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Förord
Litterära mästerverk genom tiderna är i första hand avsedd för de högsko-
leförberedande gymnasieprogrammen enligt Gy 2011. Boken har en tra-
ditionell disposition med en litteraturhistorisk genomgång av litteraturen 
från äldsta tid till 1980-talet.
   Men ambitionen är mycket större. Jag har velat ge en bredare bild 
genom att även ta upp författare som sällan nämns i gymnasieböckerna. 
Jag har också velat förklara vad som gör författare och verk bra, speciella 
och intressanta, d.v.s. redogöra för de litterära verkningsmedlen samt de 
idéer och tankar författare har velat väcka genom tiderna. Jag har försökt 
förklara vad som gör verken till mästerverk, vad som gör att de läses trots 
att de kanske är många hundra år gamla. Avsikten har också varit att få 
eleverna att tänka och känna vid kontakten med dikter, dramer och be-
rättelser. Jag har velat öppna för tankar om vad det innebär att vara män-
niska: perspektiv om mänsklig existens, om värderingar, om samhället då 
och nu, om olika kulturer, om kön och samlevnad. Boken har dessutom 
ovanligt gedigna avsnitt om litteraturen från de andra nordiska länderna 
samt från Asien, Afrika och Latinamerika, både äldre och nyare tiders 
litteratur.
   För att förverkliga min ambition är boken ganska tjock med många för-
djupningar i enskilda verk. Tanken är att kunna ge möjlighet till analyser, 
diskussioner och djupare förståelse. För att underlätta för läraren finns 
väldigt många frågor och uppgifter: instuderingsfrågor, diskussionsfrågor 
och fördjupningsuppgifter, många gånger lämpade för ämnesövergripan-
de projekt. För att underlätta för eleven är texten flankerad av stödord i 
marginalen som nämner det centrala innehållet i texten. Dessutom finns 
förklaringar till svåra ord längst ned på sidan. Alla författare har inte en 
egen rubrik, men där de tas upp är de (första gången) markerade i fetstil. 
Boken har inget register men en tydlig innehållsförteckning där de vik-
tiga namnen står.
   Emedan boken är tjock och kan kännas avancerad vid första ögonkastet 
har läraren en viktig roll (som alltid). Tanken är att eleven inte ska läsa 
allt, utan att läraren väljer de avsnitt som ska studeras under den inneva-
rande kursen – men att det hela tiden ska finnas möjlighet till bredd och 
fördjupning. Jag har f.ö. fortfarande inte träffat den lärare som har låtit 
eleverna läsa vartenda ord i läroboken.
   Litterära mästerverk genom tiderna är särskilt anpassad efter kraven i 
svenskämnet enligt Gy 2011. Förhoppningen är dock att boken också ska 
leda till ökad förståelse, bildning och smak.
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Om stavning av namn och annat

Äldre svenska texter återges oftast med modernise-
rad stavning för att inte vara besvärliga att förstå. I 
några fall har dock den gamla stavningen återgetts, 
t.ex. då den faktiskt är lätt att förstå och för att visa 
på den tidens stavning (exempelvis 1600-talets).

Norska och danska texter är oftast på originalspråk 
med ordförklaringar eller med översättning av för-
fattaren till den här boken. Ibland används gammal 
norsk och dansk stavning, med stor bokstav vid 
substantiv och ”aa” som betecknar ”å”.

En del grekiska namn kan stavas olika i citat 
och huvudtexten. Akilles stavas ofta just så, men 
översättaren Ingvar Björkeson skriver mer ljudlikt: 
”Achillevs”.

Bokstavering av kinesiska namn på svenska följer 
pinyin-systemet, som numera är det allmänna. I en 
del gamla uppslagsverk kan namnet stavas annor-
lunda. I en del fall står båda stavningar (t.ex. Li Bai 
som är känd för många svenskar som Li Po).

Även namn på personer, platser o.d. från andra 
språk kan stå olika i andra böcker än den här. Det 
kan vara viktigt att veta om man ska slå efter något 
i en uppslagsbok.

En del språk har tecken som inte finns i svenska 
(liksom vi har å, ä, ö), t.ex. ç  Š  ê. Sådana är ibland 
inte korrekt återgivna i den här boken. Där bekla-
gar sig författaren.

Om årtal

I boken står inga årtal för författares födelse och 
död. Av sammanhanget framgår det tydligt när 
personen levde och verkade, och årtal står för varje 
verks publicering (för äldre verk ibland ungefär-
ligt), urpremiär, tillkomst och liknande.

Inledning

Varför läser människor än idag flera hundra, ibland tusentals år gamla 
berättelser, dikter och skådespel? Den frågan försöker den här boken ge 
svar på – samtidigt som den ger en översikt över litteraturens historia från 
äldsta tid till omkring 1980. Ju närmare vår egen tid vi kommer desto 
svårare är det att få en god överblick över de litterära skeendena, att få per-
spektiv på litteraturen. En bok som hyllas i våra dagar kan vara bortglömd 
några år senare. Därför tas inte litteraturen efter 1980 upp här, bortsett 
från något enstaka verk. Ett kapitel om vår tids litteratur kommer antaglig 
att kännas komiskt eller mossigt om bara tio år. ”Varför nämns den för-
fattaren men inte den?” frågar sig säkert läsaren om 10-20 år. Därför är 
det nog bättre att överlåta en genomgång av de senaste årens litteratur åt 
respektive lärare och klass.
   Så – många böcker glöms alltså bort med tiden. Men en del författare 
och verk lever vidare genom att läsas om och om igen – Homeros, Sapfo, 
Ovidius, Kalidasa, Dante, Hafiz, Abu Nuwas, Murasaki, Li Bai, Stiern-
hielm, Shakespeare, Novalis, HC Andersen, Ibsen, Strindberg och många 
andra. Orsaken till att de överlevt är enkel. Det är för de är bra, riktigt bra. 
Författarna ovan har rentav skapat litterära mästerverk.
   Den här boken försöker redogöra för vad som gör de gamla verken bra 
och speciella, vad som gör dem gripande, vackra och intressanta – vad 
som gör dem till mästerverk. Det går inte att förklara för varje enskilt verk; 
det finns det inte utrymme för här. I en del fall står det explicit – d.v.s. rent 
ut sagt – vad som gör ett verk eller en författare bra eller speciell. I de flesta 
fall finns dock bara en saklig redogörelse för en författare, men genom den 
går det ofta att dra slutsatsen att han eller hon är intressant eller speciell 
på något sätt.
   Förklaringar vad som gör ett verk bra kan tyckas subjektiva – något 
som bara den som säger det tycker – men de flesta som studerat litteratur 
skulle hålla med om förklaringarna i den här boken. Det som står i boken 
utgår förstås både från egna läsupplevelser och vad specialister sagt om en 
författare.
   Vad gör då en dikt, ett drama eller en berättelse så bra att den överlevt 
hundratals år? Det kan vara att poeten lyckats hitta exakt rätt ord och ge 
dikten en skön form. Dramatikern har kanske lyckats levandegöra intres-
santa frågor med hjälp av fängslande karaktärer. Berättare kan ha skrivit 
en spännande historia utan att det blir banalt. Ibland är det speciella att 
författaren lyckats fånga sin tids stora idéer på ett särskilt sätt. Ibland finns 
det litteraturhistoriska skäl, t.ex. att författaren är först med att prova ett 
särskilt litterärt grepp eller att han eller hon gör det bäst under sin epok.
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   Ambitionen med den här boken är att fånga tre aspekter. Först det 
litterära, författares berättarförmåga, poetiska teknik och liknande – lit-
terära verkningsmedel. För det andra det litteraturhistoriska, vad som 
gör ett verk speciellt under sin tid. Och för det tredje de tankar lit-
teraturen väcker. Författare belyser ofta stora mänskliga frågor på ett 
fascinerande sätt som ger oss perspektiv på vad det innebär att vara 
människa. Genom att ta fasta på de tre aspekterna vill den här boken 
bidra till förståelse, bildning och smak – inte bara fakta.

Den här boken har ett särskilt perspektiv. Den är skriven för elever i 
svensk gymnasieskola. Den har därmed ett svenskt, nordiskt och väs-
terländskt perspektiv. En japansk, nigeriansk eller iransk gymnasiebok 
i litteraturhistoria ser nog fullständigt annorlunda ut. I en globaliserad 
värld måste dock perspektiven vidgas, så boken har gedigna avsnitt om 
litteraturen i de asiatiska, afrikanska och latinamerikanska kulturerna.
   I framtiden kommer sådana avsnitt förhoppningsvis att vara ännu 
mer omfattande. De flesta västerländska verk finns översatta till svens-
ka, men fortfarande väntar t.ex. många österländska verk på sina över-
sättare. Översättningar är nödvändiga för litteratur (såvida man inte lär 
sig alla språk själv eller nöjer sig med sådant som är skrivet på ens eget 
språk). Musik och bildkonstverk kan avnjutas var de än kommer ifrån, 
men litteraturen kräver översättningar. Utan alla enträgna och många 
gånger snillrika översättare skulle en sådan här bok inte vara möjlig. Ett 
stort tack till dem!

De flesta diktcitaten i boken står för sig på egna rader. Men några är 
inbakade i huvudtexten. Då markeras radbyte med ett snedstreck - här 
ett exempel: ”Därföre gläds, o vän, och sjung i bedrövelsens mörker: / 
Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud.”

Litteratur är på ett sätt till för underhållning, något man roar sig med 
på fritiden. Men förhoppningsvis väcker god litteratur mer hos läsaren. 
Den kan vara till tröst, som diktcitatet av Stagnelius ovan. Den kan få 
oss att tänka till och ifrågasätta saker och ting i vår omgivning. Och 
den kan få oss att känna de mest vidunderliga känslor: känslan av skön-
het, sorg över huvudpersonens öde, stark längtan och mycket annat. I 
Heinrich von Ofterdingen av den tyska romantikern Novalis drömmer 
huvudpersonen om hur han kommer till en grotta och i en blå blomma 
där tycker sig se ett kvinnoansikte, vilket väcker hans längtan. Den blå 
blomman är en symbol för kärleken. Men också för poesin, för littera-
turen, och dess förmåga att väcka liv i oss.
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