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1. Inledning 
Litteratur kan vara både undervisande och underhållande. Att läsa breddar referens-
ramarna och ger inspiration. Det finns ett antal litterära verk som räknas som klassiker 
och anses vara en del av vårt kulturarv. Detta kulturarv består inte enbart av verk 
skrivna av svenska författare utan även av litterära verk skrivna av författare vars 
nationella kultur på något sätt är knuten till vår egen. Ett exempel är den engelska 
kulturen som påverkar och samverkar med vår och därför ingår även en del engelsk 
litteratur i detta kulturarv.  

Det kan diskuteras hur viktigt det är att vara bekant med klassikerna och vad som bör 
eller inte bör ingå i det som kallas kanon. Den diskussionen tänker jag inte ge mig in på 
men jag tror att de flesta är villiga att hålla med om att det finns ett antal litterära verk 
som ingår i många svenskars referensram. Verk som nämns i medierna, som diskuteras 
på arbetsplatserna och som ingår i allmänbildningen.  

Idag har litteratur som underhållning konkurrens av många andra medier så som tv och 
många, kanske framförallt unga, väljer dessa medier framför litteratur. Denna ut-
veckling kan snabbt leda till en ond cirkel. Då efterfrågan minskar, bland annat på 
biblioteken, påverkas utbudet vilket i sin tur påverkar läsarna vars möjlighet att lära 
känna klassikerna och odla sitt litterära intresse minskar.  

All litteratur, alla klassiker, påverkas dock inte av denna för den litterära världen 
negativa utveckling. En författare vars romaner fortfarande kommer i nya utgåvor är 
Jane Austen. Intresset för Jane Austen har ökat i och med filmatiseringar av hennes 
romaner, de har alltså fått draghjälp av andra medier.  

Jane Austens romaner är populära, de är förhållandevis lättlästa och skulle kunna bidra 
till att vända trenden med hjälp av de intertextuella band som finns i dem. En författares 
litterära kontext ger sig bland annat till känna som intertextuella fenomen. Ett sådant 
fenomen är litterära allusioner, hänvisningar till andra författare och andra litterära verk 
som tillför det verk vari de förekommer ytterligare dimensioner.  

Litterära allusioner är intressanta av två anledningar. För det första för att de är en del 
av det spindelnät som knyter samman olika författare. För det andra för att de är en av 
de komponenter som tolkas som en del av läsförståelsen. Förstår läsaren de litterära 
allusionerna blir läsförståelsen mer komplett och läsningen mer njutbar både för att den 
är enklare och för att den ges ytterligare en dimension. Spindelnätet kan användas för att 
inspirera till läsning. Med utgångspunkt i Jane Austens böcker kan läsningen utökas 
med sådana verk som alluderas och detta kan stärka läsarens självförtroende genom 
igenkänning.  

På grund av detta är det viktigt att uppmärksamma litterära allusioner och när det gäller 
klassisk litteratur att se vad det finns för möjligheter för den moderna läsaren att förstå 
dem. Denna möjlighet är beroende av tillgänglighet och representation i den mening att 
läsaren inte kan ha kunskap om de litterära verken om han/hon aldrig har hört talas om 
dem.  

I uppsatsen undersöks den nutida svenska läsarens möjligheter att förstå de litterära 
allusionerna i Jane Austens tre första romaner utifrån hur väl representerade dessa verk 
och författare är på svenska bibliotek, i litteraturhistoriska översikter och på universi-
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tetens litteraturlistor för grundkursen i litteraturvetenskap. Ytterligare en aspekt berörs 
och det är översättning. När en text flyttas i tid och rum kan vissa förändringar ske och 
då många svenska läsare kan läsa på både engelska och svenska är det viktigt att belysa 
eventuella skillnader och förändringar.  

1.1 Bakgrund och inriktning 

1.1.1 Jane Austens plats i litteraturhistorien 
De flesta studier som gjorts om Jane Austen har utförts inom den litteraturhistoriska 
forskningen men det har inte varit lätt att placera henne inom en specifik litterär epok. 
Hennes tidiga verk är influerade av de strömningar som rådde under 1700-talet medan 
de senare har en tydlig koppling till romantiken. Hennes plats i romanforskningen är 
däremot inte omdiskuterad. Den engelska romanen växte fram under 1700-talet och 
Jane Austen nämns ofta som utvecklingens slutpunkt. Genrens gränser och utseende var 
i och med hennes författarskap definierade.  

Jane Austen skapade en egen stil med influenser från många av de andra 1700-tals-
författarna. Hon plockade tekniker, teman och handling från andra författare och 
lyckades foga samman dessa element till en perfekt helhet.1 Defoe lärde henne att 
använda naturliga och realistiska miljöer. Fielding bidrog med idén att värderingar som 
är baserade på stil och det yttre skalet är absurda och saknar innehåll. Swift och Fielding 
använde båda ironi i sina texter, något som Austen anammade. Från Frances Burney 
lärde sig Jane Austen att skriva levande dialog, en konst Burney lärt sig av Fielding och 
sedan utvecklat ytterligare.2  

Forskarna är dock inte ense om vilka författare Jane Austen såg upp till och inspirerades 
av och vilka hon endast satiriserade. I Samuel Richardsons fall verkar dock de flesta 
vara eniga. Influenserna från honom är framförallt tydliga i de tidiga böckerna.3 Enligt 
A companion to Jane Austen var Richardson Jane Austens föregångare vad gäller att 
skildra det inre livet, människans känslor och tankar.4 De flesta är även överens om att 
Frances Burney och Maria Edgeworth var viktiga föregångare och att Jane Austen 
hämtade många idéer från deras romaner. Skildringen av Bath görs till exempel på 
liknande sätt av alla tre författarna och ett av Burneys favoritteman var den godhjärtade 
men utsatta unga damens första möte med världen.5 Samtidigt är Burney föremål för 
satir i några av Jane Austens romaner men som Deresiewicz skriver i Jane Austen and 
the romantic poets så är även hennes satir ett bevis på uppskattning.6 Även flera poeter 
förs fram som Jane Austens inspiratörer, Cowper nämns ofta när det talas om de tidiga 
romanerna. Jane Austen har bland annat anammat Cowpers syn på landsbygden som en 
plats för lugn och bekvämlighet.7  

Det här är några av anledningarna till att Jane Austen anses vara slutpunkten i roman-
konstens utveckling. Det är dessutom en av anledningarna till att hennes böcker är 
intressanta som utgångspunkt för en sådan här undersökning – Jane Austen anammade 
                                                 
1 Skinner, 2001, s. 264 
2 Gillie, 1985, s. 65-80 
3 Skinner, 2001, s. 239 och Moler, 1977, s. 55 
4Tuite, 2009, s. 189 
5 Edström, 2009, s. 36 och 84 
6 Deresiewicz, 2004, s. 7 
7 Bradbrook, 1966, s. 39 
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och förde samman teknik, stil och teman från andra stora 1700-talsförfattare, även då 
hon inte hade personlig kontakt med någon annan skönlitterär författare. Hon har 
överlevt och är fortsatt känd, men det är inte fallet med de flesta av de författare hon 
inspirerades av.  

1.1.2. Språkets betydelse 
Språket är ytterligare en av de faktorer som påverkar läsupplevelsen. Engelskan är ett 
internationellt språk som används i stora delar av världen. I Sverige lär vi oss engelska i 
skolan och Storbritanniens och USA:s kultur influerar vår egen. En av konsekvenserna 
är att majoriteten av den litteratur som översätts till svenska är engelsk. De senaste årens 
trend är dock att översättning av skönlitteratur minskar. Fler engelskspråkiga böcker än 
någonsin säljs på internetbokhandlarna och en av de författare som säljer bra på eng-
elska i Sverige är Jane Austen.8  

Den engelskspråkiga litteraturens starka ställning har både positiva och negativa sidor. 
Båda aspekterna är kopplade till läsarens kunskap i det engelska språket. För dem som 
inte behärskar engelska är det en negativ utveckling eftersom utbudet av litteratur blir 
begränsat. Å andra sidan är den ökade försäljningen av litteratur på engelska ett tecken 
på att allt fler kan läsa engelsk skönlitteratur på originalspråk, vilket är positivt då det 
alltid är problematiskt med översättningar. När en text översätts anpassas den till en 
annan språktradition och texten förändras. Vissa beslut tas medvetet medan andra 
”förvanskningar” sker utan att översättaren reflekterar över dem. Litteratursociologen 
Robert Escarpit har myntat begreppet skapande förräderi för att beskriva liknande 
processer. Ett skapande förräderi kan ske även utan en översättning, det räcker att en 
text överförs från ett kulturområde till ett annat, eller från en tid till en annan, för att 
”förvanskningar” eller nytolkningar ska ske. Jane Austens böcker har överförts i både 
tid och rum för att nå dagens svenska läsare och detta påverkar förståelsen av de 
litterära allusionerna och ger upphov till skapande förräderi.  

1.1.3 Litteratursociologi som forskningsinriktning 
Inom den litteratursociologiska forskningstraditionen studeras utbytet och relationen 
mellan samhälle och dikt och kopplingarna mellan text och kontext. En författare lever i 
ett samhälle och påverkas av dess kultur och värderingar. Denna påverkan avspeglas i 
författarens litterära produktion. Påverkan kan se olika ut och kan bestå av allt från 
hegemoniska övertygelser till stilgrepp och teman. Även språket som används för att 
förmedla författarens tankar och idéer är kulturellt påverkat och ändras med tiden både 
vad gäller enklare saker så som stavning och mer övergripande saker så som stil.9 Det är 
därför nödvändigt att studera en texts kontext för att fullt ut förstå den. Påverkan är inte 
ensidig, strömningen går även åt andra hållet – texten påverkar kontexten. Litteratur kan 
vara delaktig i att forma politiska åsikter och på micronivå påverkar den varje enskild 
läsare.  

Litteratursociologin utgår ifrån människan som samhällsvarelse. Människan kan aldrig 
ställa sig utanför samhället utan är en del av det,10 hon både påverkar och påverkas av 
samhället. Även det är en viktig utgångspunkt för uppsatsen. En persons tolkning av 
omvärlden är beroende av hennes förförståelse som bestäms av det omgivande sam-
                                                 
8 Eklund, 2010, och Ågrahn, 2010 
9 Bergström & Boréus, 2005, s. 16 
10 Svedjedal, 1997, s. 77 
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hället vilket ger förutsättningarna och sätter gränserna för lärande. Detta leder över till 
hermeneutiken som diskuteras mer i avsnitt 3.2 på sidan 16.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är kopplat till läsförståelse även då det inte är själva läsförståelsen som undersöks 
här utan snarare förutsättningarna för den. Varför är det intressant? En författare är en 
del av ett intertextuellt nät, eller en litterär kontext om man så vill, och det påverkar 
författarens produktion. Om läsförståelse kan beskrivas som en positiv cirkel där 
förståelsen ökar för varje läst roman kan den även beskrivas som en negativ cirkel där 
den är dålig eftersom det krävs kunskap om många romaner för att förstå den specifika 
roman läsaren håller i handen. För att förstå delen krävs även kunskap om kontexten, 
om helheten. En roman kan naturligtvis ge njutning även utan den kunskapen beroende 
på hur starka de intertextuella kopplingarna är. Ungas förmåga att läsa och förstå 
klassiker försämras. Vilka möjligheter att förstå finns det? Vad lär man sig i skolan? 
Vilka verk finns tillgängliga? Jane Austen är en bra startpunkt eftersom hennes böcker 
inte är svårlästa och cirkeln på grund av det kan göras positiv. Med Jane Austen som 
utgångspunkt kan horisonten breddas och kunskapen om klassisk litteratur successivt 
utökas.  

Frågeställningarna lyder: 

Är det någon skillnad på de svenska och engelska utgåvorna av Jane Austens tre första 
romaner i fråga om litterära allusioner och hur ser den skillnaden i så fall ut? 

Vilken möjlighet har den nutida svenska läsaren att inhämta kunskap på svenska 
bibliotek, på universitetens grundkurser i litteraturvetenskap och i litteraturhistoriska 
översiktsverk skrivna på svenska som kan hjälpa henne att förstå de litterära 
allusionerna i Jane Austens tre första romaner? 

Skillnaden mellan de engelska och de svenska utgåvorna av romanerna är viktig efter-
som många svenska läsare även läser på engelska. Bilden av läsarens möjlighet att 
förstå de litterära allusionerna i Jane Austens tre första romaner blir inte fullständig utan 
att ta hänsyn till den aspekten.  
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1.3 Relevans för biblioteks- och informationsvetenskap 

Är litteratursociologi en del av biblioteks- och informationsvetenskap? Denna fråga har 
fått många och mångskiftande svar. B & I’s (biblioteks och informationsvetenskap) 
gränser är omdiskuterade och eftersom ämnet är tvärvetenskapligt har det visat sig svårt 
att tydligt avgränsa det mot andra ämnen. Då litteratursociologi har kopplingar till 
litteraturvetenskap kan B & I’s gränser bli otydligare om denna inriktning inkluderas 
men andra argument pekar på litteratursociologins vikt för B & I eftersom relationen 
mellan samhälle och litteratur står i fokus. En stor del av arbetet på biblioteken handlar 
om den relationen och genom ökad kunskap kan detta arbete både förbättras och för-
enklas. Litteratursociologi kan bland annat ge kunskap om användargruppers för-
hållande till olika genrer, relationer mellan författare och samhälle och hur författarens 
kontext påverkar läsarens förståelse.  

Det har på högskolan i Borås skrivits en magisteruppsats om relationen mellan B & I 
och litteratursociologi, BOI och Litteratursociologi av Lina Birgersson. Under den 
period som undersöks i uppsatsen, 2005–2008, godkändes 30 uppsatser med litteratur-
sociologisk inriktning på högskolan i Borås.11 Under 2009 och 2010 publicerades 13 
uppsatser och ytterligare ett antal uppsatser tillkom under 2011. Ett bevis på att ämnet är 
aktuellt, att många intresserar sig för det och inte minst att det på högskolan i Borås 
godkänns som uppsatsämne inom B & I.  

De argument som framförs av uppsatsförfattarna för att legitimera valet av litteratur-
sociologi inordnas av Lina Birgersson i tre kategorier: allmän samhällsrelevans, yrkes- 
eller professionsrelevans och relevans för forskningsfältet.12 För denna uppsats kan 
argument rörande alla tre kategorierna framföras. Uppsatsen har till exempel samhälls-
relevans för att den behandlar en av förutsättningarna för läsförståelse som inte får så 
mycket uppmärksamhet. Den har yrkes- eller professionsrelevans eftersom tankar och 
idéer framförs i den som kan användas i det praktiska bibliotekarieyrket, bland annat 
som inspiration vid bokprat och som underlag vid utrensningar och inköp. För det tredje 
har den relevans för forskningsfältet eftersom den tar upp en viktig relation mellan 
allusioner och läsförståelse vilket har stor potential att utforskas vidare.  

Ytterligare något som kan användas för att argumentera för litteratursociologins plats 
inom B & I är det europeiska projektet EUCLID. EUCLID har tagit fram en lista med 
tio punkter som representerar huvudområden inom biblioteks- och informations-
vetenskap. Lina Birgersson skriver att det är svårt att placera litteratursociologi inom ett 
av dessa områden då det har relevans för flera av dem.13 Det kan bland annat vara 
användbart inom området ’Mediation of culture in a European context’. Litteratur-
sociologiska studier skulle kunna ge ökad kunskap om kulturspecifika element i 
litteratur och hur de påverkar läsare och översättare.  

I denna uppsats är det ett specifikt fall som undersöks men undersökningen kan in-
spirera till liknande tankar även när det gäller andra författare och verk. Inte minst 
genom att uppmärksamma att den här typen av intertextuella relationer existerar. 

                                                 
11 Birgersson, 2010, s. 27 
12 Birgersson, 2010, s. 35 
13 Birgersson, 2010, s. 16-17 
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1.4 Begrepp  

Det är två begrepp som används frekvent i uppsatsen som det är viktigt att beskriva – 
allusion och läsförståelse. Inget av begreppen är teoretiskt invecklat men eftersom inne-
börden kan variera något är det viktigt att förklara vad som menas just här. 

1.4.1 Allusion 
En allusion är en hänvisning, en anspelning på något annat. I Svenska akademins ordbok 
definieras alludera som att anspela, antyda, jämföra eller likna.14 I Nationalencyklopedin 
står det att en allusion är en hänsyftning eller en anspelning. Det beskrivs även så här: 
”Varje text absorberar och transformerar en mängd andra texter, och allusionen är ett 
led i denna intertextualitet.”15 

Allusioner används av många författare för att förstärka berättelsen, för att ge verket ett 
djup. För att en allusion ska tillföra berättelsen något måste läsaren upptäcka och förstå 
den. Kanske behöver han/hon känna till något som författaren visste, det kan exempel-
vis behövas kunskap om andra samtida författare och författarens omgivande litterära 
kultur. Om läsaren inte uppfattar allusionerna i ett verk kommer han/hon inte att förstå 
verket fullt ut.16  

Ritva Leppihalme avråder i sin bok Culture Bumps från att klassificera allusioner. Trots 
det ger hon förslag på en uppdelning som är användbar i denna undersökning. Hon delar 
upp allusioner i två stora grupper – ’allusions proper’ och ’stereotyped allusions’. 
Stereotypa allusioner är allusioner där originalkällan inte längre har någon funktion, ett 
uttryck eller ett ord som har använts så mycket att det har fått en egen betydelse. 
’Allusions proper’ delas upp i ’key-phrase’ och ’proper-name’. ’Proper-name’ består av 
egennamn, till exempel författarnamn och boktitlar, och ’key-phrase’ av uttryck.17 Det 
finns de som anser att egennamn inte är några egentliga allusioner men jag följer Leppi-
halmes bredare definition. Även ett namn kan fungera som en allusion eftersom det kan 
väcka en föreställning om personen, platsen med mera och således kan något tillföras 
texten genom de konnotationer namnet ger upphov till. Dessutom har dessa allusioner 
en positiv aspekt när det gäller akademiska undersökningar. Eftersom de inbegriper ett 
minimum av tolkning från uttolkarens sida gör de kodningen enklare vid en inne-
hållsanalys.  

1.4.2 Läsförståelse 
I Den hemliga koden görs en viktig distinktion mellan ordavkodning och läsförståelse. 
Ordavkodning är relaterat till teckentydning, att kunna se att ett antal bokstäver bildar 
ett ord. Läsförståelse har med ordens innebörd att göra, att kunna uppfatta den betydelse 
orden förmedlar och få ihop ett sammanhang.18 Läsförståelse är således mer än en 
lexikalisk förståelse. Läsförståelse inbegriper ett flertal saker och en av dem är att förstå 
enskilda element så som litterära allusioner. Inbegriper förståelsen inte de litterära 
allusionerna är läsförståelsen inte komplett. 

                                                 
14 SAOB, sökord allusion 
15 NE, sökord allusion 
16 Pasco, 1994, s. 6-20 
17 Leppihalme, 1997, s. 3 och 10 
18 Borgström, 2006, s. 42 
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När det gäller förståelse av litterära allusioner måste läsaren kunna relatera det som 
alluderas med den text i vilken allusionen finns. Vad tillför detta element i just det här 
sammanhanget? Vilken helhet skapas av de två delarna? Den del av läsförståelsen som 
är knuten till litterära allusioner handlar om konnotationer, att härleda känslor/egen-
skaper/stämningar från ett namn eller en fras genom att associera det med något i den 
text man läser. 

1.5 Avgränsningar 

Den första avgränsningen gäller Jane Austens romaner som har begränsats till North-
anger abbey, Sense and Sensibility och Pride and Prejudice. Jane Austen hade två 
produktiva perioder, en som varade 1795–1798 och en som varade 1811–1816. 
Böckerna från den första perioden är mer influerade av 1700-talslitteraturen medan de 
senare har influenser från flera författare som tillhör romantiken. Genom att koncentrera 
mig på den första produktiva perioden blir gruppen av relevanta författare och verk mer 
homogen vilket ger mer utrymme för analys. Dessutom är 1700-talet en av de perioder 
från vilken få författare har överlevt vilket gör den intressant att undersöka.19 Som 
litteratursociologen Robert Escarpit skriver så varierar författarnas motståndskraft mot 
historisk erosion men utöver detta finns det dessutom ömtåliga perioder från vilka 
mycket få överlever.20 1700-talet, speciellt de sista decennierna, är en sådan period. 

Den andra avgränsningen gäller allusionerna som begränsas till författare som skrivit 
prosa, drama och poesi. Det är den litterära världen som undersöks inte den akademiska. 
Författare av fakta kan antas vara mer bundna till sin kontext och kan därför misstänkas 
översätts och exporteras i mindre omfattning.  

Ytterligare en avgränsning gäller allusionerna och i detta fall de allusioner hämtade från 
Cambridge-utgåvorna av Jane Austens romaner. Det är en avgränsning i tydlighet. 
Redaktörerna av dessa böcker pekar på ett antal möjliga allusioner. De är varken säkra 
på att det faktiskt är allusioner eller vad som menas med dem. Eftersom de mest insatta 
Jane Austen-forskarna tvekar anser jag det orimligt att anta att en ”vanlig läsare” ska 
hitta och förstå sådana allusioner och har därför valt att inte inkludera dem. Detta gäller 
alltså sådana allusioner som redaktörerna av Cambridge-utgåvorna nämner men inte kan 
förklara. I noterna i Cambridge-utgåvorna, framförallt till Northanger abbey, finns 
många hänvisningar till för tiden vanliga teman och karaktärer som illustreras med ett 
exempel från något aktuellt verk. Dessa har inte inkluderats då de hänvisar till tidens 
litterära anda snarare än att vara direkta allusioner. 

1.6 Disposition 

Först presenteras tidigare forskning, teori och metod på sedvanligt sätt. Teorins funktion 
i denna uppsats är inte att bevisas eller förkastas. Den är ett fundament varpå resone-
manget byggs. Teorin består av antaganden och utgångspunkter utan vilka under-
sökningen är meningslös. Efter metodkapitlet kommer ett kapitel där uppsatsens ut-
gångspunkter beskrivs. Syftet är att ge läsaren nödvändig bakgrundsinformation och att 
vara ett stöd för analysen. De tre aktuella romanerna – Northanger abbey, Sense and 
Sensibility och Pride and Prejudice – återberättas mycket kortfattat. Därefter pres-

                                                 
19 Skinner, 2001, s. ix 
20 Escarpit, 1973, s. 42 
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enteras de författare och verk som Jane Austen alluderar i sina tre första romaner. 
Genomgående teman, stil och författarens position i det dåtida litteratursamhället tas 
upp. Exempel på allusioner och deras koppling till romanerna behandlas också.  

Resultat- och analyskapitlet börjar med en jämförelse mellan de engelska utgåvorna av 
romanerna och de svenska översättningarna. Fokus ligger på huruvida de litterära 
allusionerna finns kvar i översättningarna och om de har ändrats på något sätt. Analysen 
görs utifrån fyra översättningsstrategier som presenteras i avsnitt 4.3 på sidan 22.  

Nästa steg är att undersöka den nutida svenska läsarens möjlighet till bekantskap med 
de aktuella författarna och verken. Detta görs genom en innehållsanalys av bibliotekens 
bestånd, universitetens litteraturlistor gällande höstterminen 2010 och litteraturhi-
storiska översiktsverk. Resultatet av analysen presenteras i stora drag för att visa på 
eventuella trender och bortfall, detaljerna finns i bilagorna.  

Därefter presenteras slutsatserna vilket följs av en sammanfattning.  
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2. Tidigare forskning 
Det här kapitlet är uppdelat i tre delar. Den första delen behandlar kortfattat den mång-
facetterade forskningen om Jane Austen. I del två är det forskning om läsaren, läsning 
och läsförståelse som presenteras. Del tre ger en bild av aktuell forskning om inter-
textualitet och allusioner.  

2.1 Jane Austen 

Intresset för Jane Austen har länge varit stort och det finns en mängd böcker och 
vetenskapliga artiklar som behandlar hennes liv och författarskap. Intresset har dock 
inte varit konstant, långt in på 1800-talet var det Maria Edgeworth som ansågs vara den 
främsta kvinnliga romanförfattaren. Det tog dessutom lång tid innan Jane Austens 
böcker översattes till svenska vilket säger något om intresset för henne här i Sverige. 
Emma var den första romanen som översattes och den publicerades 1857, 42 år efter att 
den först publicerats i England. Mansfield Park och Northanger abbey översattes så sent 
som 1993.21  

Det är svårt att ge en kortfattad överblick över forskningen om Jane Austen då den har 
följt alla tänkbara vägar. Kontext, sexualitet, relationen till teatern, ideologi, allt detta 
och mycket mer har använts som utgångspunkter. Jämfört med den engelsktalande 
världens forskning är den svenska forskningen om Jane Austen naturligt nog liten. Det 
finns ett fåtal böcker skrivna av svenska författare (bl.a. Livets gåtor: Jane Austen av 
Vivi Edström och Jane Austen av Mathilda Malling) och det dyker med ojämna 
mellanrum upp artiklar i de stora tidningarna. Den största delen av materialet finns i 
form av kandidat- och magisteruppsatser och i dessa är den intermediala aspekten 
vanlig. I magisteruppsatsen När en roman blir teveserie diskuteras hur en filmatisering 
påverkar en författares popularitet och om bokens försäljning och exponering ökar vid 
en filmatisering. Resultatet var positivt, Jane Austen fick mycket uppmärksamhet när 
tv-serien Stolthet och fördom visades i mitten av 90-talet.22 Ytterligare en magister-
uppsats om ämnet är Jane Austens romaner på film och i litteraturhistorien. I denna 
uppsats jämförs filmer och böcker för att se vilka förändringar som skett vid film-
atiseringarna.23 

En del av forskningen består av kommenterade versioner av Jane Austens romaner i 
vilka det ofta finns undersökande förord och ibland även kortare artiklar som belyser 
speciella aspekter av romanen. Dessa utgåvor är till för att öka läsarens/studentens/ 
forskarens kunskaper om den kontext i vilken Jane Austen befann sig och förståelsen 
för hennes romaner. Auktoriteten har länge varit en serie av R.W. Chapman som gavs ut 
under 20-talet men en ny uppsättning annoterade utgåvor publicerades av Cambridge 
University Press 2005–2008. Det finns även andra kommenterade versioner av 
romanerna men inga hela uppsättningar. Cambridge-serien består av nio volymer och i 
varje volym finns en presentation av hur Jane Austen mottogs av sin samtid och i nutid, 
kommentarer till texten (utgivningshistoria m.m.) och förklarande noter. Det finns även 
kortare artiklar om bland annat Pemberley och utdrag ur Ann Radcliffes romaner.  

                                                 
21 Edström, 2009, s. 300-301 
22 Edin, 2003, s. 82-83 
23 Wahlberg, 2003, s. 7 och 35 
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2.2 Läsaren, läsning och läsförståelse 

Läsförståelse är ett stort och mångskiftande forskningsfält, detta avsnitt fokuserar på ett 
par grundläggande idéer och personerna bakom dessa. Läsförståelseforskning är nära 
besläktat och bitvis synonymt med receptionsforskning och den populära grenen reader-
response ingår i detta större begrepp.  

På 1900-talet skedde en stor förändring i forskningen om läsförståelse. Under första 
halvan av århundradet var tolkning detsamma som att förstå vad författaren menade. 
Vad var författarens intention när han/hon skrev verket? Det ändrade sig under andra 
halvan av århundradet till fokus på dialogen mellan text och läsare där sociala aspekter 
ansågs viktiga.24 Det är fortfarande denna trend som är dominerande och författaren 
anses av många ha en perifer roll. Forskningen idag är framförallt mottagarinriktad. 

Läsning anses vara en social handling och läsaren en medskapare av texten. Utifrån 
detta synsätt blir läsarens kunskaper, erfarenheter, syfte och situation viktig. Roman 
Ingarden anser att det vid läsning skapas en konkretisering av verket som är en spegling 
av det samma. Denna konkretisering påverkas av läsarens omgivning och den kulturella 
atmosfär hon/han befinner sig i. Läsaren kan aldrig ha kunskap om det egentliga verket 
utan bara om den konkretisering hon själv har skapat genom att läsa det.25 Hans tankar 
har vissa likheter med Escarpit eftersom båda pekar på ett litterärt verks möjlighet till 
fortsatt liv genom nya tolkningar. Escarpit kallar det för skapande förräderi.  

Stanley Fishs forskning har flera likheter med Ingardens men istället för att understryka 
den individuella konkretiseringen förklarar han olika tolkningar genom att hänvisa till 
tolkningsgemenskaper. En tolkning är alltid beroende av den kontext den uppkommer i 
och kan på grund av det aldrig bli universell. Den kan däremot delas av andra personer 
som tillhör samma tolkningsgemenskap och använder sig av samma tolkningsstrategier. 
Strategierna består av de sätt läsaren närmar sig texten på, om läsaren till exempel vet 
att texten är skriven av en viss författare förväntar hon sig att det ska vara en viss typ av 
text och då tolkas den också så.26 

Umberto Eco menar att författaren när han/hon skriver föreställer sig en mottagare, en 
modelläsare. Texten utformas för att passa denna läsare – språkets nivå, allusioner med 
mera. Samtidigt måste författaren bestämma i hur stor utsträckning läsaren ska kont-
rolleras, vad som ska lämnas osagt. Genom att konstruera texten på detta sätt inte bara 
föreställer sig författaren en modelläsare utan konstruerar även honom/henne till viss 
del, texten styr läsningen. Samtidigt kan läsaren föreställa sig en modellförfattare som 
även det påverkar hur texten uppfattas.27  

Det finns två kategorier av läsare i det här forskningsområdet: den hypotetiska och den 
verkliga.28 Den hypotetiska läsaren har använts i några av de arbeten som nämnts ovan 
bland annat för att förklara författarens relation till läsaren under skrivprocessen och hur 
den påverkar läsningen. Den verklige läsaren har framförallt berörts i den praktiska 
läsförståelseforskningen som kan delas in i tre huvudgrenar: utvecklingen av läs-
förståelse i skolan (pedagogisk), olika gruppers tolkningsmönster (etnografisk) och 
                                                 
24 Smidt, 1995, s. 139-141 
25 Entzenberg & Hansson, 1993 del 1, s. 274, 279-283 och 291 
26 Machor & Goldstein, 2001, s. 3 och Entzenberg & Hansson, 1993 del 2, s. 185-188 
27 Entzenberg & Hansson, 1993 del 2, s. 123-126, 128 och 134 
28 Entzenberg & Hansson, 1993 del 2, s. 90 
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slutligen i ett bredare perspektiv hur olika förhållanden så som kön och klass påverkar 
läsförståelsen.  

Det finns tre grundläggande idéer som är gemensamma för i stort sett all forskning inom 
reader-responseområdet när det gäller relationen mellan text och faktisk läsare: en text 
innehåller ingen stabil objektiv betydelse, läsaren producerar mening och olika läsares 
läsningar blir olika.29  

2.3 Intertextualitet och allusioner 

Begreppet intertextualitet myntades ursprungligen av Julia Kristeva på 60-talet och har 
sedan dess utvecklats av bland andra Riffaterre, Genette och Harold Bloom. Kristeva 
förbisågs länge, bland annat för att det tog lång tid innan hennes verk översattes från 
franska. Mary Orr skriver i Intertextuality (en bok om de klassiska teoretikerna och 
begreppet intertextualitet) att ”Obviously, for non-initiates, works or theorists not 
catalogued do not exist.”30 En intressant observation som även kan appliceras på skön-
litteratur. Kristeva beskrev intertextualitet som en mosaik av citat. Nu används be-
greppet inte bara på ett annat sätt, det används på så många sätt att det angränsar till 
andra textuella fenomen. Orr tar upp influens, imitation och citat som former av inter-
textualitet och exempel på hur termen nu används. Precis som citat förstärker allusioner 
betydelsen och skapar av den text vari den finns och den text eller det fenomen den 
hänvisar till en enhet större än sina båda delar.31 

Det finns även forskning som är inriktad på specifika författares sätt att använda sig av 
textuella fenomen, till exempel allusioner. I Jane Austen’s art of allusion beskriver 
Moler Jane Austens sätt att alludera som manipulation av teman och karaktärer lånade 
från andra författare.32 Moler inriktar sig framförallt på Jane Austens litterära relation 
till andra författare och beskriver hur de har påverkat hennes skrivande. En av hennes 
starka sidor är parodi och satir och lånade element manipuleras för att framställa dem i 
ett nytt, ofta humoristiskt, ljus. Moler skriver även att Jane Austen litar på att hennes 
läsare ska känna igen dessa element, upptäcka allusionen och förstå vad den innebär.33 
Hon hade höga tankar om modelläsaren.  

2.3.1 Översättning  
Forskning om översättning har under det senaste decenniet framförallt varit inriktad på 
de kulturella skillnaderna mellan källkulturen och målkulturen och då allusioner ofta är 
kulturspecifika har även de fått uppmärksamhet från forskarna. Allusioner kan hänvisa 
till en författare eller ett fenomen som är mest, eller uteslutande, känt i källkulturen. 
Även då detta stämmer för flertalet allusioner så finns det såväl bikulturella läsare som 
transkulturella allusioner och i de fallen minskar problemet, som Ritva Leppihalme 
påpekar.34 Hennes bok Culture Bumps handlar om problemet att översätta allusioner, i 
det här fallet mellan engelska och finska.  

                                                 
29 Schweickart & Flynn, 2004, s. vii, 1-2 och 10 
30 Orr, 2003, s. 8 
31 Orr, 2003, s. 6, 20-21, 58 och 139 
32 Moler, 1977, s. 228 
33 Moler, 1977, s. 17-18, 64, 72 och 225 
34 Leppihalme, 1997, s. viii och ix 
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En allusion är en ledtråd till meningens eller avsnittets betydelse och kan vara svår att 
översätta. Det finns flera olika strategier som kan användas, bland annat att byta ut 
allusionen mot något redan existerande i målkulturen, att ta bort den helt och hållet eller 
att lägga till någon slags hjälp till läsaren, till exempel i form av en fotnot. Ytterligare 
ett alternativ är att inte ändra allusionen och på så sätt presentera källkulturen för 
läsaren.35  

                                                 
35 Leppihalme, 1997, s. 4, 17, 78-79 och 84 
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3. Teori 
Den viktigaste teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är de hermeneutiska tankarna 
om förförståelse och dess betydelse vid en tolkningssituation. Litteratursociologen 
Robert Escarpits forskning innehåller hermeneutiska inslag. Hans tankar om vad som 
händer med en text när den förflyttas i tid och rum och modellen av det litterära krets-
loppet har varit viktiga både för litteratursociologin och för denna uppsats.  

3.1 Robert Escarpit 

Robert Escarpit är en välkänd forskare inom det litteratursociologiska fältet. Han skriver 
att det mellan författare, böcker och läsare finns en inbördes växelverkan, ett utbyte.36 
Escarpit beskriver processen med hjälp av de tre kategorierna: produktion, distribution 
och konsumtion. Forskning om läsförståelse är framförallt inriktad på produktion och 
konsumtion, på förhållandet mellan författare och läsare. Även distribution är dock 
viktigt, ”…reception involves such factors as the availability of different types of 
printed matter…”.37 Författaren skriver en text som läsaren i sin tur tolkar men för att 
läsaren ska kunna tolka den måste den finnas tillgänglig för läsaren.  

Escarpit har myntat begreppet skapande förräderi. Det skapande förräderiets logik 
bygger på att förändringar och misstolkningar uppstår när en idé flyttas mellan olika 
miljöer, till exempel genom översättning. Flytten behöver dock inte vara så absolut som 
en översättning, misstolkningar uppkommer även på grund av skilda kontexter och 
läsarnas olika bakgrunder och förförståelser. Begreppet har starka negativa konno-
tationer men processen är inte enbart negativ eftersom den i många fall möjliggör ett 
verks överlevnad, det bör snarare betraktas som en utvecklingsprocess. Ett exempel är 
som sagt översättning, ett annat när ett klassiskt verk omarbetas till en barnbok.38  

Escarpit anser att klyftan mellan skaparens poesi och läsarens estetik inte går att över-
vinna, med andra ord går upphovsmannens ursprungliga mening inte att förmedla till 
läsaren. Escarpit är inte ensam om sådana tankegångar, de finns även bland her-
meneutikerna. Tankegången kommer inte följas fullt ut i det resonemang som förs här. 
Oavsett om läsaren kan förstå det författaren ursprungligen ville förmedla eller inte så 
består läsprocessen av tolkning av den text som faktiskt finns i boken. Läsare kommer 
fram till olika saker beroende på sin förförståelse, sin tolkningsram. En läsare med god 
kunskap om engelsk 1700-talslitteratur har möjlighet att uppfatta en allusion till en 
engelsk 1700-talsförfattare och göra kopplingar mellan den alluderade författaren/texten 
och den text han/hon läser. Se stycket om Quentin Skinner på sidan 17. 

3.2 Hermeneutik 

Enligt hermeneutiken är samhällsvetenskapens studieobjekt meningsfulla fenomen och 
dessa meningsfulla fenomen måste tolkas för att förstås. För att förståelse av ett 
fenomen ska vara möjligt krävs förförståelse, något att relatera den nya kunskapen till. 
Utan sammanhang har saker inte någon speciell mening, de är inte längre meningsfulla. 
Kontext, delar och helhet är tre centrala begrepp. Kontexten utgör sammanhanget och 

                                                 
36 Escarpit, 1973, s. 13 
37 Machor & Goldstein, 2001, s. 156 
38 Svedjedal, 1997, s. 80 och Escarpit, 1997, s. 168, 174 
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delarna och helheten måste relateras till varandra för att bli meningsfulla.39 Kontexten 
består i detta fall av det engelska 1700-talets litterära värld, delarna av de litterära 
allusionerna och helheten av romanen i vilken allusionerna finns. För att förstå romanen 
behöver läsaren förstå de litterära allusionerna och för att förstå de litterära allusionerna 
behöver läsarens förförståelse innehålla kunskap om engelsk 1700-talslitteratur.  

Den hermeneutiska cirkeln är ett vanligt sätt att förklara hermeneutiken på eftersom det 
är en ständigt pågående rörelse utan början eller slut. Själv föredrar jag en hermeneutisk 
spiral eftersom jag anser att det ger en ännu bättre bild av fenomenet. Då personens 
förståelse hela tiden utvecklas kommer han/hon aldrig tillbaka till exakt samma ställe 
utan för varje varv ändras eller utökas förförståelsen.  

Quentin Skinner anser att en mening, som i ett meningsfullt fenomen, kan vara antingen 
lexikalisk (vad ord och uttryck betyder), relevant (betydelsen för uttolkaren) eller 
historisk (vad författaren menade).40 Det finns en relation mellan den historiska och den 
relevanta meningen, de binds samman av texten. Vi kan inte veta exakt vad Jane Austen 
ville förmedla med en allusion till Cowper, vilka konnotationer hon gjorde, då hon inte 
har berättat det för oss. Vad vi kan veta är vem Cowper var, vad han skrev och vilken 
kritik han fick och detta är kunskap läsaren kan ha. Konnotationerna kan sedan skilja sig 
åt, människor får olika upplevelser av litteratur men en viss gemensam grund finns. En 
melankolisk, svårmodig författare skulle till exempel inte förknippas med sprudlande 
glädje. Så även om mycket forskning inom det här området idag är mottagarinriktad går 
det inte att helt bortse ifrån avsändaren/författaren som trots allt har skrivit den text som 
tolkas. 

3.3 Escarpits och hermeneutikens betydelse för uppsatsen 

Kopplingen mellan hermeneutik och litteratursociologi finns framförallt i synen på 
människan som samhällsvarelse. Som barn och ungdom får människan lära sig hur sam-
hället fungerar och hur det sociala livet fungerar. Hon får lära sig hur hon bör bete sig 
och hur hon ska reagera på och tolka olika situationer. Människan blir en samhälls-
varelse då hennes kunskaper kommer ifrån interaktion med omgivningen och de 
människor som finns där. Hennes kunskap möjliggörs och begränsas av det samhälle 
som finns runt henne genom bland annat tillgänglighet och andras smak och pre-
ferenser. Förförståelsen består av dessa kunskaper och tolkningarna av ny kunskap görs 
med hjälp av dem, relateras till dem. Kunskapen och logiken är således kulturellt 
skapade och det är den ständigt pågående processen hermeneutikerna pratar om när de 
jämför tolkningsprocessen med en cirkel. När människan möter ny kunskap relateras 
den till förförståelsen, integreras med den och förändrar den till viss del innan det är 
dags att möta ytterligare ny kunskap. Människans förståelse utvecklas och förändras 
men hon kan aldrig bortse från sin förförståelse, hon kan inte bryta sig loss från cirkeln, 
men hon kan problematisera den.  

Även den litterära kunskapen fungerar på det här sättet. En läsare tolkar en bok med 
hjälp av sin tidigare kunskap, sin förförståelse. Ingår inte det allusionerna hänvisar till i 
förförståelsen begränsas förståelsen. Därför är hermeneutiken viktig i alla situationer 
som inbegriper textanalys. Det är viktigt för uttolkaren (här menas den person som utför 

                                                 
39 Gilje & Grimen, 1995, s. 175, 183 och 190 
40 Gilje & Grimen, 1995, s. 195-196 
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analysen) att fundera över sin egen förförståelse och hur den påverkar analysen. Även 
mottagarens och avsändarens förförståelse är viktiga aspekter som påverkar tolkning 
och förståelse av texter. Språket är ett socialt system och avsändaren (författaren) an-
vänder sig av det vid skrivögonblicket.41 

Hans-George Gadamer är en av många teoretiker som har undersökt läsförståelse utifrån 
ett hermeneutiskt perspektiv. För Gadamer står subjektet i centrum och det är subjektets 
erfarenhetshorisont som färjar förståelsen av en litterär text. Horisonten kan även 
beskrivas som en synkrets, allt som är synligt från den punkt där läsaren befinner sig.42 
Förståelse och tolkning är beroende av förförståelsen och vad som kan ingå i den nutida 
svenska läsarens förförståelse vad gäller de delar av den engelska 1700-talslitteraturen 
som alluderas av Jane Austen är det som undersöks här.  

När det gäller Escarpit så finns det två aspekter som är mycket viktiga för den här upp-
satsen. Den ena är att han understryker distributionens betydelse i det litterära krets-
loppet, något som tenderar att hamna i skymundan. Det andra är att texter förändras när 
de förflyttas i tid och rum och därför är det så viktigt att titta både på de svenska och de 
engelska versionerna av Jane Austens romaner. Skapande förräderi kan bland annat 
uppkomma vid översättning. 

                                                 
41 Bergström & Boréus, 2005, s. 16 
42 Entzenberg & Hansson, 1993 del 1, s. 272 och 354 
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4. Metod, material och urval  
Det är den nutida svenska läsarens möjliga kunskap om Jane Austens litterära kontext 
som undersöks i uppsatsen. Möjliga eftersom det inte är säkert att alla läsare har kun-
skap om de aktuella författarna och verken även om de finns tillgängliga eller represen-
terade. Dessutom analyseras skillnaden mellan de svenska och de engelska utgåvorna av 
romanerna. Hur detta görs presenteras nedan. 

4.1 Innehållsanalys  

Det finns fem element som är viktiga vid en tolkningssituation: texten, det sociala 
sammanhang den producerats eller konsumerats i, avsändare, mottagare och uttolkare. 
Med detta i åtanke kan tolkningen utgå ifrån antingen uttolkare, avsändare, mottagare 
eller textens sammanhang. I den här uppsatsen är tolkningen framförallt mottagar-
inriktad vilket innebär att fokus ligger på innebörden för en enskild mottagare eller en 
grupp av mottagare.43 Här är det gruppen nutida svenska läsare som är aktuell. Sam-
tidigt är avsändaren viktig eftersom den personen har placerat allusionen i texten. Även 
om det inte är allusionernas faktiska betydelse vi är ute efter här hade undersökningen 
inte varit möjlig utan att författaren använt sig av litterära allusioner.  

Innehållsanalys är en typ av textanalys där förekomsten av en eller flera företeelser 
räknas. Analysen utgår ifrån ett kodningsschema där de olika företeelserna och deras 
variationer finns beskrivna. Är kodningsschemat komplicerat och det finns utrymme för 
tolkning kan en kodningsinstruktion var nödvändig för att garantera intersubjektivitet, 
för att andra forskare ska kunna utföra samma undersökning med samma resultat. I 
kodningsinstruktionen förklaras hur osäkra fall ska hanteras. I en innehållsanalys räknas 
manifesta inslag i texterna, det vill säga sådant som faktiskt sägs rakt ut, och det är en 
av de saker metoden kritiseras för. Men själva räknandet är endast första steget, när det 
är gjort måste resultatet analyseras vilket ger metoden ett litet kvalitativt inslag.44 

I det här fallet har den ovan nämnda och annan kritik som framförts mot metoden inte 
någon avgörande betydelse. Kodningsschemat består av en lista över författare och verk 
som alluderas i Jane Austens tre första romaner (se bilaga 1), egennamn och titlar så-
ledes. Detta är i grunden mycket okomplicerat och ger inte stort utrymme för tolkning 
då ett namn är ett namn. I detta fall påverkar det således inte undersökningen att endast 
explicita företeelser kan räknas eftersom det är just sådana som söks. På grund av 
kodningsschemats rättframma natur har det inte varit nödvändigt med någon kodnings-
instruktion. De osäkra fall och gränsfall som hanteras nämns och förklaras nedan i 
relation till aktuellt material. 

Resultatet av innehållsanalysen ger en bild av vilken information som finns tillgänglig 
respektive representerade i de undersökta resurserna. Denna information kan i sin tur 
vara en del av den nutida svenska läsarens förförståelse.  

                                                 
43 Berström & Boréus, 2005, s. 24 och 27 
44 Berström & Boréus, 2005, s. 43-45, 49 och 77 
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4.2 Val av material 

Det är tre olika material som undersöks: bibliotekskatalogerna Libris och BURK, litt-
eraturlistorna tillhörande grundkursen i litteraturvetenskap på tre olika universitet och 
litteraturhistoriska översiktsverk skrivna på svenska. Det är inte en aktiv informations-
sökning under själva läsprocessen som står i fokus, hade det varit fallet hade resurserna 
valts annorlunda. Till exempel hade elektroniska resurser så som databaser inriktade på 
litteratur då varit intressanta. Det är inte heller den köpstarke läsaren som står i fokus, 
då hade aspekter så som pris också varit nödvändiga att ta i beaktande, därför är bok-
handlarna inte inkluderade. 

En av bibliotekarieyrkets funktioner är att vara en förmedlare av litteratur och på så sätt 
påverkar bibliotekarierna vad som bevaras i det litterära minnet.45 Det görs ett medvetet 
urval av böcker till biblioteken och därför är en undersökning av samlingarna intressant. 
Dessutom är det en resurs som alla svenskar kan utnyttja oavsett ekonomisk situation. 
Det största hindret är böckernas geografiska placering och det tas upp i diskussionen. 
För att få ett brett material har sökningarna gjorts i Libris och i BURK, vilket täcker in 
både akademiska bibliotek och folkbibliotek. Libris är en svensk bibliotekskatalog som 
listar universitets-, högskole- och forskningsbiblioteks samlingar. Katalogen erbjuder 
både enkel och utökad sökning och det går även att leta sig fram med hjälp av ett 
ämnesträd. I posten finns information så som ISBN, antal sidor, förlag och utgivningsår. 
Det går även att söka efter andra utgåvor av den bok sökningen gjorts på. BURK är 
Bibliotekstjänsts bibliografiska databas och här kan bibliotekspersonal leta information 
om böcker och även göra inköp. Mer än 200 bibliotek är knutna till BURK vilket 
innebär att det i posten visas om den aktuella boken finns på biblioteket. De flesta av 
dessa bibliotek är folkbibliotek. Även i BURK går det att göra enkel och utökad 
sökningen eller sökning via ämnesträd. Posterna ger liknande information som i Libris 
om än något mer begränsad. Mer information om hur sökningarna genomfördes finns i 
avsnitt 4.2.1 på nästa sida.  

Kunskapen om och synen på litteratur grundas i skolan, gymnasieåren är viktiga efter-
som det är under den tiden eleverna får stifta bekantskap med många så kallade 
klassiker. För den som är intresserad kan kunskapen utökas på universitetet genom en 
kurs i litteraturvetenskap. Dessa kurser ska bland annat ge grundläggande kunskaper om 
litteraturens centrala verk och dess historia. Det är litteraturlistorna tillhörande grund-
kurserna i litteraturvetenskap för höstterminen 2010 som undersökts och även här har 
förekomsten av aktuella författare och verk räknats. En kompromiss har gjorts vad 
gäller litteraturlistorna, endast de författare och verk som nämns i listorna räknas. 
Kurserna listar även översiktsverk och referensverk, dessa har inte undersökts. Över-
siktsverk undersöks för sig, se nedan, och referensverken verkar i första hand vara till 
för ytterligare och frivillig fördjupning. Tre universitet har valts ut för att representera 
gamla (Uppsala), medelgamla (Göteborg) och nya (Mittuniversitetet) universitet. Jag 
förväntade mig inte att det skulle finnas några stora skillnader beroende på uni-
versitetens ålder utan valet gjordes för att få spridning.  

Även till litteraturhistoriska översiktsverk görs ett urval av ”central” litteratur och 
mycket undervisning baseras på sådana översikter. Ett av översiktsverken har valts ut-

                                                 
45 Akinvall, 2004, s. 2 och 70 
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ifrån en tidigare magisteruppsats, Kvinnor i litteraturhistorien av Karin Gelin.46 Inför 
den uppsatsen undersöktes vilka litteraturhistoriska översiktsverk som användes i under-
visningen på gymnasiet. Den översikt som enligt undersökningen användes mest – 
Litteraturorientering redigerad av Hugo Rydén – kommer analyseras här och kan på så 
sätt ge information om vilka författare och verk många elever blir bekanta med på 
gymnasiet. Ytterligare en av översikterna är skriven för undervisning på gymnasiet – 
Den levande litteraturen av Ulf Jansson. Översiktsverk nummer tre heter Litteraturens 
historia i världen och är skriven av Bernt Olsson och Ingemar Algulin. Den finns på 
många bibliotek och nytrycktes 2005. Det sista valet har gjorts för att inkludera ett verk 
som är mer populärt än akademiskt och därför mer spritt – 1001 böcker du måste läsa 
innan du dör av Göran Hägg. I de litteraturhistoriska översiktsverken undersöks inne-
hållsförteckningarna, vilka aktuella verk (i vissa fall endast författare) som nämns och 
vilka som har egna rubriker. Jag har konsulterat registren men har även läst igenom 
aktuella avsnitt.  

4.2.1 Utförande av sökning i Libris och BURK 
Sökningarna i Libris och BURK har gjorts på titlar (där sådana nämns) och på författar-
namn (där inga specifika titlar nämns). Resultatet av respektive sökning inordnas under 
olika kategorier, eftersom det i de fall sökningen sker på författarnamn är författarens 
stil i helhet som är viktig. Det spelar då ingen roll hur många exemplar som finns av ett 
enskilt verk utan det är viktigare hur väl representerad författarens hela produktion är. 
Mer information finns i bilaga 5. I de fall sökningen görs på titel har en sökning på 
endast författarnamnet också gjorts ifall titeln skulle ha ändrats eller är en annan på 
svenska. Sökningarna har bland annat resulterat i ett antal samlingsverk där endast 
författarnamnet nämns. Dessa träffar har endast noterats om jag inte har fått någon träff 
på titeln. Jag använde mig först av fliken ”Andra utgåvor” i Libris men den informa-
tionen är missvisande då alla utgåvor faktiskt inte listas. Titeln måste vara exakt samma 
för att de ska hamna där. Jag har utgått ifrån att samma utgåva inte listas flera gånger, 
det händer säkert att den gör det i undantagsfall när informationen inte har blivit rätt 
men den avvikelsen bör inte påverkar resultatet nämnvärt.  

Det är endast böcker som räknats, finns boken filmatiserad nämns det men inga detaljer 
ges. Annat material så som noter och musik har inte noterats. Jag har skilt på vanliga 
böcker och elektroniska vilket framgår i redovisningen (se bilaga 5 och 6). Anledningen 
är att tillgängligheten skiljer sig mellan fysiska och elektroniska böcker. En elektronisk 
bok kan vara mer tillgänglig eftersom biblioteksanvändaren inte måste ta sig till biblio-
teket för att få tag på den. Den kan även vara mindre tillgänglig beroende på biblioteks-
användarens kunskap om datorer och det sätt på vilket biblioteket sköter utlåningen. Jag 
kommer inte i detalj gå in på denna skillnad men tycker det är viktigt att påpeka att den 
finns och informationen kan dessutom vara bra om studien skulle utökas eller byggas på 
vid något tillfälle framöver.  

Resultaten för de elektroniska resurserna ser i några fall märkliga ut. Det beror på att 
Uppsala Universitetsbiblioteks digitala bibliotek har många olika utgåvor registrerade 
av flera verk. Dessutom kan en roman bestå av flera volymer, något som var vanligt på 
1700- och 1800-talet. Varje volym registreras då som en utgåva i Libris och har också 
räknats så. I de fall antalet volymer överstiger fyra har detta noterats i bilagorna. Lite 

                                                 
46 Gelin, 2005 
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extra uppmärksamhet ges åt Kungliga biblioteket, vars samlingar finns registrerade i 
Libris då det ska finnas ett representativt urval av utländsk litteratur där. 

Sökningen har gjorts på engelska och på svenska. Verk med dubbelt språk, till exempel 
Elegy written in a country churchyard av Thomas Gray på italienska och engelska, har 
valts bort. Hade det funnits verk med både svenska och engelska hade dessa räknats, de 
hade varit mycket intressanta, men några sådana har inte påträffats. Verk där den 
aktuella boken eller dikten finns med som referens har inte heller räknats. Ett exempel 
är återigen Elegy av Thomas Gray som har bifogats till en dikt av Robert Blair. Det är i 
dessa fall inte den aktuella författaren som står i fokus och därför är de inte relevanta.  

4.3 Jämförelse mellan svenska och engelska utgåvor 

Undersökningen består av ytterligare en del och det är jämförelsen mellan de svenska 
och de engelska utgåvorna av Jane Austens romaner. Jämförelsen syftar till att under-
söka om det finns någon diskrepans. Om de litterära allusionerna har uteslutits eller 
ändrats i de svenska utgåvorna påverkar det vilka verk/författare läsaren behöver ha 
tillgång till för att förstå de litterära allusioner som finns i böckerna. Eftersom många 
svenska läsare kan läsa Jane Austens romaner både på svenska och på engelska är detta 
en viktig jämförelse. Det ger dessutom en bild av det skapande förräderi som skett 
under översättningen.  

Jämförelsen utgår ifrån fyra grundläggande översättningsstrategier: uteslutning, över-
tagning, efterbildning och ersättning. Vid uteslutning tas elementet bort helt (elementet 
är i detta fall allusionen). Används övertagning så översätts elementet inte utan lämnas i 
sin ursprungliga form, det är vanligt vid egennamn. Efterbildning innebär en närmast 
bokstavlig översättning, det är inte i första hand betydelsen som översätts utan språket. 
Den sista strategin – ersättning – kan användas för att ersätta ett ofta källspecifikt 
element (ett element specifikt för den kontext vari texten uppkommit) med ett mål-
specifikt element. Ett exempel är att ersätta ’fish and chips’ med ’korv med bröd’.47  

Liknande jämförelser har tyvärr inte varit möjligt att göra mellan svenska och engelska 
utgåvor av de verk som alluderas på grund av tidsbrist och svårigheter att få tag på 
material. 

4.4 Primärmaterial 

Valet av primärmaterial är problematiskt eftersom det finns flera utgåvor av Jane 
Austens böcker. Då undersökningens syfte är att utforska den nutida svenska läsarens 
möjliga kunskap om de författare Jane Austen alluderar är det logiskt att utgå ifrån de 
senaste svenska översättningarna. Idealt hade då varit att använda de engelska utgåvor 
som de svenska översättningarna är baserade på. Tyvärr har det visat sig svårt att spåra 
dessa och jag har därför utgått ifrån källtext vid val av engelska utgåvor.  

Det finns de som anser att böcker baserade på den första tryckningen av en roman är 
mest relevanta medan andra påpekar att det ibland görs ändringar till tryckning nummer 
två vilket gör den tryckningen bättre som källtext. Skiljer sig de olika tryckningarna åt 
brukar det framförallt vara språkliga förändringar i form av stavning, interpunktion med 
mera. 

                                                 
47 Hygrell, 1997, s. 74, 77, 97, 126 och 193 
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Vad gäller Stolthet och fördom och Förnuft och känsla så är alla svenska fullängds-
utgåvor översättningar av Gösta Olzon respektive Marie-Louise Elliott. Den senaste 
utgåvan av Stolthet och fördom är från 2006 och den senaste av Förnuft och känsla är 
från 2005. Både R.W. Chapman som redigerade den engelska utgåvan från 1923 och de 
senaste utgåvorna av Pride and Prejudice utgår ifrån den första tryckningen av 
romanen. Därför bör även den text Gösta Olzons översättning är baserad på göra det, det 
verkar vara kutym. R.W. Chapman är en gammal auktoritet på området och hans ut-
gåvor av romanerna var länge dominerande. I Sense and Sensibilitys fall utgår både 
Chapman och The Cambridge Edition of the Works of Jane Austen ifrån den andra 
tryckningen eftersom Jane Austen gjorde vissa ändringar till den. Det finns dock andra 
utgåvor som utgår från den första tryckningen. Jag kan inte vara helt säker på att den 
engelska utgåva av romanen som Marie-Louise Elliott har använt är baserad på den 
andra tryckningen men hennes översättning gjordes 1959 och skulle kunna vara baserad 
på någon text som i sin tur är baserad på Chapman, eller så kanske hon utgick ifrån den 
faktiska Chapman-texten.  

Översättningen av den tredje boken, Northanger abbey som har samma titel på svenska 
och engelska, är baserad på en Penguinutgåva från 70-talet. Vilken tryckning denna text 
i sin tur är baserad på har jag inte lyckats ta reda på men då Northanger abbey 
publicerades efter Jane Austens död är det brukligt att använda den första tryckningen 
då författaren själv inte har kunnat göra några ändringar till senare tryckningar.  

De engelska utgåvor som använts som primärmaterial är The Cambridge Edition of the 
Works of Jane Austen från 2006 och det är från dessa citat och sidhänvisningar är 
hämtade. The Cambridge Edition of the Works of Jane Austen är en komplett serie med 
alla Jane Austens kända verk. Som jag nämnt utgår Sense and Sensibility från den andra 
tryckningen men betydande skillnader mellan första och andra tryckningen tas upp i 
Cambridge-utgåvorna och kommer kommenteras i de fall de är relevanta för under-
sökningen. Pride and Prejudice och Northanger abbey baseras i denna serie på den 
första tryckningen. Detta innebär att de svenska och engelska utgåvorna som används 
med största sannolikhet (i de svenska översättningarnas fall de engelska utgåvor de är 
baserade på) har samma källtext och därför har haft samma språkliga utgångspunkt.  

4.5 Lista över allusioner 

Ytterligare ett material som används är en lista över litterära allusioner i Jane Austens 
romaner som är baserad på en lista gjord av R.W. Chapman. Den publicerades som ett 
index i volym fem i de utgåvor av Jane Austens romaner han sammanställde på 20-talet. 
Listan är inte helt uttömmande och det tillkommer därför några allusioner som är 
hämtade från de nya Cambridge-utgåvorna av Jane Austens romaner (se bilaga 1). Med 
i den lista som används här finns endast de relevanta allusionerna, det vill säga de som 
finns i de tre första romanerna och de som hänvisar till skönlitterära författare, poeter 
och pjäsförfattare. Övriga allusioner från Chapmans lista har sorterats bort. Läs mer om 
detta i avsnitt 1.5 på sidan 10. Jag har valt att använda en existerande lista eftersom 
mina egna kunskaper om den engelska 1700-talslitteraturen inte är tillräckligt om-
fattande för att jag ska kunna vara säker på att själv hitta alla relevanta hänvisningar i 
Jane Austens böcker. Dessutom är det inte allusionerna i sig som är uppsatsens fokus 
utan den nutida svenska läsaren möjligheter att förstå dem.  
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Allusionerna är oproportionerligt uppdelade på de tre romanerna. Den främsta orsaken 
är att Northanger abbey parodierar den samtida litteraturen och många litterära verk och 
författare alluderas av den anledningen. I Sense and Sensibility är de intertextuella 
kopplingarna (varav litterära allusioner är en del) dolda, svåra att hitta och otydligt ut-
talade.48 I Pride and Prejudice är de få. Att de är färre och svårare att identifiera i Sense 
and Sensibility och Pride and Prejudice gör dem inte mindre intressanta. De litterära 
allusionerna är även i dessa två böcker en viktig del utav historien, ofta knutna till 
karaktärer. Det kan dock inte förnekas att de har störst vikt i Northanger abbey där de 
utgör en väsentlig del av romanens struktur.  

                                                 
48 Austen, 2006 Sense and Sensibility, s. liv 
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5. Jane Austens tre första romaner och de litterära 
allusionerna däri  
Sidhänvisningar där sådana ges är uppbyggda på följande sätt: först anges sidan i de 
engelska utgåvorna och sedan inom parentes sidan i de svenska utgåvorna. Hänvis-
ningarna görs på samma sätt i bilagorna, även samma förkortningar används – PP för 
Pride and Prejudice, SS för Sense and Sensibility och NA för Northanger abbey. Re-
ferenser till de utgåvor som använts finns i käll- och litteraturförteckningen.  

5.1 Sense and Sensibility, Pride and Prejudice och Northanger 
abbey kort återberättade 

De tre romanerna återberättas nedan mycket kortfattat för att ge en om inte rättvis så 
åtminstone skissartad bild av dem.  

Sense and Sensibility (Förnuft och känsla) handlar om två systrar, Marianne och Elinor, 
som när deras far dör tillsammans med sin mor och sin lillasyster tvingas flytta ifrån sin 
storslagna herrgård till en liten stuga belägen på en släktings mark. Elinor, som för-
enklat kan beskrivas som förnuftig, är kär i sin svägerskas bror Edward som visar sig 
vara förlovad med en annan. Även utan det hindret hade ett äktenskap varit svårt på 
grund av hans familjs krav att han ska gifta sig rikt. Marianne är sentimental och 
passionerad och hennes kärleksförhållande likaså. Hennes kärlek – Willoughby – visar 
sig vara en don juan och tvingas efter upptäckt att fly till London för att söka en rik fru 
då han riskerar att förlora sitt arv. Historien slutar dock väl. Marianne utvecklar känslor 
för den pålitlige och värdige Colonel Brandon och Elinor får trots komplikationerna till 
slut gifta sig med Edward.  

Hjältinnan i Pride and Prejudice (Stolthet och fördom) heter Elizabeth Bennet. Hon har 
fyra systrar varav storasyster Jane är henne närmast. Familjen Bennet är väl ansedd men 
tillhör inte aristokratins toppskikt. Elizabeth är livlig och självständig medan Jane 
närmare följer tidens kvinnliga ideal, hon är lågmäld och kärleksfull. I den närbelägna 
herrgården Netherfield flyttar Mr Bingley in. Han har sällskap av den stolte och stele 
Mr Darcy och sina två systrar. Bingley faller genast för den vackra Jane och Darcy kan 
trots ihärdigt motstånd inte låta bli att utveckla känslor för Elizabeth. Damernas sociala 
ställning är dock för låg i relation till herrarnas och det tar ett flertal turer, inklusive 
resor till London och ett besök på Rosings Park, innan kärleksparen slutligen får var-
andra. Här liksom i Jane Austens övriga romaner spelar pengar och social rang mycket 
stor roll.  

Northanger abbey skiljer sig mycket från Sense and Sensibility och Pride and Prejudice 
bland annat för att den parodierar gotiska romaner. Den naiva hjältinnan Catherine 
lämnar för första gången sitt hem och reser till Bath. Där träffar hon Isabella Thorpe 
som hon snabbt blir vän med. Hon lär även känna Isabellas bror John Thorpe och 
familjen Tilney. John och Isabella visar sig vara ytliga, skrytsamma och bra på det 
sociala spel Catherine aldrig förut har spelat. Syskonen Tilney däremot är genuina och 
kultiverade och Catherine blir förtjust i systern och kär i brodern. Hon är dock även 
förtjust i romaner och utan något annat att förklara den nya värld hon möter med vänder 
hon sig till böckerna. Resultatet blir inte alltid lyckat, hon misstänker till exempel att 
General Tilney, syskonen Tilneys far, har mördat eller möjligtvis håller fru Tilney 
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fången. Ett av romanens andra missförstånd är General Tilney själv ansvarig för, han 
tror att Catherine är arvtagerska och bjuder därför in henne till deras hem Northanger 
abbey. Efter ett tag inser han dock sitt misstag och slänger helt sonika ut Catherine som 
på bästa sätt får ta sig hem. Kärleken övervinner hindren även i denna roman och Henry 
och Catherine får till slut varandra.  

5.2 Alluderade författare och verk 

Presentationen av de alluderade författarna och verken är uppdelad i tre kategorier: 
poesi och vers, drama och romaner. Flera av författarna används som representanter för 
en viss genre eller stil och de kommer därför inte presenteras ingående. I sådana fall är 
en presentation av genren eller stilen mer givande. Det ges även exempel på de litterära 
allusionernas betydelse för romanerna.  

5.2.1 Poesi och vers 
Det privata och det individuellas växande betydelse och naturen som källa till njutning 
och kontemplation var två dominerande strömningar inom litteraturen på 1700-talet. Det 
framkommer i både roman-, pjäs- och poesiskrivningen men är tydligast inom poesin. 
Det var James Thomson som gjorde uppskattningen för naturen till ett viktigt tema. 
Hans mest kända verk heter The Seasons, vari Spring är en del. Spring var den tredje 
årstidsdikten och den publicerades första gången 1728. Thomson var duktig på att lägga 
märke till naturens alla detaljer och gör läsaren uppmärksam på allt från löv som virvlar 
i vinden till hur ljuset påverkar landskapsbilden. Han var 1700-talets mest populäre 
naturpoet.49  

En melankolisk känsla var också vanligt förekommande i 1700-talets poesi vilket märks 
hos bland andra Thomas Gray. An Elegy written in a country churchyard (Elegi skriven 
på en lantkyrkogård) anses vara hans bästa verk, den är lågmäld och meditativ. Han 
skriver stämningsfullt och melankoliskt och understryker att även den enkla bondens liv 
har ett stort värde. Han var mycket omtyckt av allmänheten.50  

William Cowper, som var Jane Austens favoritpoet,51 var även han en melankolisk poet. 
Han var den dominerande poeten under andra halvan av 1700-talet. Många läsare kände 
igen sina egna problem och tankar i hans dikter. Ämnena var vardagliga och stilen 
enkel. Cowper var ostabil psykologiskt och var övertygad om att han var fördömd efter-
som han en gång försökt ta sitt liv.52  

I detta sammanhang (litterära allusioner i Jane Austens tre första romaner) är Cowper 
viktigast av de tre ovan nämnda poeterna. Den främsta anledningen till det är att han är 
den ende som på något ställe nämns ensam, både Thomson och Gray nämns till-
sammans med andra författare och poeter och det går då att associera allusionerna till de 
andra som nämns. Cowper alluderas tre gånger i Sense and Sensibility (SS 20 (17), 57 
(42) och 107 (79)) och är alla gångerna relaterad till Marianne. Allusionerna visar 
Mariannes uppskattning för de romantiska, sentimentala diktarna och förklarar hennes 
syn på bland annat kärlek. De ger ytterligare en förklaring, de kopplar samman 
Mariannes sentimentala och passionerade natur (hon hänger sig åt varje känsla) med 
                                                 
49 Thomson i Encyclopedia Britannica och Greenblatt & Abrams, 2006, s. 2076 och 2860 
50 Gray i Alex, Gray i Encyclopedia Britannica, Greenblatt & Abrams, 2006, s. 2863 och 2867 
51 Edström, 2009, s. 45 
52 Cowper i Alex, Cowper i Encyclopedia Britannica, Greenblatt & Abrams, 2006, s. 2890-2891 
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sensibilitetskulten. Att inte bli animerad av Cowper, som Edward inte blir (SS 20 (17)), 
är för henne en stor karaktärsbrist och visar på oförmåga till starka känslor.  

Alexander Pope har en koppling till Cowper, om än något långsökt, han skrev en dikt 
om en kvinna som tagit sitt liv och fick stark kritik för det. Elegy to the memory of an 
unfortunate lady handlar om ett spöke som visar sig vara en kvinna som har begått 
självmord. Kritiken uppkom för att självmordet behandlades med respekt.53 Popes poesi 
var ofta satirisk och handlade om politik och politiker i det oroliga England. Men han 
skrev även kärleksfullt om naturen och två lärodikter om litteraturkritik och människans 
plats i tillvaron.54 När han dog var han en av de största poeterna av sin tid, men smaken 
ändrades och många efterföljande poeter skrev i polemik mot hans stil.  

John Milton var tidigare än Pope, han levde och verkade på 1600-talet, men delar en-
gagemanget i politiken. Hans största verk heter Paradise lost (Det förlorade paradiset), 
en episk dikt om syndafallet. Milton var noggrann i sitt författande, han använde ofta 
mytiska teman och karaktärer och hade Virgil som förebild. 55 

Matthew Prior har vissa likheter med Cowper som beundrade honom för hans naturliga 
språk. Han skrev bland annat kärlekspoesi och satir och prisade det enkla livet. Han var 
under en period en högt uppsatt man inom den engelska politiken men när makten 
svängde hölls han fången några år och tvingades sedan dra sig tillbaka, ett händelse-
förlopp som verkar vanligt för 1600- och 1700-talets poeter. Han skattades högt av sin 
samtid och ansågs vara en av de mest begåvade poeterna av ”lätta verser”.56 

De tre ovanstående poeterna (Pope, Milton och Prior) representerar den tyngre littera-
turen, den seriösa och rumsrena litteraturen, i de tre Austenromanerna. I början av 
Northanger abbey gör Jane Austen en liten utläggning om romanen gentemot det som 
ansågs vara mer seriös litteratur. Hon försvarar givetvis romanen och romanförfattarens 
geni. Allusionerna och denna udda utläggning ger en fingervisning om Northanger 
abbeys uppbyggnad och det faktum att den samtida litteraturen ikläder sig en av 
romanens största roller. Det är ett inlägg i den samtida debatten som kan tyckas märkligt 
för den läsare som inte är bekant med 1700-talslitteratur.  

Sir Walter Scott började sin karriär med romantiska ballader som var mycket omtyckta i 
hans samtid. Men det är inte framförallt som poet han har blivit ihågkommen utan som 
författare av historiska romaner, en genre han skapade. Allusionerna i Jane Austens tre 
första romaner hänvisar dock till hans poesi då Scotts första roman inte publicerades 
förrän 1814. Hans dikter och romaner inspirerades av Skottlands natur och historia,57 
och det är det romantiska och sentimentala natursvärmeriet som är viktigt här. 

Ytterligare en poesitrend var den filantropi som sensibilitetskulten gav upphov till.58 Ett 
exempel på det är Thomas Moss dikt The Beggar’s Petition som spreds i tidningar och 
publikationer av olika slag. Dikten blev mer känd än poeten då upphovsmannen i många 
fall inte nämndes.59 Det är en sentimental dikt om fattigdom. 

                                                 
53 Wikipedia sökord Alexander Pope och Elegy to the memory of an unfortunate lady 
54 Jokinen, 2006, Alexander Pope, och Pope i Alex 
55 Greenblatt & Abrams, 2006, s. 1786-1788 
56 Greenblatt & Abrams, 2006, s. 2298 
57 Scott i Encyclopedia Britannica 
58 Greenblatt & Abrams, 2006, s. 2065 
59 Wikipedia sökord Thomas Moss (minister) 
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John Gay skrev Fifty-one Fables in Verse för att underhålla prins William.60 Verket 
innehåller klassiska fabler där varje berättelse är baserad på ett moraliskt problem. I The 
Hare and many friends är haren en smickrare. Hon har därför bara ytliga vänner och får 
inte hjälp när hon jagas av hundar. Kanske inspirerades Gay av Aesop, eller Aisopos 
som hans namn ofta skrivs på svenska, som levde på 500-talet f.Kr. Aesops fabler 
publicerades för första gången på svenska 1603 och har sedan kommit i flera ny-
översättningar.61  

Allusionen till Aesop finns i Pride and Prejudice, är relativt viktig och lyder: ”…an 
explanation that would rob him of his borrowed feathers.”62 I fabeln The Vain Jack-daw 
klär sig en skata i lånta fjädrar och låtsas vara något annat än det hon är. Betydelsen här 
blir således att Elizabeths morbror Mr Gardiner, som det handlar om, inte längre skulle 
behöva hålla uppe det falska skenet utan sanningen kunde komma fram. Det är möjligt 
att uttrycket är standardiserat i den brittiska kulturen men det är inte vanligt före-
kommande i Sverige.  

5.2.2 Drama 
William Shakespeare är välkänd även i Sverige, därför kommer de aktuella pjäserna 
presenteras mycket kort. Pjäsen Hamlet har en melankolisk huvudperson med samma 
namn, som sörjer sin far och hyser ovilja mot sin mor och sin farbror som gifte sig snart 
efter faderns död. Den slutar med att de flesta av karaktärerna dör. Även Othello är en 
tragedi. General Othello övertalas av svartsjuka bekanta att hans fru har ett förhållande 
med löjtnant Cassio. Han dödar Cassio men inser sedan sitt misstag och dödar sig själv 
efter att ha sagt att han ”lov’d not wisely, but too well”63. Measure for measure (Lika 
för lika) utspelar sig i Wien och handlar om relationen mellan rättvisa och barm-
härtighet. Hertigen som styr staden låtsas ge sig av på en resa men stannar kvar i staden 
och håller ett öga på sin ställföreträdare. Han låtsas så småningom komma tillbaka från 
resan och ställer då allt som har gått fel till rätta. Twelfth night (Trettondagsafton) är en 
komedi baserad på förväxling. Efter ett skeppsbrott klär Viola ut sig till sin bror 
Sebastian som hon tror omkommit men det visar sig senare att han inte har det. Som 
pojke får hon tjänst hos hertig Orsino som hon förälskar sig i men det kan hon givetvis 
inte visa eftersom hon är pojke. Allt slutar dock bra och Viola får sin hertig. Romeo and 
Juliet behöver väl knappt någon presentation. I Verona finns två stridande släkter, 
Romeo tillhör den ena och Julia den andra. De blir kära men lyckas inte överkomma alla 
hinder. Båda dör tragiskt på grund av ett borttappat meddelande.  

Det finns allusioner till Shakespeare i alla tre romanerna. I Northanger abbey är det de 
sentimentala aspekterna av dramerna som lyfts fram och de relateras till de unga 
kvinnorna i romanen. Varken i Sense and Sensibility eller Pride and Prejudice har 
allusionerna till Shakespeare någon större betydelse för berättelsen men de känns som 
en naturlig del av den, det är en självklarhet att de unga kvinnorna är bekanta med 
Shakespeare. Även i flera av sina övriga romaner gör Jane Austen allusioner till Shake-
speare.  

                                                 
60 Jokinen, 2006, John Gay 
61 Aisopos i Alex 
62 Austen, 2006 Pride and Prejudice, s. 358 
63 Shakespeare, 1994, s. 1208 
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5.2.3 Romaner 
Romanförfattarna underordnas i ytterligare kategorier för att ge en bättre överblick och 
för att kunna presentera de olika stilarna på ett enkelt sätt.  

5.2.3.1 Gotik 
Northanger abbey har en mycket nära relation till de gotiska romanerna vad gäller upp-
byggnad, karaktärer och händelser och den aspekten missar läsaren utan kunskap om 
åtminstone en av de gotiska romanerna. Alla författare presenteras inte ingående efter-
som vissa endast alluderas som exempel på gotisk skräck. 

Romanerna handlar om föräldraförtryck och unga kvinnor som kidnappas och hålls 
inlåsta på ett eller annat mörkt, medeltida slott. Det är inte bara i miljöbeskrivningarna 
det medeltida svärmeriet kommer till uttryck utan även i karaktärsbeskrivningar och 
historia. Skurken är ofta en laglös, brutal man och hjältinnorna är unga, naiva och 
utsatta. Historierna är labyrintiska vilket speglas i miljön.64 De gamla slotten verkar till 
stor del bestå av trånga korridorer och hemliga kammare. Gotiken var den första 
massproducerade genren,65 och som vanligen är fallet med massproduktion hade den 
lågt anseende.  

Genren kan delas upp i kvinnlig och manlig gotik. Ann Radcliffe är den främsta re-
presentanten för den kvinnliga gotiken och en av de mest framgångsrika författarna av 
gotiska romaner. Hon är mest känd för Romance of the Forest, The Italian (ett svar på 
Lewis The Monk, se mer nedan66) och The Mysteries of Udolpho. Temat är det vanliga 
med äldre maktgalna män och unga flickor som tas till fånga. Varje mysterium har dock 
en rationell förklaring. Udolpho är närmast en reseberättelse. Få kvinnor hade möjlighet 
att resa under den här perioden men det var inte ovanligt att de gotiska romanerna 
utspelade sig i Italien, Alperna eller Frankrike.67 Catherine i Northanger abbey 
använder ett flertal gånger Udolpho som referens för att förklara händelser som sker i 
hennes närhet vilket gör det till den bok som alluderas flest gånger i de aktuella 
romanerna. 

I den kvinnliga gotiken är de olika händelserna ofta allegorier över kvinnornas makt-
löshet, dessutom är de sentimentala. Den manliga gotiken å andra sidan är grövre, våld-
sammare och har fler erotiska inslag. Matthew Gregory Lewis bok The Monk förknippas 
starkt med den manliga gotiken. Den väckte stor skandal när den publicerades och den 
var under en period förbjuden eftersom den gränsar till pornografi.68  

Ytterligare några böcker som nämns i Northanger abbey och som tillsammans med 
Udolpho och The Italian brukar kallas ’Northanger novels’ är The Necromancer av Karl 
Friedrich Kahlert (då trodde man att boken skrivits av dess översättare Peter Teut-
hold69), The midnight bell av Francis Lathom, Clermont av Regina Maria Roche, The 
Castle of Wolfenbach och The Mysterious warning av Eliza Parsons, The Horrid 

                                                 
64 Edström, 2009, s. 86 
65 Wu, 1998, s. 334 
66 Skinner, 2001, s. 233 
67 Skinner, 2001, s. 215 
68 Wu, 1998, s. 335 och 350 
69 Wikipedia sökord The Necromancer; or, The Tale of the Black Forest 
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Mysteries av Karl Grosse och Orphan of the Rhine av Eleanor Sleath. Många av dessa 
är mer eller mindre bra kopior av Radcliffes romaner. 70  

Relationen till de gotiska romanerna i Northanger abbey är komplex och konnota-
tionerna som de litterära allusionerna ger upphov till spretar därför åt olika håll. Något 
som kan påpekas är att genrens negativa aspekter kopplas till okunskap, egoism och 
falskhet. Enligt den samtida debatten var gotiska romaner, och romaner i allmänhet, 
farliga för unga kvinnor eftersom de kunde få konstiga idéer. I Northanger abbey verkar 
detta både motsägas och konstateras. Framförallt påverkar de det svaga sinnet, en 
starkare person ser skillnad på fantasi och verklighet, även om det kan behövas lite hjälp 
på vägen vilket Catherine är ett exempel på.  

5.2.3.2 Romantik 
Laurence Sterne var präst och hans böcker genomsyras av kristna tankar, framförallt re-
laterade till välgörenhet. The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman och A 
sentimental journey through France and Italy, by Mr Yorick är hans två mest kända 
verk. I Tristram Shandy avbryts den röda tråden ständigt av olika utvikningar och titel-
personen är en perifer figur. Sterne var mer intresserad av romanens uppbyggnad än av 
historien han skrev. Båda romanerna är satirer över populära litterära strömningar, den 
borgerliga romanen och reseberättelsen.71 Sterne representerar liksom Pope, Milton och 
Prior den seriösa litteraturen i Jane Austens tre aktuella romaner. 

5.2.3.3 Kvinnan i centrum 
Den här typen av roman benämns med olika namn i olika böcker och under olika 
perioder. Ett karakteristiskt drag är dock att kvinnan och hennes situation står i centrum 
och efter det är rubriken vald. Samuel Richardson var pionjär för den här genren och för 
brevromanen. Han var omtyckt i sin samtid och är en av de få författare från den här 
perioden som har överlevt till idag. Richardsons romaner är långa och moraliska. De 
unga kvinnliga läsarna skulle lära sig hur de skulle bete sig men han försökte balansera 
moral med ett litterärt berättande och en bra historia. Richardsons första roman Pamela 
handlar om en tjänsteflicka som vägrar underkasta sig sin herres vilja. Denna vägran 
och den moraliska fasthet den bottnar i vinner herremannens beundran och det hela 
slutar med att han friar till henne. Romanen blev parodierad av många, hjältinnan 
ansågs vara onaturligt karaktärsfast. Dessutom gav Richardson henne makten att stå 
emot sin herre, något som tyvärr var föga troligt i verkligheten.72  

Sir Charles Grandison alluderas i både Northanger abbey och Sense and Sensibility. 
Den tillför dock mest i Northanger abbey där Isabella Thorpes reaktion på att Catherine 
och hennes mamma läser Grandison säger något om både henne, Jane Austen och 
gotiska romaner.  

”Sir Charles Grandison! That is an amazing horrid book, is it not?-I remember Miss 
Andrews could not get through the first volume.” 

“It is not like Udolpho at all; but yet I think it is very entertaining.” 

“Do you indeed!-you surprize me…”73 

                                                 
70 Austen, 2006 Northanger, s. xxxviii 
71 Sterne i Encyclopedia Britannica och i Alex 
72 Halldén, 1997, s. 64-65, 69 och 80, Richardson i Alex 
73 Austen, 2006 Northanger abbey, s. 35 
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Många anser att moralpredikanten vann över författaren när Richardson skrev Sir 
Charles Grandison. Men Jane Austen tyckte om Richardson och förmodligen är det del-
vis därför och för att understryka skillnaden mellan Catherine och Isabella som boken 
nämns. Dessutom är det Isabella som uppmuntrar Catherine att läsa de gotiska skräck-
romanerna och de befinner sig på andra sidan den litterära skalan från Grandison. 
Citatet ovan är även intressant eftersom det är lätt att misstolka och det understryker 
vikten av kontext. Isabella menar inte att Grandison är ’horrid’ i den betydelsen att det 
är en skräckroman som de gotiska utan att den är tråkig.  

Frances Burney och Maria Edgeworth räknas som två av Jane Austens viktigaste före-
gångare. Rolig kuriosa om Burney är att hon var en av de mest lästa författarna i 
Sverige i början på 1800-talet. Hon skapade ’the courtship novel’74, kurtisromanen, och 
hennes böcker handlar ofta om oerfarna unga kvinnors inträde i det offentliga livet. 
Burneys första bok Evelina handlar om en landsbygdsflickas första möte med London 
och innehåller stark kritik mot överklassen.75 Nästa roman, Cecilia, handlar om en 
arvtagerska vars förmögenhet är beroende av att hon hittar en make som är villig att ta 
hennes namn, ett omöjligt uppdrag. I romanen förekommer även en Mr Meadows som 
gör sitt bästa för att tycka att allt är tråkigt.76 Även hennes andra romaner – Camilla och 
The Wanderer – handlar om kvinnor och deras situation i ett samhälle där de har i stort 
sett inga rättigheter. Kvinnorna gör dock inte uppror mot detta förhållande utan under-
kastar sig männens makt. Hjältinnan i Camilla anser att hon är anledningen till att 
hennes familj är ruinerad. I boken kritiseras konsumtionssamhället och vissa litterära 
strömningar får sig en törn, bland annat den gotiska romanen.77  

Burney alluderas flest gånger i Northanger abbey där hennes romaner fungerar som en 
motvikt till de gotiska romanerna. Hon alluderas även i Pride and Prejudice, två av de 
få allusioner i den romanen som går att härleda. Båda gångerna är de knutna till 
karaktärer. Den första gången till Mr Darcy (PP 28 (25)) och där etableras en relation 
till Mr Meadows i Cecilia, som har en liknande uppfattning om dans som Mr Darcy här 
ger prov på. Den andra allusionen är knuten till Mary Bennet (PP 319 (223)): ”…that 
her reputation is no less brittle than it is beautiful…”.78 Mary samlar på användbara 
uttryck och ordspråk från de ofta uppbyggliga böcker hon läser vilka hon sedan luftar 
vid väl valda tidpunkter. Just detta är hämtat från Evelina.  

Maria Edgeworth var den bäst ansedda romanförfattaren innan Scott.79 Hon var ovanligt 
högt utbildad och kunde skildra manliga karaktärer bättre än andra samtida kvinnliga 
författare. Hon tyckte illa om de romaner som skrevs av kvinnor i hennes samtid, de 
skildrade inte verkligheten och gav inte rättvisa åt kvinnans förstånd.80 Belinda, som 
alluderas i Northanger abbey, handlar om en ung kvinnas introduktion till det sociala 
livet i London. Belinda är lugn och förståndig och utgör en kontrast till Lady Delacour, i 
vars hem hon befinner sig, som är vitsig och självisk.81 Eftersom Edgeworth nämns till-

                                                 
74 Edström, 2009, s. 323 
75 Halldén, 1997, s. 127, 140-143 
76 Wikipedia sökord Cecilia (novel) 
77 Burney i Alex 
78 Austen, 2006 Pride and Prejudice, s. 319 
79 Poplawski, 2007, s. 347 
80 Halldén, 1997, s. 150-152 och Edgeworth i Alex 
81 Edgeworth i Alex 



32 

 

sammans med Burney räcker det om läsaren känner till Burney för att allusionernas be-
tydelse för Austenromanerna ska förstås.  

5.2.3.4 Övriga romaner 
Henry Fielding var aristokrat. Hans mest kända roman Tom Jones kan beskrivas som en 
allvarlig pikareskroman, en fördjupad Don Quixote. Boken mottogs med blandade 
känslor av sin samtid. Det var en ny sorts hjälte som egentligen inte var en hjälte alls 
utan snarare en libertin utan moral.82 Johnson – en av tidens främsta litteraturkritiker – 
ansåg att boken var depraverad och korrumperad,83 förmodligen menade han att den var 
ett dåligt föredöme för unga människor. Det är även på det sättet den används i 
Northanger abbey där det är en av den osympatiske Mr Thorpes favoritromaner (NA 43 
(57)). 

Richard Graves är mest känd för sin pikareskroman The spiritual Quixote som är en 
satir över metodismen. Boken ger en bra inblick i tidens sociala liv och resande. Även 
hans andra roman Columella or the distressed Anchoret handlar om resande. Huvud-
personen är lat och liknöjd. På grund av sitt leverne blir han uttråkad och olycklig. Det 
stora misstag han hittills har begått i sitt liv skyller han senare i romanen på det faktum 
att han inte utbildades till ett yrke, han tilläts vara passiv, vilket fick en dåraktig för-
lovning som följd. Han vill inte att hans söner ska bli likadana som honom själv och ser 
därför till att de utbildas till varsitt yrke.84 Mrs Dashwood tar upp det som exempel när 
Edward klagar över sitt overksamma liv i Sense and Sensibility (SS 119 (88)), vilket 
även det fått en förhastad förlovning som följd.  

                                                 
82 Halldén, 1997, s. 92, 96, 99 och 101 
83 Austen, 2006 Northanger, s. xxxiii 
84 Bartleby.com, 2010, och Austen, 2006 Sense and Sensibility, s. 462-463 
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6. Resultat och analys 
Resultat- och analyskapitlet består av två delar. I den första delen presenteras resultatet 
av undersökningen av skillnaden mellan de engelska och de svenska utgåvorna av de tre 
romanerna vad gäller litterära allusioner. I del två presenteras resultatet av innehålls-
analysen av de tre undersökningsområdena: universitetens litteraturlistor, litteratur-
historiska översiktsverk och Libris och BURK. För varje område beskrivs vilka för-
fattare och verk som nämns alternativt är tillgängliga och resultatet analyseras för att se 
hur det påverkar läsarens möjligheter att förstå de litterära allusionerna i Jane Austens 
tre första romaner. För mer detaljer se bilagorna.  

För förklaring av hur sidhänvisningarna är uppbyggda se sidan 25. 

6.1 De litterära allusionerna i de engelska respektive de 
svenska utgåvorna 

Av de 56 allusioner som undersökts är 38 odiskutabla egennamnsallusioner, vissa kan 
klassificeras som en blandning. De är lätta att hitta, då ett namn sticker ut, men inte 
nödvändigtvis lätta att förstå. För att ett namn ska bli en effektiv allusion måste läsaren 
känna till det eller den som namnet tillhör och kunna göra de rätta kopplingarna. 
Läsaren får hjälp att upptäcka titlar i den svenska översättningen av Northanger abbey 
där titlar är kursiverade. Det är dock missledande på ett ställe där ett författarnamn har 
kursiverats (NA svenska översättningen s. 40). Resultatet av jämförelsen mellan de 
engelska och de svenska utgåvorna är uppdelat efter de översättningsstrategier som 
presenterades i metodavsnittet och består av: uteslutning, ersättning, efterbildning och 
övertagning. 

Den enda boken det förekommer uteslutningar i är Stolthet och fördom, det är också den 
äldsta översättningen. Valet att på ett par ställen utesluta allusioner kan bero på över-
sättningens ålder, att kunskapen om intertextualitet och antalet vetenskapliga under-
sökningar av Jane Austens författarskap var mer begränsat. Ett annat alternativ är att det 
inte var lika noga då, eller åtminstone att översättaren inte tyckte det. På de tre ställen 
där uteslutning har använts finns det inget namn som kan koppla allusionen till för-
fattare eller verk. Ingen av allusionerna är lättolkade men två är uppenbara (PP 358 
(249) och 179 (129)). Den tredje allusionen (PP 153 (112)) kan läsas utan att läsaren 
reagerar på att något är märkligt eller behöver fundera över betydelsen. Det är därför 
underligt att den har uteslutits. Även om översättaren inte kunde spåra allusionen och 
därför hade svårt med översättningen så hade en efterbildning varit möjlig.  

I sex fall har det varit svårt att avgöra huruvida ersättning eller efterbildningar har 
använts som strategi och det gäller allusionerna till Gray, Thomson och Shakespeare. I 
Grays och Thomsons fall finns de båda aktuella texterna i svenska översättningar som är 
äldre än översättningen av Northanger abbey, som allusionerna förekommer i. Det är 
dock svårt att få tag på dessa översättningar vilket inneburit att jag inte kunnat jämföra 
dem med den text som finns i den svenska översättningen av Northanger abbey. Det är 
dock troligt att översättaren av Northanger abbey letade fram dessa under sitt arbete 
med boken och därför räknas de som ersättningar. Även allusionerna till Shakespeares 
pjäser räknas här som ersättningar. Det finns en mängd svenska översättningar av 
Shakespeares dramer men det har inte varit möjligt att klarlägga vilka utgåvor de 
svenska översättarna av Northanger abbey och Pride and Prejudice har använt vilket i 
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sin tur innebär att det inte har gått att jämföra dem med texten i de svenska utgåvorna av 
de ovan nämnda romanerna. Men med tanke på att Shakespeares dramer är så pass 
spridda och finns att få tag på nästan överallt är det inte ett högtflygande antagande att 
det är ersättningar det handlar om. En liten reservation måste dock göras.  

Efterbildning har framförallt använts vid översättning av rena textavsnitt där allu-
sionerna inte är så tydliga och inga namn nämns. Tretton gånger har efterbildning 
använts. Det är en mycket vanlig översättningsstrategi men den är inte dominerande i 
detta fall då många av allusionerna är egennamnsallusioner och dessa vanligtvis över-
sätts, eller snarare inte översätts, genom övertagning.  

Övertagning är den mest använda strategin och används i 34 av 56 fall. En av över-
sättarna har dock gjort tillägg till texten på ett antal ställen där övertagning används, på 
något ställe har tillägg gjorts även till efterbildningar. Det gäller den senaste över-
sättningen som gjordes 1993 och var den första svenska översättningen av Northanger 
abbey. Tilläggen består av författarnamn och förklaringar av egennamn så att läsaren 
ska veta vem som skrivit de böcker som nämns och vem eller vilka de personer som 
nämns är. Till exempel: ”It is only Cecilia, or Camilla, or Belinda;”85, som i svensk 
tappning fått följande utseende: ”’Bara en roman’ är kanske Cecilia eller Camilla av 
Frances Burney eller Belinda av Maria Edgeworth.”86  

Slutsatsen blir således att de flesta litterära allusioner finns kvar i de svenska över-
sättningarna. De allusioner läsaren av de svenska utgåvorna missar gäller Aesop (The 
Vain Jack-daw), Thomas Gray (Elegy written in a country churchyard) och Laurence 
Sterne (Tristram Shandy). Men även de andra strategierna påverkar naturligtvis läs-
upplevelsen.  

Ersättning gör kopplingen till de aktuella texterna än tydligare eftersom det gör det 
lättare för den svenska läsaren att koppla ihop allusionen med det alluderade. Efter-
bildning kan göra allusionen svårare att upptäcka då relationen till det som alluderas kan 
försvagas beroende på översättarens ordval och uttryck. Det är inte säkert att över-
sättaren själv är medveten om kopplingen och om översättningen framförallt är bok-
stavlig kan det hända att kopplingen blir svårare att tyda eftersom det är själva texten 
snarare än budskapet den förmedlar som översätts. De flesta efterbildningar som görs 
här påverkar inte tydligheten varken positivt eller negativt men två undantag finns. I 
Northanger abbey (6 (6)) har två titlar översatts med efterbildning vilket kan leda 
tankarna till andra texter än de avsedda. När det gäller övertagning beror möjligheten att 
dechiffrera dem framförallt på läsarens kunskap om de aktuella författarna och verken. 
De får dock lite hjälp i Northanger abbey. Översättarens kommentarer vägleder även 
läsaren när det gäller allusionerna till Frances Burney (bl.a. NA 31 (40)) men de hjälper 
framförallt till att placera allusionerna, inte att tolka dem. Inget omfattande skapande 
förräderi har ägt rum. 

6.2 Tillgänglighet och representation 

Sökningarna har gjorts på 25 författare och 31 titlar. I några fall är det endast författar-
namnet som är intressant eftersom det är det som nämns i romanen. När det gäller 
litteraturlistorna har ingen skillnad gjorts men när det gäller översiktsverken, Libris och 
                                                 
85 Austen, 2006 Northanger abbey, s. 31 
86 Austen, 2001, s. 40 
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BURK är sökningarna uppdelade beroende på om det endast är författarnamnet som är 
intressant eller om det är något specifikt verk skrivet av en författare som är intressant.  

6.2.1 Universitetens litteraturlistor 
Litteraturlistorna som undersökts användes till grundkursen i litteraturvetenskap under 
höstterminen 2010 på Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Mittuniversitetet. 
Grundkursen syftar bland annat till att studenten ska lära sig att analysera texter på ett 
vetenskapligt sätt och få en översikt över litteraturens historia och utveckling.  

För det första är det viktigt att komma ihåg att jag inte har undersökt universitetens 
undervisning i sin helhet utan bara litteraturlistorna. Jag har heller inte gått igenom alla 
de referensverk som nämns i litteraturlistorna eftersom jag tittar på några av dessa i en 
egen kategori. En av de vanligast förekommande är Litteraturens historia i världen som 
behandlas i avsnitt 6.2.2. I Uppsalas litteraturlista nämns ett antal referensverk på 
engelska och det är troligt att flera av de aktuella författarna finns representerade i 
dessa. Det framkommer dock inte om de är obligatorisk litteratur eller hur mycket som 
läses i dem. De finns uppskrivna i bilaga 3. Det är inte ett alltför vågat antagande att de 
författare som av universiteten anses viktigast nämns i litteraturlistorna. Det är också de 
som får äran att studeras i längre utdrag eller hela verk, något som inte görs med de som 
anses mindre viktiga och som eleverna får läsa om i referensverken.  

Författare (verk) Uppsala Göteborg Mittuniversitetet 
Henry Fielding (Tom 
Jones) 

Förf. (Tom Jones)   

Thomas Gray (Elegy) Förf. (Elegy)   
Milton Förf.  Förf.  
Samuel Richardson (Sir 
Charles Grandison, 
Pamela) 

Förf. (Pamela) Förf. (Pamela)  

William Shakespeare 
(Hamlet, Othello, 
Measure for measure, 
Twelfth night, Romeo 
and Juliet) 

Förf. (Hamlet) Förf. Förf. (Hamlet) 

Laurence Sterne 
(Tristram Shandy) 

  Förf. (Tristram Shandy) 

Tabell 1: Denna tabell är en förkortad version av tabellen i bilaga 3 och består av de författare och verk som 
finns representerade på universitetens litteraturlistor. Verkens titlar är angivna inom parentes. 

Som synes i tabellen ovan är representationen på universitetens litteraturlistor låg, 
endast 6 av de 25 författarna nämns. Bäst kunskaper om de aktuella författarna och 
verken har den student som läst litteraturvetenskap på Uppsala universitet där Tom 
Jones, Elegy written in a country churchyard, Pamela och Hamlet finns med på 
litteraturlistan, även Milton finns med. Två romaner, en dikt, en poet och en pjäs så-
ledes.  

På Göteborgs universitets litteraturlista nämns två författare (Richardson och Shake-
speare) och en roman (Pamela) och på Mittuniversitetets tre författare (Milton, Shake-
speare och Sterne), en pjäs och en roman (Hamlet och Tristram Shandy).  
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Milton och Samuel Richardson nämns på två av de tre listorna och Shakespeare inte så 
överraskande på alla tre. Det är dock endast Hamlet som nämns av Shakespeares 
aktuella dramer. De andra författarna som nämns är Henry Fielding, Thomas Gray och 
Laurence Sterne. Ingen av de kvinnliga författarna nämns på någon av litteraturlistorna. 

Studenterna kan med litteraturlistornas hjälp endast förstå åtta av de 56 allusionerna. Då 
har endast Hamlet räknats, förmodligen läser studenterna ytterligare något drama av 
Shakespeare (eller åtminstone om de andra dramerna) och någon mer allusion kan då 
möjligtvis läggas till. Siffran blir ännu lägre om den räknas för varje enskilt universitet: 
Uppsala – 6, Göteborg – 1 (Shakespeare är inte räknad eftersom ingen av de aktuella 
dramerna nämns), Mittuniversitetet – 3 (två på Sterne, en på hans namn och en på 
Tristram Shandy).  

De största förlusterna består av Cowper, Frances Burney, Aesop och de gotiska för-
fattarna. Av de författare och verk som inte nämns är det dessa som har störst betydelse 
för romanerna. Det finns även andra som inte är oviktiga men känner läsaren till de 
ovan nämnda kompenserar det för de övriga. Det skulle inte vara nödvändigt att nämna 
alla de gotiska författarna men någon behövs som referens. För ytterligare förklaring av 
detta påstående får jag hänvisa till appendixen i Cambridge-utgåvorna av Jane Austens 
romaner där allusionerna diskuteras mer ingående eftersom det ligger utanför denna 
uppsats ramar.  

Det går att konstatera att de flesta författare och verk som alluderas i Jane Austens tre 
första romaner i nuläget inte anses vara så viktiga att de förtjänar en plats på 
universitetens litteraturlistor. De sex författare som nämns kan alla beskrivas som ny-
danande; Fielding skrev en frisläppt roman om en omoralisk hjälte, Richardson skrev 
om kvinnans situation och hur hon borde bete sig, Thomas Gray skrev melankoliskt om 
den vanliga människans värde, Milton ett episkt verk om syndafallet och Sterne lät 
associationsförmågan flöda fritt. Shakespeare slutligen var kanske inte nydanande men 
han fulländade stilen och har enda till våra dagar haft högt anseende.  

6.2.2 Litteraturhistoriska översiktsverk 
De litteraturhistoriska översiktsverk som har analyserats skiljer sig lite sinsemellan. Den 
största skillnaden finns mellan 1001 böcker du måste läsa innan du dör och de andra 
tre. Denna bok är organiserad efter verkens titlar, inte i första hand efter författare. Alla 
verk som nämns i boken finns med i innehållsförteckningen och har en egen rubrik. 
Huruvida verket har en egen rubrik säger därför inget om vilken betydelse det ges i 
översikten vilket det däremot kan göra i de övriga översiktsverken. Endast fem av de 
totalt 25 författarna har egna rubriker, de andra nämns i förbigående eller ges ett par 
meningar i ett avsnitt som handlar om den genre de skrev inom eller den utveckling de 
var en del av. Mer om detta nedan vid respektive översiktsverk. 

Tabellerna på nästa sida visar vilka verk respektive vilka författare som nämns i över-
siktsverken. Texten inom parentes i den högra kolumnen i den första tabellen visar 
vilken titel det är som nämns. Står det inget gäller det den titel som finns inom parentes 
i den vänstra kolumnen och är den enda titel som alluderas av den aktuella författaren.  

Förkortningarna som används i tabellerna nedan står för följande:  
LO  =  Litteraturorientering 
LH  =  Litteraturens historia i världen 
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LL  =  Den levande litteraturen 
1001  =  1001 böcker du måste läsa innan du dör 

Författare och tillhörande titlar Verket nämns i texten 
Frances Burney (Cecilia, Camilla, 
Evelina) 

LH (Evelina, Cecilia) 

Henry Fielding (Tom Jones) LO 
LH  
1001 

Thomas Gray (Elegy) LH 
Matthew Gregory Lewis (Monk) LH 
Ann Radcliffe (Forest, Italian, 
Udolpho) 

LH (Udolpho, Italian) 

Samuel Richardson (Sir Charles 
Grandison, Pamela) 

LL (Pamela 
LO (Pamela) 
LH (Pamela) 

William Shakespeare 
(Hamlet, Othello, Measure for 
measure, Twelfth night, Romeo and 
Juliet) 

LL (Hamlet, Romeo och Julia)  
LO (Hamlet) 
LH (Twelfth night, Hamlet, R&J,Othello) 
1001 (Hamlet, Othello, Romeo och Julia, Trettondagsafton) 

Laurence Sterne 
(Tristram Shandy) 

LH 
1001 

James Thomson (Spring i The 
Seasons) 

LH (The Seasons) 

Tabell 2: Förkortad version av tabell 10 i bilaga 4. Här listas de verk som nämns i översikterna. I vänster 
kolumn nämns de verk som alluderas och vilken författare som skrivit dem. I höger kolumn finns information 
om vilka översiktsverk de nämns i.  

Författare  Nämns i texten 
Milton LO 

LH 
1001 

Alexander Pope LH 
Sir Walter Scott LL 

LO 
LH 
1001 

Laurence Sterne LH 
1001 

James Thomson LH 

Tabell 3: Förkortad version av tabell 11 i bilaga 4. Här visas de författare 
som nämns i översikterna 

Som tabellerna visar är författarna och verken bättre representerade i de litteratur-
historiska översiktsverken än de var på universitetens litteraturlistor 2010, men det är 
fortfarande många som inte nämns. Elva av författarna nämns inte alls, sex av dem är 
gotiska författare. Av de åtta alluderade författare som skrev gotiska romaner är det 
endast Ann Radcliffe och M.G. Lewis som finns representerade i översiktsverken och 
de nämns bara i ett av dem. Med tanke på att de anses vara de främsta representanterna 
för kvinnlig respektive manlig gotik är valet trots allt inte förvånande, om det är någon 
som ska nämnas är det dem. Dessutom ansågs Radcliffe vara den bästa författaren av 
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gotiska romaner i sin samtid och Lewis var mycket omtalad, om inte för sin kvalitet så 
för sin råa stil.  

Det är stor skillnad mellan de olika litteraturhistoriska översiktsverken och läsarens 
kunskaper kan därför variera beroende på vilken eller vilka av verken han/hon är bekant 
med. Flest författare nämns i Litteraturens historia i världen – 14 stycken. Minst i Den 
levande litteraturen – Richardson, Shakespeare och Walter Scott. I Litteraturorientering 
nämns fem (Fielding, Richardson, Shakespeare, Milton och Scott) och även i 1001 
böcker nämns fem stycken (Fielding, Shakespeare, Sterne, Milton och Scott). Det är 
endast Shakespeare och Walter Scott som nämns i alla fyra. Burney och Radcliffe är de 
enda av kvinnorna som nämns och detta görs i Litteraturens historia i världen.  

Två av de analyserade litteraturhistoriska översiktsverken är riktade till gymnasieskolan 
– Den levande litteraturen och Litteraturorientering. Har läsaren endast fått sin kunskap 
från dessa kan hon inte härleda 49 av de 56 allusionerna. Fieldings Tom Jones, Milton, 
Richardsons Pamela, Scott och Shakespeares Hamlet och Romeo och Julia går det att 
läsa om i dessa översiktsverk men resten saknas. Walter Scott och Shakespeare har egna 
rubriker.  

Litteraturens historia i världen är både tyngre och mer omfattande än de ovan nämnda. 
Den används ofta i litteraturvetenskaplig undervisning på universitetsnivå. En läsare 
endast bekant med denna bok missar 21 av de 56 allusionerna. De viktigaste av dessa 
är: Aesop, Richardsons Grandison och Cowper. Även många av de gotiska författarna 
saknas men eftersom Radcliffe (Udolpho och Italian) och M.G. Lewis nämns så bör 
läsaren förstå vad det är för typ av historier det handlar om. Henry Fielding, Shake-
speare, Milton och Walter Scott har egna rubriker. Layout och uppbyggnad skiljer sig 
mellan de två ovan nämnda översiktsverken och Litteraturens historia i världen. I den 
sistnämnda finns textavsnitt lagda i samband med bilder och även dessa har rubriker. 
Många av dessa ägnas åt en specifik författare eller ett specifikt verk. Fielding, 
Shakespeare, Milton och Scott har getts sådana rubriker.  

I de fall det är ett specifikt verks titel som är intressant snarare än en författares hela 
produktion har det även noterats när den författare som skrivit verket nämns i 
översiktsverken. Detta ger en indikation på huruvida det är verket eller författaren som 
inte anses vara tillräckligt intressant för att nämnas. I Litteraturens historia i världen 
nämns Aesop, John Gay och Alexander Pope på detta sätt. Detta ger inte läsaren mer 
kött på benen när det gäller att dechiffrera allusionerna men visar att de två specifika 
fablerna och den speciella dikten av översiktsverkets sammanställare inte anses vara 
några av dessa författares centrala verk. 

I det sista översiktsverket som analyserats – 1001 böcker du måste läsa innan du dör – 
nämns fem författare. Tre av dessa, eller snarare de verk de har författat, har egna 
rubriker. Walter Scott har ingen egen rubrik eftersom det i hans fall endast är hans namn 
som är aktuellt och alla rubriker i denna bok utgörs av boktitlar. Inget av Miltons verk 
finns representerade i 1001 böcker men hans namn nämns i texten. Det innebär att 
läsaren får kunskap för att förstå 10 av de 56 allusionerna. Möjligtvis 11 eftersom 
Milton omnämns. Kunskapsförlusterna är ungefär desamma som i Litteraturorientering 
och Den levande litteraturen. Skillnaden är att Laurence Sternes Tristram Shandy 
nämns och att Richardsons Pamela inte gör det. Varken Samuel Richardson eller hans 
romaner nämns i 1001 böcker.  
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En uppskattning av hur mycket utrymme perioden upptar i de olika översikterna gjordes 
genom att räkna antal sidor informationen upptar och sedan dela det antalet på över-
siktens totala antal sidor. I 1001 böcker upptar 1700-talet cirka 3,5% av innehållet. I 
Litteraturorientering och Den levande litteraturen cirka 15% och slutligen i Littera-
turens historia i världen cirka 10%. Trots att fler författare nämns i Litteraturens 
historia i världen upptar perioden mindre utrymme där än i de båda översiktsverken 
skrivna för gymnasiet. Ju närmare vår tid översiktsverken kommer ju mer utrymme ges 
åt författarna vilket inte är förvånande. Påverkan på vår egen tids litteratur är lättare att 
härleda ju närmare i tiden den ligger. Dessutom är det fler och fler verk som antingen 
glömts eller försvunnit ju längre bak i tiden vi går.  

6.2.3 Libris och BURK 
För de två tidigare undersökningsområdena har skillnaden mellan svenska och engelska 
utgåvor inte nämnts. Det finns ofta ingen valmöjlighet på det sätt som det finns i 
bibliotekskatalogerna utan titlarna nämns på antingen svenska eller engelska, inte både 
och, kanske att det i något enstaka fall påpekas att det inte finns någon svensk över-
sättning. I det här fallet är det skillnad eftersom läsaren fritt kan välja språk i den mån 
det finns något att välja på.  

Libris och BURK har som tidigare nämnts valts för att ge en bild av både folk-
bibliotekens och de akademiska bibliotekens utbud. Resultaten från sökningarna i Libris 
presenteras först.  

Det är stor skillnad mellan Libris och de övriga undersökningsområdena. Det är endast 
en författare som saknas helt och det är en av de gotiska – Karl Grosse – vilket inte 
påverkar läsarens förmåga att förstå allusionerna nämnvärt då hans verk nämns 
tillsammans med flera andra gotiska romaner. Många av verken finns dock bara på 
engelska, detta gäller tio författare (då är även Pope medräknad, hans Elegy to the 
memory of an unfortunate lady finns inte på svenska).  

I stort sett alla verk på engelska finns som elektronisk utgåva. De är dock något ojämnt 
fördelade på biblioteken. Uppsala Universitetsbiblioteks digitala bibliotek har flest titlar 
och det är framförallt de som erbjuder elektroniska utgåvor. Uppsala erbjuder dessutom 
många olika utgåvor av flera verk i elektronisk form, därför ser siffrorna i tabellen i 
bilaga 5 ibland märkliga ut. Två av böckerna – Tristram Shandy och The Italian – finns 
i elektronisk form på flera bibliotek.  

Sökningen som gjordes på de författare där specifika titlar inte nämns visade att de 
flesta är välrepresenterade på engelska men inte finns i lika stor omfattning på svenska. 
Det finns inget på svenska av Matthew Prior, endast en titel av Cowper och ett fåtal av 
Milton, Pope och Sterne. Walter Scott är den ende som ger många träffar på svenska 
varav Ivanhoe är en av de vanligaste. På både svenska och engelska är det förutom 
Shakespeares dramer Tom Jones som finns på flest bibliotek, nära följd av Aisopos’ 
fabler på svenska och med lite mer avstånd Pamela och The Mysteries of Udolpho på 
engelska.  

Nedanstående tabeller visar de tre vanligast förekommande titlarna på engelska 
respektive svenska. Shakespeare har inte räknats med i denna uppställning. Alla hans 
dramer är väl representerade.  
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Titel Antal bibliotek 

Tom Jones 39 

Aisopos’ fabler (varierande stavning) 34 

Pamela eller Dygdens belöning  30 

Tabell 4: Topp tre på svenska på Libris 

Titel Antal bibliotek 

Tom Jones 40 

Pamela, or Virtue rewarded 26 

The mysteries of Udolpho  25 

Tabell 5: Topp tre på engelska på Libris 

Alla Burneys aktuella romaner finns på både svenska och engelska om än i få utgåvor 
och på få bibliotek. Den läsare som endast läser på svenska kan inte få tag på Graves, 
Gray, Grosse, Kahlert, Lathom, Moss, Parsons, Pope (Elegy to the memory of an un-
fortunate lady), Prior, Roche eller Sleath på någon av de bibliotek som är anslutna till 
Libris. Dessutom kommer hon att ha svårt att få tag på Cowper, Sterne, Thomson, 
Richardson (Grandison), Radcliffe (Italienaren, Adeline), Gay, Edgeworth och Burney 
– med andra ord många av de aktuella författarna.  

Läsare som endast läser på svenska missar allusionen till Aesop (PP 358 (249)), till 
Gray (PP 179 (129)) och till Sterne (PP 153 (112)) på grund av översättarens ute-
slutning. I övrigt finns det andra författare som väger upp för förlusterna, till exempel 
Radcliffe för de gotiska romanerna och Thomson för poeterna, även om de endast finns 
på ett fåtal bibliotek och därför kan vara svåra att få tag på.  

Den läsare som läser både på engelska och på svenska kan hitta mycket information via 
Libris. Det är som sagt endast Karl Grosse som saknas helt. Några andra finns bara på 
ett bibliotek, bland annat Lathom, Roche och Sleath. Tre verk kan det vara prob-
lematiskt att få tag på eftersom de endast finns som elektroniska resurser och endast på 
ett bibliotek. Det är inte alltid lätt att få tillgång till elektroniska resurser på andra 
bibliotek än hembiblioteket. Detta gäller Thomsons Spring, Popes Elegy to the memory 
of an unfortunate lady och Moss Poems on several occasions. Ingen av dessa tillför 
något fundamentalt till romanerna. Alla tre är en del av beskrivningen av Catherine som 
ung i Northanger abbey. Beskrivningen består även av andra exempel som kan väga 
upp för avsaknaden av just dessa tre. Dessutom är de textutdrag som finns med i boken i 
några fall viktigare än själva allusionen. Det kan även vara svårt att få tag på Burneys 
Cecilia och Camilla, Edgeworth, Gay, Graves, Kahlert, Parsons och Radcliffes Forest. 

Det går således att få tag på nästan alla de aktuella författarna och verken via Libris så 
länge man är villig att läsa på både svenska och engelska. Men det är få verk som är 
vanligt förekommande vilket innebär att läsaren förmodligen inte kommer snubbla över 
dem utan det är aktiv sökning som gäller och även då kan det vara svårt att få fram vissa 
av dem. Är läsaren inte student kostar det att fjärrlåna och det är inte säkert att man får 
göra det vilket minskar möjligheterna ytterligare. Det är lättast att hitta följande verk: 
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Aesops fabler, Tom Jones, Udolpho, Grandison, Pamela och Tristram Shandy. När det 
gäller författarna är Walter Scott lättast att få tag på, de övriga finns framförallt på 
engelska.  

Kungliga biblioteket ska hålla ett representativt urval av utländsk litteratur och jag 
tyckte på förhand att det skulle bli intressant att se vad det innebar i det här fallet. 
Richard Graves, Karl Grosse, Karl Kahlert, Francis Lathom, Thomas Moss, Eliza 
Parsons, Regina Roche och Eleanor Sleath saknas helt på Kungliga biblioteket. Sex av 
dessa åtta skrev gotiska romaner. Thomas Gray finns endast på engelska och James 
Thomson endast på svenska. I bilaga 5, tabell 12, står det inte att Pope finns på Kung-
liga biblioteket. Det beror på att endast Elegy to the memory of an unfortunate lady 
räknats i den tabellen. Andra titlar av författaren finns där. Det finns fler av Radcliffes 
romaner på svenska än på engelska på Kungliga biblioteket.  

En förklaring till varför dessa författare inte finns på Kungliga biblioteket skulle kunna 
ges genom att dra paralleller till fin- och populärlitteratur men det stämmer inte riktigt. 
För det första finns romaner så som Tom Jones, The Monk och Udolpho. För det andra 
är det svårt att sortera in 1700-talslitteratur i de kategorierna eftersom det som ansågs 
vara populärlitteratur då inte alltid räknas som det idag. Romanen hade dåligt rykte och 
ansågs vara dålig litteratur. Det är också därför många av romanförfattarna inte kallar 
sina verk romaner utan har valt en annan benämning, till exempel ’moral tale’. Ett 
tydligt mönster vad gäller de gotiska romanerna är att de två som anses vara represen-
tanter för den kvinnliga respektive den manliga gotiken finns på Kungliga biblioteket – 
Radcliffe och M.G. Lewis.  

I BURK är representationen sämre, tio författare saknas helt och ytterligare sex saknas 
på svenska, flera av dem är poeter. En rolig detalj är att Aesops fabler i olika versioner 
är den bok på svenska som finns på flest antal bibliotek. Synd då att den allusionen är 
borttagen ur den svenska utgåvan av Stolthet och fördom. Som tabellerna nedan visar 
leder Tom Jones ligan i ensam majestät när det gäller engelska utgåvor. Shakespeares 
dramer är inte medräknade i nedanstående uppställning men alla av dem är väl repre-
senterade på BURK.  

Titel Antal bibliotek 

Aesops fabler (varierande stavning) 212 

Tom Jones 195 

Udolphos mysterier  171 

Tabell 6: Topp tre på svenska på BURK 

Titel Antal bibliotek 

Tom Jones 128 

The life and opinions of Tristram 
Shandy, gentleman 

25 

Aesop’s fables  19 

Tabell 7: Topp tre på engelska på BURK 



42 

 

Det är dock värt att notera att sökningarna på Aesop har gjorts på samlingsverk snarare 
än den specifika fabel som alluderas. Detta beror på att fabeln inte finns enskilt. Efter-
som innehållsförteckningar saknas till många av samlingsverken har inga komprimerade 
utgåvor räknats utan bara dem som ligger på 95 sidor och uppåt. I dessa fall är chansen 
stor att den aktuella fabeln finns med under någon av sina svenska titlar – Den fåfänga 
kajan, Lånta fjädrar.  

Den läsare som uteslutande är hänvisad till de bibliotek som är anslutna till BURK och 
som endast läser på svenska missar 28 av de 56 allusionerna. Det finns ett snävt utbud 
att välja på. Aisopos’ fabler, Tom Jones, Munken, Udolpho, Pamela, Shakespeares 
dramer, Tristram Shandy och blandade titlar av Milton, Pope, Scott och Sterne är det 
som finns. Pope finns dessutom på mycket få bibliotek. Den som läser på engelska får 
klara sig utan Burney (Cecilia och Camilla), Edgeworth, Graves, Grosse, Kahlert, 
Lathom, Moss, Parsons, Richardsons Grandison, Roche, Sleath och Prior. Dessutom 
blir det svårt att få tag på Burneys Evelina, Gay, Gray, Lewis, Pope, Radcliffe, 
Thomson och Cowper.  

Den läsare som läser både på engelska och svenska missar 17 av de 56 allusionerna. Av 
Burneys romaner är det endast Evelina som finns tillgänglig så Burney är tillsammans 
med Richardsons Grandison de viktigaste förlusterna. Förutom dem kan avsaknaden av 
författarna av gotiska romaner, Richard Graves och några av poeterna kännas av.  

Utbudet är alltså mindre via BURK än via Libris och av de författare och verk som 
finns är det många som endast finns på ett fåtal bibliotek. Inte heller på dessa bibliotek 
kommer läsaren snubbla över någon av dem utan finns det intresse för den här perioden 
är det aktiv sökning som gäller. Det kan konstateras att den här uppsättningen böcker 
inte är några som prioriteras av folkbiblioteken. Lättast att hitta är följande verk: Aesops 
fabler, Tom Jones, Udolpho och Pamela. Även Walter Scott är någorlunda väl repre-
senterad. 

 Bäst representerad Sämst representerad 

Libris Walter Scott (1064 träffar) William Cowper (90 träffar) 

BURK Walter Scott (324 träffar) Matthew Prior (0 träffar) 

Tabell 8: Bäst och sämst representerade författarna i Libris och BURK. Denna information gäller de för-
fattare där inga specifika verk nämns utan författarens hela produktion är intressant.  

Slutligen finns det några filmatiseringar tillgängliga på Libris och BURK. Dessa kan 
framförallt ha betydelse för den som inte är en stor läsare men tycker om film desto 
bättre. I Libris finns filmatiseringar av Tom Jones, Tristram Shandy och två romaner av 
Walter Scott registrerade. Även i BURK finns Tom Jones, Tristram Shandy och flera 
filmatiseringar av Walter Scotts romaner. Dessutom finns det en tysk film baserad på 
Miltons Paradise Lost. Walter Scott nämns framförallt i egenskap av poet i Jane 
Austens tre tidiga romaner och dessa filmatiseringar påverkar därför inte förståelsen av 
allusionerna nämnvärt men de kan ge en fingervisning om hans stil och vanliga teman.  
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7. Diskussion och slutsatser 
Resultat och analys har visat att en nutida svensk läsare som är beredd att läsa på 
engelska har möjlighet att lära känna i stort sett alla de författare och verk som alluderas 
i Jane Austens tre första romaner. Förutsatt att hon/han är villig att krångla lite med 
fjärrlån och väntetider på sällsynta böcker och har tillgång till utbudet som finns 
katalogiserat i Libris. Det teoretiska resultatet är således positivt i den mening att det 
mesta finns. Huruvida det är praktiskt möjligt att få tag på böckerna för den enskilda 
personen går inte att avgöra utifrån denna studie.  

Innehållsanalys visade sig vara en passande metod för undersökningen. Materialet som 
undersökningen utgår ifrån lämpade sig väl för metoden då det är rättframt och utan 
tvetydigheter. Den kritik metoden fått påverkade inte resultatet negativt, återigen på 
grund av ursprungsmaterialet. Det var ingen nackdel att endast explicita element kunde 
analyseras eftersom det var titlar och författarnamn som söktes. Eftersom det inte var 
nödvändigt med någon kodningsinstruktion gick det lätt och smidigt att utföra analysen 
även om några delar av den var tidskrävande.  

7.1 Överraskande bortfall och förekomster  

Vad gäller de ickerepresenterade författarna på universitetens litteraturlistor är det fram-
förallt förvånande att inte Walter Scott nämns eftersom hans produktion var omfattande 
och han var pionjär för den historiska romanen även om det inte är därför han är 
intressant i det här fallet. Flera av de övriga författarna räknas vanligtvis som mer 
perifera och att de saknas är därför inte lika överraskande. Några av de kvinnliga för-
fattarna – Burney och Edgeworth – har nyligen uppvärderats tack vare den feministiska 
forskningen, men de har inte lyckats kämpa sig till en plats på universitetens litteratur-
listor.87  

Ytterligare något som kan förvåna är att Pamela har valts ut till undervisning framför 
Richardsons minst lika kända roman Clarissa. Pamela är Richardsons första roman men 
Clarissa har filmatiserats och är mer omtalad. Dessutom innehåller den romanen en 
intressant karaktär – Lovelace – som i en filmatisering spelas av Jean Bean. Han skrevs 
som en skurk men fick en motsatt effekt på läsarna än den Richardson tänkt. Det var 
många unga kvinnor som föll för Lovelace. 

Även i de litteraturhistoriska översiktsverken är det några bortfall som förvånar. Det 
gäller de författare som var ledande inom olika litterära inriktningar, så som Cowper 
och Thomson var för den melankoliska sentimentaliteten. Thomson nämns visserligen i 
Litteraturens historia i världen men ges inte mycket utrymme.  

Genom Libris går det att få tag på de flesta av de aktuella författarna och verken även 
om vissa finns i ett begränsat antal. BURK och folkbiblioteken bjöd inte på många 
överraskningar men två saker är lite förvånande. Den första är att inte fler av Frances 
Burneys titlar fanns och att den enda som fanns, Evelina, inte fanns på fler bibliotek. En 
av anledningarna till att detta är förvånande är att Burney var en av de mest lästa för-
fattarna i Sverige i början av 1800-talet.88 Den andra saken som förvånar är att poeterna 
                                                 
87 Halldén, 1997, s. 128. Både Edgeworths och Burneys verk gavs ut i nya upplagor på 70-talet och några 
har kommit i nytryck även senare, vilket pekar på ett ökat intresse.  
88 Läs mer om Burney på sidan 29. 
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var så dåligt representerade. Poesi brukar visserligen inte uppta många hyllmeter på 
folkbiblioteken men det finns vissa poeter som är väl representerade, till exempel Byron 
som var nästan samtida med flera av de aktuella poeterna.  

Det är intressant att Tom Jones och The Monk är så välrepresenterade, framförallt Tom 
Jones som både finns i många utgåvor och på många bibliotek. De fick mycket upp-
märksamhet när de först publicerades men de ansågs även vara moraliskt förkastliga.89 
Förmodligen är det två av anledningarna till att de har överlevt och de var även ny-
danande, Tom Jones mer än The Monk, även om publiciteten till stor del var negativ. 
Det är svårt att tänka sig att romaner från 2000-talet skulle överleva i flera århundraden 
av samma anledning, biblioteken skulle då vara överbelastade av erotik.  

En jämförelse mellan kvinnliga och manliga författare säger i det här fallet inte mycket 
och skulle behöva relateras till kanondiskussionen för att bli intressant. Det kan dock 
konstateras att de kvinnliga författarna är dåligt representerade både på universitetens 
litteraturlistor och i de litteraturhistoriska översiktsverken. 

7.2 Frågornas svar 

Är det någon skillnad på de svenska och engelska utgåvorna av Jane Austens tre första 
romaner i fråga om litterära allusioner och hur ser den skillnaden i så fall ut? Ja det 
finns en viss skillnad, nästan samtliga allusioner finns dock fortfarande kvar i de 
svenska översättningarna även om de i några fall är ändrade och det då kan diskuteras 
om de bör räknas som allusioner. I ett fåtal fall är det osäkert huruvida översättaren själv 
har sett och förstått den litterära allusionen vilket kan få som konsekvens att den inte 
översätts som en sådan utan en bokstavlig översättning görs, en så kallad efterbildning. 
Några av bortfallen kan tyckas onödiga, kanske framförallt Aesop som finns så väl 
representerad på de svenska biblioteken, medan andra ändå hade varit svåra för många 
svenska läsare att förstå eftersom de författarna och verken inte är väl representerade 
varken på biblioteken, litteraturlistorna eller i de litteraturhistoriska översiktsverken. 

Den andra frågeställningen har redan besvarats men för tydlighetens skull kommer här 
en snabbrepetition. Vilken möjlighet har den nutida svenska läsaren att inhämta kun-
skap på svenska bibliotek, på universitetens grundkurser i litteraturvetenskap och i litt-
eraturhistoriska översiktsverk som kan hjälpa henne att förstå de litterära allusionerna 
i Jane Austens tre första romaner? På de akademiska biblioteken finns de flesta av de 
aktuella författarna och verken tillgängliga om än i ett fåtal exemplar, utbudet är 
betydligt mer begränsat på folkbiblioteken. I litteraturlistorna till universitetens grund-
kurser i litteraturvetenskap nämns endast ett fåtal. Om alla tre räknas tillsammans finns 
det information att hämta om åtta av de 56 allusionerna. De litteraturhistoriska över-
siktsverken slutligen erbjuder även de en mycket begränsad möjlighet till kunskap om 
de litterära allusionerna, elva författare nämns inte i någon av dem. Mest information 
finns i Litteraturens historia i världen som är ett översiktsverk som ofta används på 
universitetsnivå, där nämns fjorton av de aktuella författarna.  

                                                 
89 Gillie, 1985, s. 48 och Lewis i Alex 
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7.3 Läsförståelse och tillgänglighetens konsekvenser 

Begreppet läsförståelse är i denna uppsats kopplat till förståelse av litterära allusioner 
som är en del av den övergripande läsförståelsen. De litterära allusionerna är ett av 
många element som måste tolkas för att förstås och bli meningsfulla. Uppsatsen är inte 
inriktad på att undersöka de faktiska konsekvenserna av den svenska läsarens möjliga 
förståelse av de litterära allusionerna i Jane Austens tre första romaner men det kan ändå 
vara intressant att övergripande titta på de stora punkterna för påverkan.  

Det har påpekats att Cowper, Burney, Graves, Richardsons Grandison, de gotiska för-
fattarna och Aesop är de viktigaste författarna och verken att känna till. Anledningen till 
att det endast är ett verk – Grandison – som nämns är att det finns allusioner till flera av 
Richardsons verk men de övriga inte har lika stor betydelse. Allusionerna till William 
Cowper används för att illustrera Mariannes karaktär i Sense and Sensibility. Missar 
läsaren denna information är det svårare att förstå Mariannes reaktioner och handlingar 
som till stor del är baserade på en strömning som just då var på modet – sensibilitets-
kulten.  

Burney och Richardson används som en motpol till de gotiska romanerna i Northanger 
abbey. Allusionerna påverkar förståelsen av denna motsatsrelation och det i sin tur 
påverkar förståelsen av hela berättelsen. Frances Burney och Richardson står för det 
traditionella, stabila och vettiga medan de gotiska romanerna står för fantasi och 
utsvävningar, inte minst sexuell frisläppthet. Även karaktärerna relateras på olika sätt 
till denna litteratur. Burney alluderas även i Pride and Prejudice och där är allusionerna 
återigen knutna till karaktärer.  

Läsaren kan uppfatta allusionen till Graves som en hänvisning till någon annan karaktär 
i Sense and Sensibility men någon karaktär vid namn Columella finns inte i den 
romanen. Allusionen är kopplad till Edwards livssituation och däri ligger dess be-
tydelse. Eftersom den saknar en tydlig förklaring utgör den ett potentiellt irritations-
moment för läsaren. 

De gotiska romanerna är en av de båda motsatspolerna i Northanger abbey och precis 
som Burney och Richardson används de för att illustrera karaktärer. De har dock större 
betydelse än så för den här romanen eftersom berättelsen både direkt och indirekt 
relateras till dem. Det viktigaste är dock att känna till Ann Radcliffe som är den som 
alluderas mest.  

Aesop slutligen utgör som sagt inget problem för den som läser Jane Austens romaner 
på svenska. För den som läser på engelska kan allusionen påverka läsningen, förstår 
läsaren inte den utgör den ett udda element i texten. Det är framförallt därför den är 
viktig, för att den blir ett tydligt avbrott i texten.  

Det skapande förräderiet kan på detta sätt endast undersökas i sin negativa aspekt, vad 
läsaren missar. Den positiva aspekten, vad läsaren ersätter den missade informationen 
med eller vilka bilder han/hon skapar, kan endast läsaren själv beskriva. Med utgångs-
punkt i de viktigaste av de litterära allusionerna och med tanke på vilka av författarna 
och verken som är lättast tillgängliga kommer den nutida svenska läsaren förmodligen 
inte förstå allusionerna till Burney, Cowper, Graves och Richardson (Grandison). Kvar 
blir endast de gotiska författarna och Aesop. Resultatet av det skapande förräderiet blir 
med all sannolikhet inte en helt ny roman, om man inte utgår ifrån Roman Ingardens 
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teorier, utan snarare en annan tolkning av karaktärerna och anledningarna till deras 
handlingar. Relationen mellan Elinors förnuft och Mariannes känsla kommer inte för-
stås i alla sina nyanser. Inte heller Edwards självbild blir lika tydlig. Slutligen försvinner 
den tydliga gränsen mellan Catherines faktiska referensram och det den borde eller det 
den anses borde vara.  

7.4 Tidigare forskning och framtida användning 

Forskningen om Jane Austens litterära relationer till andra författare har framförallt 
pekat ut Richardson, Burney, Edgeworth och Cowper som viktiga inspirationskällor. 
Tre av dessa har visat sig mycket viktiga även vad gäller de litterära allusionerna. Edge-
worth är inte en av de jag ovan har nämnt som mycket viktiga för förståelsen av de 
litterära allusionerna. Det beror i första hand på att kunskap om Burney väger upp för 
bristande kunskap om Edgeworth. Edgeworth alluderas på ett ställe i Northanger abbey, 
på samma sida finns allusioner till Burneys Cecilia och Camilla. Känner läsaren till 
Burney är det därför inte nödvändigt att känna till Edgeworth. Det betyder dock inte att 
hon inte var en viktig inspirationskälla för Jane Austen.  

Hur kan den information som har framkommit användas i det dagliga arbetet på 
biblioteket och för att främja ungas läsande? Den kan användas som ingångar till olika 
romaner, om en läsare till exempel har läst Udolpho av Radcliffe kan litteratur-
förmedlaren berätta om kopplingen till Northanger abbey och på så sätt få läsaren 
intresserad. Mer troligt är det dock att det är tvärtom, läsaren har läst Northanger abbey. 
Det blir ett sätt att spinna vidare på tråden. Informationen kan även vara bra för att hitta 
en bok med rätt svårighetsgrad. En bok som är starkt kontextbunden, till exempel 
genom litterära allusioner, blir svår för en läsare som inte har någon kunskap om den 
kontexten.  

Liknande undersökningar som den som utförts i denna uppsats men i en större skala kan 
användas för att peka ut bra ingångspunkter till litterära perioder eller stilar. Jane Austen 
kan till exempel vara en bra ingångspunkt till engelsk 1700-talslitteratur. Hennes böcker 
är inte svårlästa men de introducerar läsaren till perioden genom de litterära allu-
sionerna. Att rekommendera en roman relaterad till en Austenroman kan öka litteratur-
intresset och ge läsaren en positiv upplevelse då förståelsen utökas och läsaren på så sätt 
kan göra nya kopplingar och öka sin förståelse både för den ursprungliga Austen-
romanen och för den relaterade romanen. Cirkeln kan på detta sätt göras positiv och om-
vandla läsakten från något motsträvigt till något tillfredställande. Information som 
denna kan även användas vid bokprat, det blir en sammanhållande röd tråd.  

7.5 Förslag på vidare forskning 

Det hade varit mycket intressant att utöka denna studie genom att titta på inköpsdatum 
och förändringar i kurslitteraturlistor för att se om utbudet och omnämnandet av de 
författare alluderade av Jane Austen har påverkats av det ökande intresset för henne. 
Ökar till exempel bibliotekens inköp av relaterade verk när en ny film eller tv-serie 
visas? Ett möjligt resultat skulle kunna vara att en författares kändisskap påverkar 
intresset för andra författare han/hon själv inspirerades av. Den intermediala aspekten är 
viktig här. 
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Det skulle även vara intressant att införa ett tredje element i ekvationen, nämligen bok-
handlarna. Även bokhandlarna påverkar givetvis vad som finns tillgängligt för läsaren. 
Men det finns en kostnadsfråga och därför valde jag att inte ta upp bokhandlarna i den 
här undersökningen, många har inte råd att köpa böcker. Bokhandeln påverkas av 
trender och aktuella diskussioner, de är trots allt beroende av marknaden. De borde där-
för påverkas när en författare får så mycket publicitet som Jane Austen har fått och får, 
inte minst när det släpps nya filmatiseringar. Därför skulle det vara intressant att koppla 
det till ovan nämnda fråga, hur den ökade populariteten påverkat tillgången och efter-
frågan.  

En aspekt som inte har fått något stort utrymme i denna undersökning är författarnas 
kön. Det nämns att de kvinnliga författarna är dåligt representerade men det är utifrån 
den undersökning som gjorts här omöjligt att säga varför. Det skulle kunna bero på att 
flera av de aktuella kvinnorna skrev gotiska romaner men anledningen kan även vara en 
annan. Det skulle vara intressant att ta reda på detta genom att titta på kanon-
diskussioner och litterära trender.  

En sista tanke om vidare forskning är en användarinriktad studie. Materialet som har 
presenterats här skulle då kunna användas som grund. Hur olika grupper av användare 
upplever problematiken med litterära allusioner, om det stör deras läsning eller om de 
känner att allusionerna tillför något skulle vara mycket intressant att veta.  
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8. Sammanfattning 
Den undersökning uppsatsen handlar om utgår ifrån tre viktiga antaganden: en text 
måste tolkas för att förstås, all tolkning är beroende av tolkarens förförståelse och 
slutligen att en text förändras när den förflyttas i tid och rum. De första två antagandena 
är allmänt relaterade till humanvetenskaperna och specifikt till hermeneutiken. För att 
förstå något, vad som helst, måste en tolkning ske och denna tolkning utgår ifrån det 
personen redan vet. Förförståelsen består bland annat av vad vi lär oss i skolan och den 
är socialt skapad. Den påverkas med andra ord av det samhälle och den tid vi lever i. En 
text skriven på 1700-talet skrevs i en specifik kontext och förhåller sig till de 
strömningar och idéer som rådde. När en läsare på 2000-talet tar upp denna text sker en 
nytolkning, som vid varje läsakt, och den baseras på läsarens kontext och förförståelse, 
det sker ett skapande förräderi. Det är litteratursociologen Robert Escarpit som har 
myntat begreppet skapande förräderi för att beskriva vad som händer när en litterär text 
förflyttas i tid och rum.  

Litterära allusioner är ett textelement som tillför den litterära texten ytterligare en 
dimension genom att skapa en relation till en annan text eller författare. Hur lätt eller 
svårt det är att förstå en allusion beror dels på dess utseende, egennamnsallusioner är till 
exempel lätta att hitta, och delvis på hur kulturspecifika de är.  

Författaren Jane Austen är ett intressant exempel i det här fallet eftersom hon är en 
klassisk författare som fortfarande läses mycket, inte minst har intresset för henne ökat 
efter ett antal filmatiseringar. Dessutom anses hon utgöra slutpunkten för den engelska 
romanens utveckling och denna utnämning har hon fått för att hon kombinerade element 
från andra stora 1700-talsförfattare och ur detta skapade en unik stil. Många av de andra 
författarna som skrev under 1700-talet är dock bortglömda och det påverkar förståelsen 
av Jane Austens romaner eftersom det påverkar förståelsen av de litterära allusionerna i 
dem.  

Syftet med uppsatsen är att belysa den svenska nutida läsarens möjligheter att förstå de 
litterära allusionerna i Jane Austens tre första romaner. Det är två frågeställningar som 
undersöks: 

• Är det någon skillnad på de svenska och engelska utgåvorna av Jane Austens tre 
första romaner i fråga om litterära allusioner och hur ser den skillnaden i så fall 
ut? 

• Vilken möjlighet har den nutida svenska läsaren att inhämta kunskap på svenska 
bibliotek, på universitetens grundkurser i litteraturvetenskap och i litteratur-
historiska översiktsverk som kan hjälpa henne att förstå de litterära allusionerna 
i Jane Austens tre första romaner? 

Utgångspunkten för uppsatsen är en lista över litterära allusioner i Jane Austens 
romaner sammanställd av de efter avgränsningarna aktuella allusionerna från R.W. 
Chapmans lista från 1923. Listan har kompletterats med aktuella allusioner som nämns 
av redaktörerna till de nya Cambridge-utgåvorna av Jane Austens romaner. Med 
utgångspunkt i denna lista har sedan Libris och BURK undersökts för att se om och 
vilka författare och verk som där finns tillgängliga. Fyra litteraturhistoriska översikts-
verk och litteraturlistor från tre universitet till grundkurserna i litteraturvetenskap har 
även de undersökts för att se vilka av författarna och verken som där nämns. På så sätt 
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skapas en bild av den möjliga kunskap den nutida svenska läsaren kan få från dessa 
resurser om de litterära allusionerna i Jane Austens tre första romaner.  

I universitetens litteraturlistor och i de litteraturhistoriska översiktsverken nämns ett 
fåtal av de alluderade författarna och verken, med undantag för Litteraturens historia i 
världen där 14 författare nämns. På de bibliotek som är anslutna till Libris finns å andra 
sidan nästan alla de aktuella verken tillgängliga, endast ett saknas helt. Flera av dem 
finns dock endast i ett fåtal exemplar och på ett fåtal bibliotek. Folkbiblioteken som är 
anslutna till BURK kan inte erbjuda lika många av de aktuella böckerna.  

Det görs även en jämförelse mellan de engelska utgåvorna av romanerna och de svenska 
översättningarna för att se om de skiljer sig vad gäller de litterära allusionerna. Eftersom 
en svensk läsare kan läsa på både engelska och svenska är denna information viktig för 
att få en heltäckande bild. Det visade sig att tre av allusionerna saknas helt i de svenska 
översättningarna. De övriga finns kvar men några av dem, framförallt de som översatts 
med strategin efterbildning, kan vara svåra att upptäcka. 
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Bilaga 1. Lista över litterära allusioner i Sense and 
Sensibility, Pride and Prejudice och Northanger abbey 
Allusionerna presenteras i bokstavsordning efter författarnamn. Jag har gjort ett par 
kompletteringar till Chapmans lista och dessa kommer från de nya annoterade ut-
gåvorna av Jane Austens verk utgivna av Cambridge University Press.  

För att det enkelt ska gå att se var informationen om allusionen är hämtad kommer 
några förkortningar användas som anger källa, dessa presenteras inom hakparenteser. 
Förkortningar används även för att informera om vilken bok allusionen förekommer i. 

Sidhänvisningarna är till de aktuella sidorna i Cambridge-utgåvorna. Sidnummer inom 
parentes hänvisar till de svenska utgåvorna. För referenser till de böcker som används se 
primärmaterialet i käll- och litteraturförteckningen. 

 
Aesop (enligt Cambridge-utgåvan är det en version sammanställd av Samuel Croxall 
1722 som troligen var tillgänglig för Jane Austen): The Vain Jack-daw, PP 358(249) 
[Cam] 

Burney, Frances: Cecilia, or Memoirs of an Heiress (1782) NA 31 (40) [Chap], PP 28 
(25) [Cam]; Camilla, or a Picture of Youth (1796) NA 31 (40), 43 (57), 112 (144) 
[Chap]; Evelina, or The History of A Young Lady’s Entrance into the World (1778) NA 
16 (20) [Cam], PP 319 (223) [Cam] 

Cowper, William: SS 20 (17), 57 (42), 107 (79) [Chap] 

Edgeworth, Maria: Belinda (1801) NA 31 (40) [Chap] 

Fielding, Henry: Tom Jones (1749) NA 43 (57) [Chap] 

Gay, John: Fables, The Hare and many friends (1727) NA 6 (6) [Chap] 

Graves, Richard: Columella; or, The Distressed Anchoret (1779) SS 119 (88) [Chap] 

Gray, Thomas: Elegy written in a country churchyard (1751) NA 8 (9) [Chap], PP 179 
(129) [Cam] 

Grosse, Karl Friedrich August (Chapman listade verket under namnet Peter Will som är 
översättaren inte författaren, sökningarna gjordes på båda namnen för att inte missa 
några utgåvor): Horrid Mysteries: A Story (1796) NA 33 (44) [Chap] 

Kahlert, Karl Friedrich (Chapman listade denna bok under namnet Peter Teuthold, dess 
översättare, men det har senare framkommit att det var Kahlert, som då använde 

Chap = Chapmans lista 

Cam = Cambridge-utgåvorna 

NA = Northanger abbey 

PP = Pride and Prejudice 

SS = Sense and Sensibility 
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pseudonymen Flammenberg, som har skrivit romanen): The Necromancer (1794) NA 
33 (43) [Chap] 

Lathom, Francis: The Midnight Bell (1798) NA 33 (44) [Chap] 

Lewis, Matthew Gregory: The Monk (1796) NA 43 (57) [Chap] 

Milton: NA 31 (40) [Chap] 

Moss, Thomas: Poems on Several Occasions, The Beggar’s Petition (1769) NA 6 (6) 
[Chap] 

Parsons, Eliza: The Castle of Wolfenbach, A German Story (1793) och The Mysterious 
Warning, A German Tale (1796) NA 33 (43) [Chap] 

Pope, Alexander: NA 31 (40), SS 57 (42); Elegy to the memory of an unfortunate lady 
(1717) NA 8 (8-9) [Chap] 

Prior, Matthew: NA 31 (40) [Chap] 

Radcliffe, Ann: The Mysteries of Udolpho (1794) NA 32-33 (43), 81 (104), 85 (108), 
107-109 (138-139), 161 (203), 192 (243), 194 (246) [Cam]; The Italian (1797) NA 33 
(43) [Chap]; Romance of the Forest (1791) NA 162-164 (203-206), 187 (236) [Cam]  

Richardson, Samuel: Sir Charles Grandison (1753-54) NA 35 (46) [Chap], SS 45 (34) 
[Cam]; Pamela, or, Virtue Rewarded (1740) SS 314 (233) [Cam] 

Roche, Regina Maria: Clermont, A Tale (1798) NA 33 (43) [Chap] 

Scott, Walter: SS 57 (42), 107 (79) [Chap] 

Shakespeare, William: Hamlet (1601) SS 98 (73); Measure for Measure (1604) NA 8 
(9); Othello (1605) NA 8 (9); Twelfth night (1600) NA 8 (9) [Chap], PP 49 (41) [Cam]; 
Romeo and Juliet (1596) SS 70 (51) [Cam] 

Sleath, Eleanor: The Orphan of the Rhine, A Novel (1798) NA 33 (44) [Chap] 

Sterne, Laurence: NA 31 (40) [Chap]; Tristram Shandy (1759-67) PP 153 (112) [Cam] 

Teuthold: Se Kahlert 

Thomson, James: SS 107 (79); Spring (1728) NA 8 (9) [Chap] 

Will: Se Grosse 
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Bilaga 2. Jämförelse mellan de engelska utgåvorna och 
de svenska översättningarna 
Några titlar skulle kunna placeras under både övertagning och ersättning eftersom några 
verk, åtminstone i sina kortversioner, har samma titel på svenska och engelska. Är det 
så har de beskrivits som övertaganden, vilket de i många fall har visat sig vara när hela 
titeln väl skrivits ut. Hänvisningarna till aktuella sidor görs på samma sätt som i bilaga 
1.  

Aesop – PP 358 (249) uteslutning 

Burney – Cecilia NA 31 (40) övertagning + tillägg, PP 28 (25) efterbildning; Camilla 
NA 31 (40) övertagning + tillägg, 43 (57) övertagning, 112 (144) efterbildning + tillägg; 
Evelina NA 16 (20) efterbildning, PP 319 (223) efterbildning 

Cowper – SS 20 (17) övertagning, 57 (42) övertagning, 107 (79) övertagning 

Edgeworth – NA 31 (40) övertagning + tillägg 

Fielding – NA 43 (57) övertagning 

Gay – NA 6 (6) efterbildning  

Graves – SS 119 (88) övertagning (men något felaktigt, ska vara Columellas inte 
Columella) 

Gray – NA 8 (9) ersättning (det ska finnas en svensk översättning av Elegy written in a 
country churchyard, jag har själv inte lyckats få tag i den men utgår ifrån att 
översättaren har det, om inte så är det en efterbildning); PP 179 (129) uteslutning 

Grosse – NA 33 (44) övertagning 

Kahlert – NA 33 (43) övertagning men modifierad (har valt att endast skriva The tale 
of the Black Forest när boken egentligen heter The Necromancer; or, The tale of the 
Black Forest och det i den engelska utgåvan står Neccromancer of the Black Forest) 

Lathom – NA 33 (44) övertagning 

Lewis – NA 43(57) övertagning + tillägg 

Milton – NA 31 (40) övertagning 

Moss – NA 6 (6) efterbildning (något osäker, skulle även kunna vara ersättning men jag 
har inte lyckats hitta någon svensk översättning av den här dikten) 

Parsons – NA 33 (43) övertagning 

Pope – SS 57(42) övertagning; NA 8 (8-9) efterbildning, 31 (40) övertagning 

Prior – NA 31 (40) övertagning 

Radcliffe – Udolpho NA 32-33 (43) övertagning + tillägg (författarnamn), 81 (104) 
övertagning och efterbildning + tillägg, 85 (108) övertagning, 107-109 (138-139) 
övertagning, 161 (203) övertagning, 192 (243) övertagning + tillägg (förklarar vem det 
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är), 194 (246) efterbildning; Italian NA 33 (43) övertagning; Forest NA 162-164 (203-
206) efterbildning, 187 (236) efterbildning 

Richardson – Grandison NA 35 (46) övertagning, SS 45 (34) efterbildning; Pamela SS 
314 (233) efterbildning 

Roche – NA 33 (43) övertagning 

Scott – SS 57(42) övertagning, 107 (79) övertagning 

Shakespeare – Hamlet SS 98 (73) övertagning; Measure for measure NA 8 (9) 
ersättning (finns ett flertal svenska översättningar); Othello NA 8 (9) ersättning (finns 
ett flertal svenska översättningar); Twelfth night NA 8 (9) ersättning (finns ett flertal 
svenska översättningar), PP 49 (41) ersättning (texten skulle kunna vara baserad på den 
svenska översättningen av Twelfth night där ’food’ har ersatts med ’näring’ (i de mer 
nutida versionerna, i äldre utgåvor skrivs det ofta ’närs’), men det kan också vara en 
omedveten koppling och är i så fall efterbildning); Romeo and Juliet SS 70 (51) 
övertagning 

Sleath – NA 33 (44) övertagning 

Sterne – NA 31 (40) övertagning (men en något felaktig sådan eftersom författarnamnet 
har kursiverats och därför indikerar att det är en titel snarare än en författare som 
nämns); Tristram Shandy PP 153 (112) uteslutning 

Thomson – SS 107 (79) övertagning; Spring NA 8 (9) ersättning (det finns en svensk 
översättning av Spring, jag har själv inte lyckats få tag i den men utgår ifrån att 
översättaren har det, om inte så är det en efterbildning) 
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Bilaga 3. Universitetens litteraturlistor 
I denna tabell finns ingen uppdelning mellan författare där specifika verk nämns och 
författare som endast nämns vid namn eftersom författarnamnen alltid nämns i listorna. 
De aktuella titlarna presenteras inom parentes, förekommer någon annan av författarens 
titlar nämns det inte. De litteraturlistor som har undersökts användes under höstterminen 
2010.  

Tabell 9: 

Författare (verk) Uppsala Göteborg Mittuniversitetet 
Aesop    
Frances Burney 
(Cecilia, Camilla, 
Evelina) 

   

William Cowper    
Maria Edgeworth 
(Belinda) 

   

Henry Fielding 
(Tom Jones) 

Förf. (Tom Jones)   

John Gay (The Hare 
and many friends i 
Fables) 

   

Richard Graves 
(Columella) 

   

Thomas Gray 
(Elegy) 

Förf. (Elegy)   

Karl Friedrich 
August Grosse 
(Horrid Mysteries) 

   

Karl Friedrich 
Kahlert (The 
Necromancer) 

   

Francis Lathom 
(The midnight bell) 

   

Matthew Gregory 
Lewis (Monk) 

   

Milton Förf.  Förf.  
Thomas Moss 
(Beggar’s Petition i 
Poems on several 
occasions) 

   

Eliza Parsons 
(Wolfenbach, 
Mysterious 
warnings) 

   

Alexander Pope 
(Elegy to the 
memory of an 
unfortunate lady) 

   

 



60 

 

Matthew Prior    
Ann Radcliffe 
(Forest, Italian, 
Udolpho) 

   

Samuel Richardson 
(Sir Charles 
Grandison, Pamela) 

Förf. (Pamela) Förf. (Pamela)  

Regina Maria Roche 
(Clermont) 

   

Sir Walter Scott    
William 
Shakespeare 
(Hamlet, Othello, 
Measure for 
measure, Twelfth 
night, Romeo and 
Juliet) 

Förf. (Hamlet) Förf. Förf. (Hamlet) 

Eleanor Sleath 
(Orphan of the 
Rhine) 

   

Laurence Sterne 
(Tristram Shandy) 

  Förf. (Tristram 
Shandy) 

James Thomson 
(Spring i The 
Seasons) 

   

 

Referensverk på engelska som nämns i Uppsala universitets litteraturlista:  

The Cambridge Companion to English Literature, 1650-1740, Steven N. Zwicker (ed.), 
Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1998  

The Cambridge Companion to Eighteenth-century Poetry, John Sitter (ed.), Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001  

The Cambridge Companion to the Eighteenth-century novel, John Richetti (ed.), 
Cambridge: Cambridge University Press, 1996  

The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland, Ronald Carter & 
John McRae (eds), 2. ed, London: Routledge, 2001 
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Bilaga 4. Litteraturhistoriska översiktsverk 
Till egen rubrik räknas även de kortare avsnitt som ofta finns i samband med bilder i 
Litteraturens historia i världen. Tabell tios sista kategori – Författaren nämns i texten – 
är med för att visa om författaren överhuvudtaget nämns i boken. Vissa av de aktuella 
verken räknas inte till författarens främsta och det kan då hända att författaren men inte 
det specifika verket nämns. Kategorin kan därför fungera som en indikator på huruvida 
författaren inte platsade alls eller det snarare var verket som inte platsade i översikten. I 
tabell nummer elva har endast författarnamnens närvaro i innehållsförteckningen under-
sökts, inte verkens. Detta kan ge en något orättvis bild eftersom det händer att något av 
författarens verk nämns, till exempel i 1001 böcker. Men eftersom det endast är för-
fattaren som nämns i romanerna är det inte säkert att en läsare skulle reagera på någon 
av författarens titlar. 

Är det flera verk som är aktuella för en viss författare, till exempel Frances Burney 
eftersom tre av hennes romaner alluderas, så skrivs de verk som nämns inom parentes 
efter varje översiktsverk. 

Följande förkortningar används: 

LO = Litteraturorientering 

LH = Litteraturens historia i världen 

LL = Den levande litteraturen 

1001 = 1001 böcker du måste läsa innan du dör 

Tabell 10: 

Författare där 
specifika titlar 
nämns 

Verket eller 
författaren (om 
författaren 
nämns i 
romanen) nämns 
i innehålls-
förteckningen 

Verket nämns i 
texten  

Författaren/verket 
har egen rubrik 

Författaren 
nämns i 
texten 

Aesop  
(The vain 
Jack-daw) 

   LH 

Frances 
Burney 
(Cecilia, 
Camilla, 
Evelina) 

 LH(Evelina, 
Cecilia) 

 LH 

Maria 
Edgeworth 
(Belinda) 

    

Henry 
Fielding (Tom 
Jones) 

1001 LO 
LH  
1001 

LH 
1001 

LH 
LO 
1001 
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John Gay 
(The Hare and 
many friends i 
Fables) 

   LH 

Richard 
Graves 
(Columella) 

    

Thomas Gray 
(Elegy) 

 LH  LH 

Karl Friedrich 
August Grosse 
(Horrid 
Mysteries) 

    

Karl Friedrich 
Kahlert (The 
Necromancer) 

    

Francis 
Lathom (The 
midnight bell) 

    

Matthew 
Gregory 
Lewis (Monk) 

 LH  LH 

Thomas Moss 
(Beggar’s 
Petition i 
Poems on 
several 
occasions) 

    

Eliza Parsons 
(Wolfenbach, 
Mysterious 
warnings) 

    

Alexander 
Pope 
(unfortunate 
lady) 

   LH 

Ann Radcliffe 
(Forest, 
Italian, 
Udolpho) 

 LH(Udolpho, 
Italian) 

 LH 

Samuel 
Richardson 
(Sir Charles 
Grandison, 
Pamela) 

 LL (Pamela 
LO(Pamela) 
LH (Pamela) 

 LL 
LO 
LH 

Regina Maria 
Roche 
(Clermont) 
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William 
Shakespeare 
(Hamlet, 
Othello, 
Measure for 
measure, 
Twelfth night, 
Romeo and 
Juliet) 

LL 
LO 
1001 (Hamlet, 
Othello, Romeo 
och Julia, 
Trettondagsafton) 

LL(Hamlet, 
Romeo och Julia)  
LO(Hamlet) 
LH(Twelfth night, 
Hamlet, 
R&J,Othello) 
1001 (Hamlet, 
Othello, Romeo 
och Julia, 
Trettondagsafton) 

LL 
LO 
LH 
1001 

LL 
LO 
LH 
1001 

Eleanor Sleath 
(Orphan of 
the Rhine) 

    

Laurence 
Sterne 
(Tristram 
Shandy) 

1001 LH 
1001 

1001 LH 
1001 

James 
Thomson 
(Spring i The 
Seasons) 

 LH(The Seasons)  LH 

 

På ett ställe nämns James Thomsons The Seasons men inte den specifika dikten Spring. 
Spring ingår dock i The Seasons och det vanligaste spridningssättet, även om den 
förekommer självständigt, är i samlingen med alla årstiderna. Jag tyckte därför det var 
relevant att ta med den.  

Tabell 11: 

Författare där 
specifika titlar inte 
nämns 

Nämns i 
innehållsförteckningen

Egen rubrik Nämns i texten 

William Cowper    
Milton  LH LO 

LH 
1001 

Alexander Pope   LH 
Matthew Prior    
Sir Walter Scott LL LL 

LH 
 

LL 
LO 
LH 
1001 

Laurence Sterne   LH 
1001 

James Thomson   LH 
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Bilaga 5. Libris  
Sökorden anges inom parentes i kategorin ’Författare där specifika titlar nämns’ i tabell 
12, i tabell 13 har sökningarna uteslutande gjorts på författarnamnen. Parenteserna i 
kategorierna ’Antal utgåvor’ och ’Antal bibliotek’ anger elektroniska böcker. Före-
kommer titlarna inte på något bibliotek utan endast som poster i databasen har de inte 
räknats. Det noteras även om boken finns filmatiserad. Denna information placeras 
under ’Titlar på svenska’ respektive ’Titlar på engelska’ beroende på var den är pro-
ducerad.  

I de fall där det finns en kommentar att det är många volymer, när fler än fyra, kan 
siffran hur många bibliotek boken finns på säga mer än antalet utgåvor. Det noteras 
även om verket/författaren finns på Kungliga biblioteket.  

Det finns flera utgåvor av Aesops fabler och jag har letat efter innehållsförteckningar 
men inte lyckats få tag på dem till alla. Jag har därför valt att ta med de utgåvor som inte 
är komprimerade utan ligger på minst 100 sidor, någon bok på 95 sidor har också 
räknats. Då är chansen stor att den aktuella fabeln är med under någon av sina svenska 
titlar – Den fåfänga kajan, Lånta fjädrar. Tyvärr är informationen ibland bristfällig 
även vad gäller böckernas omfång.  

Tabell 12: 

Författare där 
specifika titlar 
nämns 

Titlar på 
svenska 

Antal 
utgåvor 

Antal 
bibliotek

Titlar på 
engelska 

Antal 
utgåvor 

Antal 
bibliotek 

Aesop 
(aesop, aisopos) 

Aisopos’ 
fabler, Esops 
fabler, 
Hundrade 
Esopi fabler, 
Aisopos 
fabler, 
Æsopiska 
Fabler 

17 (1) 34 (1) 
Kungl. 

The fables 
of Aesop, 
Aesop’s 
fables, The 
Book of the 
subtyl 
historyes 
and fables 
of Esope 
m.fl 

10 (89) 12 (2) 
Kungl. 

Frances Burney 
(Camilla, 
Cecilia, 
Evelina) 

Cecilia 8 
(sju 
volymer)

5 
Kungl. 

Cecilia 6 (11) 5 (1) 
Kungl. 

Camilla 7 
(sex 
volymer)

3 
Kungl. 

Camilla 3 (3) 5 (1) 
Kungl. 

Evelina 1 2 
Kungl. 

Evelina 7 (11) 15 (1) 
Kungl. 

Maria 
Edgeworth 
(Belinda) 

Belinda 1 2 
Kungl. 

Belinda 4 5 
Kungl. 

Henry Fielding 
(Tom Jones + 
The history of 
Tom Jones) 

Tom Jones 16 39 
Kungl. 

Tom Jones 
(film) 

45 (33) 40 (9) 
Kungl. 
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John Gay 
(Fables, Fabler) 

Fabler 2 1 
Kungl. 

Fables 
(flera olika, 
även 
samlingar) 

12 (87) 
 

8 (1) 
Kungl. 

Richard Graves 
(Columella) 

   Columella 2 (1) 1 (1) 

Thomas Gray 
(Elegy, Elegi, 
kyrkogård) 

   An Elegy 
written in a 
country 
churchyard 

3 (20) 5 (9) 
Kungl. 

Karl Friedrich 
August Grosse 

      

Karl Friedrich 
Kahlert 
(Flammenberg) 
(necromancer) 

   The 
necromancer

1 (1) 1 (1) 

Francis 
Lathom 
(midnight bell, 
midnatt) 

   The 
midnight 
bell 

2 1 

Matthew 
Gregory Lewis 
(Monk, 
Munken) 

Munken 7 10 
Kungl. 

The Monk 10 (11) 11 (9) 
Kungl. 

Thomas Moss     Poems on 
several 
occasions 
(innehåller 
The 
Beggar’s 
Petition) 

(1) (1) 

Eliza Parsons 
(Wolfenbach, 
mysterious 
warning) 

   Castle of 
Wolfenbach 

1 (1) 1 (1) 

   The 
mysterious 
warning 

1 (1) 1 (1) 

Alexander Pope 
(unfortunate 
lady) 

   Elegy to the 
memory of 
an 
unfortunate 
lady 

(1) (1) 

Ann Radcliffe 
(forest, italian, 
udolpho, 
italienaren) 

Adeline eller 
Skogs-
romanen 

4 2 
Kungl. 

The 
romance of 
the forest 

3 (5) 7 (1) 

Italienaren 4 1 
Kungl. 

The Italian 5 (4) 12 (30) 

Udolphos 
mysterier, 
Röfwarslottet 
(Röfvarslottet)  

2 
 
11 

15 
Kungl. 
2 
Kungl. 

The 
mysteries of 
Udolpho 

19 (7) 25 (1) 
Kungl. 
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Samuel 
Richardson 
(Grandison, 
Pamela) 

Den engelske 
baroneten Sir 
Charles 
Grandisons 
historia 

3 5 
Kungl. 

The history 
of Sir 
Charles 
Grandison 
(upp till åtta 
volymer) 

33 (23) 10 (1) 
Kungl. 

Pamela eller 
Dygdens 
belöning, 
Pamela eller 
den belönta 
dygden 

2 30 
Kungl. 

Pamela or, 
Virtue 
rewarded, 
Pamela 

24 (19) 26 (1) 
Kungl. 

Regina Maria 
Roche 
(Clermont) 

   Clermont. A 
tale 

1 (1) 1 (1) 

William 
Shakespeare 
 

Här nöjer jag mig med att säga att alla de fem aktuella dramerna (Hamlet, 
Othello, Measure for measure, Twelfth night och Romeo and Juliet) finns i 
åtskilliga upplagor på många bibliotek både på svenska och engelska.  

Eleanor Sleath 
(rhine) 

   The Orphan 
of the Rhine 

1 1 

Laurence 
Sterne 
(tristram 
shandy) 

Välborne herr 
Tristram 
Shandy 

3 14 
Kungl. 

The life and 
opinions of 
Tristram 
Shandy m.m 
(film) 

28 (38) 
 

21 (33) 
Kungl. 

James 
Thomson 
(spring) 

Års-tiderne 1 1 
Kungl. 

Spring, The 
Seasons 

(9) (1) 

 

Tabell 13: 

Författare där inga 
specifika verk 
nämns 

Totalt antal 
träffar 

På 
kungliga 

Engelska Svenska Titel som finns på flest 
bibliotek 

William Cowper 90 Ja 89 1 The Olney hymns, The 
Task 

Milton 658 Ja 561 14 Det förlorade paradiset 
Alexander Pope 707 Ja 669 20 The rape of the lock 
Matthew Prior 99 Ja 95  The literary works of 

Matthew Prior 
Sir Walter Scott 1064 Ja 527 269 Nio poster delar 

förstaplatsen, varav den 
mest kända är Ivanhoe 
(film) 

Laurence Sterne 314 Ja 262 9 The life and opinions of 
Tristram Shandy, 
gentleman 

James Thomson 229 Ja 219 1 Tre poster delar 
förstaplatsen varav The 
Seasons är en 
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Bilaga 6. BURK 
Informationen i dessa tabeller presenteras på samma sätt som i bilaga 5.   

Tabell 14: 

Författare där 
specifika titlar 
nämns 

Titlar på 
svenska 

Antal 
utgåvor 

Antal 
bibliotek 

Titlar på 
engelska 

Antal 
utgåvor 

Antal 
bibliotek

Aesop Aesopiska 
fabler, 50 
fabler, 
Aesops 
fabler m.m. 

6 212 Aesop’s 
fables 

8 19 

Frances Burney 
(Evelina, Cecilia, 
Camilla) 

   Evelina 2  6 

Maria 
Edgeworth 
(Belinda) 

      

Henry Fielding 
(Tom Jones + 
The history of 
Tom Jones) 

Tom Jones 12 195 Tom Jones 
(film) 

14 128 

John Gay 
(Fables, Fabler) 

   The 
poetical 
works of 
John Gay 
(ink. Hare) 

1 
 

1 

Richard Graves 
(Columella) 

      

Thomas Gray 
(Elegy, Elegi, 
kyrkogård) 

   Poems, 
letters and 
essays 
(bör 
innehålla 
E.) 

1 1 

Karl Friedrich 
August Grosse 

      

Karl Friedrich 
Kahlert 
(Flammenberg) 
(necromancer) 

      

Francis Lathom 
(midnight bell, 
midnatts- 
klockan) 

      

Matthew 
Gregory Lewis 
(Monk, Munken) 

Munken 1 52 The Monk 5 9 

Thomas Moss        
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Eliza Parsons 
(Wolfenbach, 
mysterious, 
“mysterious 
warning”) 

      

Alexander Pope 
(unfortunate 
lady) 

   The major 
works  

1 1 

Ann Radcliffe 
(forest, italian, 
udolpho, 
italienaren, 
Adeline, 
röfwarslottet, 
röfvarslottet) 

   The 
romance of 
the forest 

2 2 

   The Italian 2 1 
Udolphos 
mysterier 

2 
 

171 The 
mysteries 
of Udolpho 

4 9 

Samuel 
Richardson 
(Grandison, 
Pamela) 

Pamela eller 
Dygdens 
belöning 

1 119 Pamela, 
Pamela, or, 
Virtue 
rewarded 

8 17 

Regina Maria 
Roche 
(Clermont) 

      

William 
Shakespeare 
(Othello, 
Hamlet, 
measure, lika för 
lika, twelfth, 
trettondagsafton, 
romeo)  

Här nöjer jag mig med att säga att alla de fem aktuella dramerna (Hamlet, 
Othello, Measure by measure, Twelfth night och Romeo and Juliet) finns i 
åtskilliga upplagor på många bibliotek både på svenska och engelska. 
Measure by measure var lite dåligt representerad på engelska och fanns i 
minst upplagor även på svenska. Alla finns i minst en filmversion. 

Eleanor Sleath 
(orphan rhine, 
rhen) 

      

Laurence Sterne 
(tristram) 

Välborne 
Herr 
Tristram 
Shandy 

2 78 The life 
and 
opinions of 
Tristram 
Shandy, 
gentleman, 
Tristram 
Shandy 
(film) 

7 25 

James Thomson 
(spring, vår, the 
seasons, 
årstiderna, 
årstiderne) 

   The 
seasons 

2 2 
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Alexander Pope, det finns fler samlingsverk men eftersom jag inte lyckats få tag på 
innehållsförteckningarna nöjer jag mig med att ta med The major works där jag vet att 
dikten Elegy to the memory of an unfortunate lady finns med. För övriga verk av Pope 
se nedan. 

 

Tabell 15: 

Författare där 
inga specifika 
verk nämns 

Totalt antal 
träffar 

Engelska Svenska Titel som finns på flest 
bibliotek 

Film 

William Cowper 4 4  Poems by the late 
William Cowper 

 

Milton 63 45 13 Det förlorade paradiset På tyska 
Alexander Pope 13 11 2 The rape of the lock  
Matthew Prior      
Sir Walter Scott 324 115 159 Ivanhoe Flera 
Laurence Sterne 29 16 5 Välborne Herr Tristram 

Shandy 
Tristram 
Shandy 

James Thomson 6 4  The Seasons  
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