv på tolknings- och värderingsproblem, för att ta 
dem till sig och bearbeta dem och för att sedan omsätta dem i 
sin egen undervisning. Under grundutbildningen kan sådana 
inslag verka abstrakta och svårfattliga, medan de med någon 
tids egen lärarerfarenhet omedelbart får konkretion och 
relevans. Att skapa utrymme för organiserad fortbildning för 
både yngre och äldre lärare borde alltså vara en angelägen 
uppgift för alla som har ansvar för skolans litteratur
undervisning. 
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En medveten och genomreflekterad syn på vad som sker i 
olika läsares sätt att läsa och ta ställning till skilda typer av 
litteratur, är något som skulle vara ständigt närvarande i 
lärarnas arbete med eleverna och deras läsning, liksom det 
skulle vara det i bibliotekariers och andras kontakter med läs
intresserade människor. I skolan behöver lärarna naturligtvis 
stöd i den här riktningen av de läromedel som de använder. En 
del inslag om tolknings- och värderingsproblem finns redan i 
några läromedel, men mycket finns kvar att göra. Om någon 
satte sig ner för att granska aktuella läromedel med tanke på de 
"modeller" för litteraturanalys som bär upp framställning och 
urval, skulle det utan tvivel visa sig att det även här finns en 
"dold" och sannolikt inte särskilt väl genomtänkt läroplan. Det 
är i så fall en plan som har sitt ursprung i de litteratur
vetenskapliga institutionernas arbetsmetoder och syn på 
litteratur. Därför är den inte särskilt väl anpassad till vad lärarna 
skulle behöva i sitt arbete med att utveckla eleverna till goda 
och självständiga läsare - i valet av både forskningsuppgifter 
och analyskategorier har forskarna hittills mest föredragit att 
röra sig i andra domäner än dem som elever och andra läsare 
befinner sig i. 

Ytterst är det emellertid vad som sker vid universitet och 
högskolor som bestämmer både innehåll och form i det som 
sedan görs inom undervisningen på andra nivåer. Det är där 
som modellerna utformas och som urvalet görs av det som 
skall få plats i modellerna. Litteraturundervisningen är minst av 
allt något undantag i det avseendet. Av de utvecklingskurvor 
som Bengt-Göran Martinsson har kunnat teckna i sina 
undersökningar framgår dessutom, att förändringarna av det 
som en gång har etablerats sker mycket långsamt, först inom 
lärarutbildningen och sedan ännu mer inom skolans under
visningspraxis. Det tycks vara fråga om cykler på flera 
decennier. Systemet är alltså ytterst trögrörligt, och det krävs 
tungviktiga apparater för att få det att ändra sin egen rytm. 
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Värderingar 

Med de nya perspektiven på den litterära texten och dess 
funktion följer tämligen automatiskt, att inte bara forskarens 
och handboksförfattarens privata läsarter utan också hans eller 
hennes privata värderingar av verk och författarskap så långt 
som möjligt bör hållas utanför redovisningen. En del 
värderingar kommer ändå att vara med och spela en roll i bland 
annat valet av forskningsuppgift, perspektiv och framställ
ningssätt. Det är emellertid någonting annat än de ibland helt 
okontrollerade och ohämmade, ibland ansträngt dolda 
subjektiva utsvävningar, som en längre tid har fyllt både 
avhandlingar och handböcker. Där har de inte bara tolererats 
utan ofta också setts och framhävts som en dygd - en dygd 
som i ett svalare ljus syns lättsinnigt vila på internanalysens 
rymliga paulun. 

Den återhållsamhet, som blir en naturlig följd av ändrade 
perspektiv på texternas funktion och föränderlighet, innebär 
ingalunda att värderingar och ställningstaganden blir omöjliga 
eller måste betraktas med misstänksamhet i en historisk fram
ställning. Inte heller innebär den att en handbok behöver bli torr 
och ointressant, därför att författarens privata reaktioner och 
tyckanden hålls utanför. En beskrivning och analys av 
exempelvis Emilie Flygare-Carlens betydelse för sina läsare 
under 150 år borde lätt kunna göras både intressantare och 
mera värdeupplysande än låt oss säga herrar Schilcks och 
Melbergs avslöjanden om sina privata reaktioner under och 
efter läsningen. 

Däremot borde de nya perspektiven kunna hjälpa till att 
klargöra, att litteraturhistorikern i själva verket har två nästan 
helt skilda uppgifter i fråga om värderingar och ställnings
taganden. Den ena har han när han arbetar med verkens 
förf attarsida, den andra när han arbetar med deras läsarsida. 
Och dessa båda uppgifter har så litet med varandra att göra, att 
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tankeoreda gärna uppstår - hos den som läser , men lätt nog 
också hos den som skriver litteraturens historia - om de inte 
tydligt hålls i sär. 

Det som skall klarläggas av forskningen och sedan 
summeras i handböckerna inom mer eller mindre uttalat 
värderande ramar är tydligt knutet till skilda sidor av de litterära 
texterna. På författarsidan är den litteraturhistoriska uppgiften 
bland annat att undersöka och visa, om ett verk e ller ett 
författarskap är originellt och nyskapande eller om det bara 
upprepar och fullföljer vad andra har skapat, i vilken 
utsträckning ett verk eller ett författarskap har påverkat andra 
författare och kanske bildat skola, eller vi lken plats ett verk 
eller ett författarskap har i ett större utvecklingsförlopp. På 
läsarsidan är den historiska uppgiften däremot att visa hur 
mycket böckerna har blivit lästa och vilket läsvärde de har haft 
för olika kategorier människor under skilda perioder, vilka 
innebörder och vilka värden som har knutits till dem, i vilka 
avseenden de har påverkat och format människors tankar och 
föreställningar, och så vidare. 

Eftersom det som synes är så olika aspekter av litteraturens 
liv och funktion som undersökningarna inriktas på i den ena 
och den andra typen av historisk forskning, blir det också olika 
aspekter som kan läggas till grund för värderingar inom det ena 
och det andra perspektivet. Den som vill värdera enskilda verk 
eller hela författarskap i en historisk inramning måste all tså 
bokstavligen välja sida: inte så att det nödvändigtvis måste bli 
antingen den ena eller den andra sidan, utan kanske snarare 
först den ena och sedan den andra. Det finns ju gott om 
exempel på att litterära verk, som på författarsidan inte påkallar 
någon större uppmärksamhet, har haft en långt större 
värdegrundande funktion på läsarsidan än många för sin tid 
originella och stilbildande verk - och omvänt givetvis. Men 
båda fallen påkallar historikerns uppmärksamhet, liksom båda 
ger utrymme för värderande slutsatser. 
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Historien åter 

Att det finns ett närmast obegränsat antal historiska forsknings
uppgifter att ta itu med på litteraturens läsarsida är uppenbart. 
Sådana uppgifter har visserligen förekommit tidigare, även 
inom den äldre litteraturhistoriska forskningen, men de var då 
mera tillfälliga och betraktades som litet aparta och vid sidan av 
de "egentligt" litterära uppgifterna. Det räcker med att erinra om 
att Karl-Erik Lundevalls undersökningar om 1880- och 1890-
talen, som är en guldgruva för den som vill veta vad som 
verkligen trycktes och lästes då, inte blev betraktad som en 
fullödig forskningsinsats, eller att Lars Furulands grund
läggande och banbrytande undersökningar om statarna i 
litteraturen inte heller betraktades som riktigt fullvärdiga, 
eftersom de inte gick fram till de "litterärt intressanta" 
författarskapen. Med de nya perspektiven på litterära texter och 
på historien om deras betydelser och värden kommer det 
emellertid att finnas bättre förutsättningar för att mera 
systematiskt utforska och beskriva litteraturens rriottagarsida, 
och därmed också för att successivt fylla ut ett besvärande 
tomrum i skrivningen av litteraturens historia. 

Lika uppenbart är det kanske inte att den klarnande sikten 
kring texter och textfunktioner också kan öppna vägen för en 
förstärkning av den litteraturhistoriska bakgrundsforskningens 
positioner. När internanalysens förutsättningar och 
konsekvenser har blivit tydligt sedda, och när samtidigt 
mottagarsidan och utforskningen av dess historia har blivit 
tydligt avgränsade mot författarsidan med dess olika 
delområden, finns det goda skäl att vänta sig ett förstärkt 
intresse för strikt bakgrundsforskning - det vill säga för en 
forskning med förnyad respekt för fakta, för ett pålitligt och 
bearbetningsbart källmaterial, för källkritik, metodprövning och 
annat som en gång var ett självklart fundament inom 
litteraturhistorien. 
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Det har ibland sagts att den typen av litteraturhistorisk 
forskning trängdes undan av de "nya" momenten som skulle 
rymmas inom det omdöpta ämnet litteraturvetenskap: av 
litteratursociologi, litteraturpedagogik, massmediekunskap, 
barn- och ungdomslitteratur bland annat. Kanske var det så 
inom grundutbildningcn, där de nya inslagen fick trängas in 
tillsammans med de gamla inom oförändrade tidsramar, som 
redan tidigare var otillräckliga. Däremot var det säkert inte så 
inom forskningen. Där är det i stället internanalysen i dess olika 
varianter som - under på sin höjd passivt motstånd från 
tydligen argumentlösa skeptiker - har fått ganska fritt spelrum. 
Från sina positioner har den också "kontaminerat" den strikta 
bakgrundsforskningen. Om försök till sådan forskning inte har 
smyckats med internanalyser och med mer eller oftast mindre 
förklädda utsagor om forskarens privata läsupplevelser, har de 
betraktats som olitterära och inte riktigt värda disciplinens 
"moderna" status. "Faktapositivism" var länge ett vanligt 
tillmäle även i den sektorn. 

När texten nu börjar framträda i all sin interna nakenhet, men 
också med alla sina yttre anknytningar till faktiskt existerande 
författare och läsare, framstår de rent historiska uppgifterna inte 
bara såsom legitima utan också såsom självklart nödvändiga ffy 
att den litterära verkligheten skall kunna beskrivas. Redovis
ningen av dem behöver inte pyntas med ovidkommande text
analyser, och handböckernas summering av resultat och ut
vecklingslinjer behöver inte piffas upp med den enes eller 
andres subjektivt hopkomna såsblandning för att bli tillgänglig 
för vetgiriga läsare. Litteraturens historia innehåller tillräckligt 
med fängslande öden och äventyr för att den skall kunna 
berättas utan sådana tillsatser. 
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Litteraturvetenska - en klassfråga? 

I ett tidigare avsnitt menade jag att det hittills praktiserade sättet 
att skriva litteraturens historia kunde karakteriseras som en 
form av maktutövning,: några få sakförståndiga lägger bildligt 

< 

talat beslag på den för alla gemensamma litteraturen, beskriver 
och klassificerar den efter de innebörder och de värden som 
gäller inom deras egen krets, accepterar på dessa grundvalar en 
del och förskjuter annat. Det utvalda kallar de sedan för "vårt" 
kulturarv, och om detta skrivs så "vår" litteraturs historia. 

I förlängningen av dessa synpunkter skulle rätten till den 
gemensamma litteraturen, liksom rätten till att bli sedd och hörd 
såsom delaktig i skapandet av denna litteraturs historia, också 
kunna betraktas och diskuteras som en klassfråga. En sådan 
diskussion skulle kunna leda långt och hör kanske bättre 
hemma i ett annat sammanhang. Avslutningsvis vill jag dock 
notera, att det sätt på vilket litteraturhistorien hittills har skrivits 
- också i de båda senast utkomna verken - ger anledning till 
åtskilliga tankar i den riktningen. 

Ännu större blir anledningen om man dessutom besinnar 
utvecklingen av forskningen vid de litteraturvetenskapliga 
institutionerna från 1950-talet och framåt. Genom att dt1 
subjektiva tolkningsföretagen har blivit inte bara allt vanligare 
utan också allt extremare, har litteraturen, tolkningen av de~ 
och värderingen av den alltmer privatiserats för en allt mindre) 
grupp av invigda. Samtidigt som gränsen mellan litteraturkritiku 
och litteraturvetenskap undan för undan har suddats ut - och 
även det åtminstone passivt har accepterats av ämnesföre
trädarna - har de litteraturvetenskapliga institutionerna på 
forskningsnivån blivit platser, där djupsinnighet och 
formuleringskonst odlas inåt och litteraturens exklusivitet ytter
ligare markeras utåt. Det är inte den gemensamma litteraturen 
som utforskas, utan det är den interna gruppens förhållande till 
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utvalda delar av den som beskrivs i alltmer särpräglade 
språkliga former. 

Utanför institutionerna har arten av denna verksamhet ännu 
inte blivit fullt synlig. När den blir det, kan man räkna med att 
röster utifrån kommer att göra sig hörda om just rätten till 
delaktighet: inte bara om rätten att få tillgång till det fysiska 
föremålet boken, vilket ganska länge har varit ett accepterat 
kulturpolitiskt mål, utan också om rätten att få vara med vid 
bestämningen av bokens innebörd och värde. Då först blir 
litteraturen gemensam, liksom litteraturens historia blir det. 
Kanske blir detta ett av inslagen i 90-talets arbete med att 
avlägsna kulturella klyftor och skapa delaktighet för alla även 
inom den kulturella sektorn. 
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