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Till lärarna
Vad man kan lära sig i följande antologi?
Mitt främsta syfte med den här antologin har varit att möjliggöra läsning av klassiker som trollbinder genom dramatik, konstnärlighet och fantasi; som fängslar genom att återge känslor och sinnelag såsom humor, sorg, kärlek, hat, mod, feghet,
förundran och rädsla; som engagerar genom sina ämnen, teman och motiv; som
blottar och berör djupa skikt i vår mänsklighet och därmed utgör en aldrig sinande
källa till mänsklig lärdom – lärdom om det mänskliga i oss. Klassiker är formidabla
på att ge den lärdomen eftersom det finns ett arketypiskt skimmer om dem som
gör att de förmedlade känslorna och idéerna tränger djupt in i själ och kropp. Sedan
kommer för mig det litteraturhistoriska sammanhanget på köpet; det fogar samman
verken till en större berättelse och hjälper till att strukturera lärandet.
Vidare har det för mig som lärare alltid känts viktigt att variera mig, från år till
år, från klass till klass. Annars riskerar kanon att stelna och en själv att ha tråkigt, i
värsta fall bli tråkig. Därför har jag tagit med ett mycket stort urval texter. En författare kan inte bära upp en hel epok, utan många texter behövs för att ge en rättvisande bild av en epok, ett land, en kultur. En eller ett par texter från renässansens
Europa, från Indien, Persien eller Japan säger inget väsentligt om epokens, landets
eller kulturens litteratur; det behövs flera texter. Det har f.ö. varit ett viktigt mål att i
möjlig mån ge tillgång till andra kulturers (än Västerlandet) litterära klassiker, deras
kanon. De elever från Indien, Kina, Iran, Turkiet o.s.v. som jag har haft har varit
mycket angelägna om sitt ursprungslands klassiker och historia, ja nästan lite lustigt
chauvinistiska: Perserriket är det absolut mäktigaste i världshistorien, en västerlänning kan inte förstå hur speciella gamla kinesiska dikter är, skönheten i Hafiz dikter
överskrider allt o.s.v. Sålunda – utöver det rent mänskliga ger klassikerna i den här
antologin möjlighet att lära sig något om olika kulturer och epoker.
Slutligen kan man genom texterna lära sig mycket om språk: nya ord, berättandets
konst, dramatisk uppbyggnad, språkhistoria, norska och danska.
Bokens disposition
Den här antologin gör sig bäst tillsammans med litteraturhistorieboken Litterära
mästerverk genom tiderna. Dispositionen här följer i stort sett samma disposition
som den boken. Men antologin går givetvis att använda självständigt. Många av
texterna är försedda med en kort presentation som sätter in verket/författaren/avsnittet i ett sammanhang, vilket gör det lättare att tillägna sig texten och att arbeta
med den. Men för en djupare behållning och förståelse bör båda böckerna finnas
tillgängliga för eleverna.
Vissa av presentationerna nämner sådant som tas upp i litteraturhistorieboken,
men en del saker är nytt; det gäller särskilt författare och verk som inte redovisas i
Litterära mästerverk genom tiderna. I vissa fall ger inledningarna tips på var man kan
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läsa hela texten i fråga eller mer av författaren i de fall klassen önskar fördjupa sig.
Det gäller speciellt för poesi och för dramer som står i gamla samlingsvolymer etc.
Tips om var man kan hitta en roman står därför inte, romannamnet är ju klart och
boken således lätt att söka rätt på.
Ibland står det något om versmått i ingresserna, fast oftast sägs inget om det; läsaren känner för det mesta av diktverkets rytm automatiskt, några versmått beskrivs
i Litterära mästerverk genom tiderna eller läraren kan informera om det.
Texter med omfångsrikt innehåll – epos, dramer etc – har många gånger inflikade
sammanfattningar vid avbrott i texten; på så sätt kan eleverna tillägna sig ett helt
drama eller ett kapitel ur ett epos eller en roman utan att behöva läsa hela verket.
Epokerna är förstås inga fasta entiteter utan lappar i viss mån över varandra. Sålunda har Lorenzo de Medici hamnat i kapitel tre om litteraturen från 1500- och
1600-talet eftersom han tillhör renässansskedet – fastän han dör redan 1492. Kapitel sex om realismen, naturalismen, symbolismen och sekelskiftets litteratur sträcker
sig ända till 1925 eftersom Rilke – som jag räknar som ganska typisk symbolist
p.g.a. sin anspråksfulla och romantiska syn på poesin, helt annorlunda modernismen – skriver färdigt Duinoelegierna och Sonetterna till Orfeus först 1922. De flesta
texterna i kapitel sju är från 1910-talet, men de skiljer sig rätt klart från författarna
i kapitel sex och hör således mer till 1900-talets modernistiska litteratur.
Om urvalet av texter
Följande antologi är som sagt väl fylld med litterära texter. Den ledande principen
har under arbetet varit: hellre mer! Urvalet går från mesopotamiska texter fram till
början av 1900-talet. Det senaste århundradet berörs således knappast. Mer om det
nedan.
Urvalet består av litterära klassiker. Enbart skönlitterära texter är med, således
inga saktexter, essäer, journalistiska texter, filosofiska texter o.d. även om sådana
ibland har en konstnärlig form. Religiösa förkunnelsetexter av de missionerande
religionerna har också fallit bort: koranen, nya testamentet, många buddhistiska
texter. Andra religiösa texter finns dock med: myter, berättelser, hymner, uppenbarelser m.m. där gudar, naturvarelser, mytiska personer och gudomliga upplevelser
figurerar – fast där den religiösa förkunnelsen inte är påträngande.
Jag har försökt åstadkomma en jämn blandning mellan versepik, dramatik, lyrik
och prosatexter. Som sagt finns många texter från andra kulturer med. Ett undantag
är litteratur från det forna Amerika och Afrika, som enbart presenteras genom ett
fåtal texter. Det beror dels på svårigheten att få tag på material, främst p.g.a. brist på
översättningar till svenska, dels på att det rör sig om utpräglat muntliga kulturer. En
annan brist är frånvaron av latinamerikanska pionjärer kring år 1900, t.ex. Rubén
Darío, vilka lyser med sin frånvaro. För dem som tycker att det är viktigt med författarens kön återfinns här nästan femtio kvinnliga författare fördelat på cirka hundra
sidor; och till det tillkommer säkert en andel av texterna av anonyma författare.
Det är förstås inte meningen att man ska gå igenom allt i antologin grundligt med

en klass, även om det vore en beundransvärd prestation. Jag har försökt möjliggöra
variation, ordentlig inblick i kulturer och epoker, att elever ska kunna arbeta i grupper (t.ex. med de många medeltida kinesiska och japanska poeterna, med Danteavsnitt, med varsin Dickinsondikt etc), en förståelse för mångfald. En viktig idé har
varit att inte bara utgå från det litteraturhistoriskt representativa och kanonmässigt
vanligaste utan även – ibland hellre – ta med texter som jag tycker om eller som jag
menar kan passa och inspirera elever.
Och så till det stympade 1900-talet. Här följer några anledningar till varför det
blivit så, i grund och botten beroende på önskningar och krav från skolor och mig
själv. 1) Det har funnits önskemål om en bok i stället för två eller tre antologidelar,
vilket ger ett begränsat urval. 2) Kravet att ha med ett väl tilltaget urval klassiska
texter från andra kulturer än den västerländska för att ge en rättvisande bild. 3)
Ungefär samma sak gäller nordiska författare. 4) Även Västerlandets epoker måste
få en rättvisande presentation; ett par renässsansdikter ger knappast det. 5) Slutligen är 1900-talet svårhanterligt p.g.a. närheten i tid, brist på perspektiv, krympta
gränser mellan världens delar etc, vilket ger det ett visst kaotiskt sken. Vad ska man
välja? Man tenderar att drunkna i texter.
Ett fåtal 1900-talsförfattare från seklets början är ändå med (utöver de 1800-talsförfattare som så att säga sträcker sig in i 1900-talet). Det rör sig om ett litet axplock
för att ge eleverna ett smakprov och för att åskådliggöra övergången från 1800-talets litteratur. Det senaste århundradets litteratur kräver dock kort och gott en egen
antologi.
Ordförklaringar, stavning, typografi och andra språkliga fenomen
De flesta äldre texterna av svenska författare har moderniserad stavning; i några
fall är dock den gamla stavningen bevarad så att man kan öva lite språkhistoria; det
medför inga oklarheter vad gäller förståelsen av texterna. Texter med originalets
stavning är markerade med en asterisk i innehållsförteckningen.
Vad gäller de översatta texterna samsas allt ifrån ca 150 år gamla översättningar
med dagsfärska. En del översättningar, både nya och gamla, har äldre språkbruk
med för dagens ungdomar ovanliga ordval och framför allt gamla verbböjningar: vi
skola (presens plural), de gingo (preteritum plural), han fölle (konjunktiv), gack (gå i
imperativ) m.m. Några sådana ställen är moderniserade – det gäller vissa längre texter: drama och epos, som kräver flyt i läsningen – men somliga går av olika skäl inte
att modernisera, p.g.a. exempelvis rim och rytm. Det gamla ”I” (Ni) för att markera
hövlighet och/eller högtidlighet är alltsomoftast kvar. Trots språkreformer använder
faktiskt en del översättare på 1900-talet gamla språkformer, bl.a. för att fånga äldre
klanger, för att rimma eller för rytmens skull. Texter av svenska författare har normalt sett kvar gamla böjningsformer; vid oklarheter förklaras orden.
Stavningar av utländska namn kan variera beroende på översättare (Zevs, Zeus,
Hafiz, Hāfez, Hafez etc). Det gäller alltså även diakritiska tecken vid utländska
namn; ibland används â, ibland ā (fast de har på t.ex. japanska och sanskrit samma
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funktion (ett långt a), såvitt jag förstår. Oftast har jag följt översättaren, ibland har
jag följt det som står på engelska wikipedia, som följer internationell norm. Norska
och danska ”æ” och ”ø” används förstås här. För både svenska och utländska dikter
kan dessutom formgivningen för en dikt variera trots samma versmått. Ska helrader
på forngermansk fornyrðislag, finsk runometer eller persisk ghazal läggas på en eller
två rader? Det finns faktiskt inget svar, enbart mer eller mindre fasta normer. Översättare gör som de finner bäst, och ibland varierar de sig. För övrigt var (är?) äldre
tiders dikt till för att höras på, inte läsas; och då spelar diktens utseende på papper
mindre roll. Liknande fenomen finns i svenska dikter från 1600- och 1700-talet; det
kryllar av olika indrag på var och varannan rad, något många typografer idag inte
följer. Allt det här är sagt för att undvika missförstånd när något inte verkar vara helt
konsekvent. Det är inte helt konsekvent.
Den hör antologin ger elever stora möjligheter att lära sig många nya ord. Ordförklaringar ges för väldigt många ord. Min vanliga princip gäller: ”hellre mer” för
att vara på den säkra sidan. Ordförklaringar till ett svårt ord görs oftast enbart
en gång för respektive text. Men det förklaras vanligtvis på nytt för varje ny text;
vanligt förekommande ord som ”säll” och ”I” förklaras således åtskilliga gånger. För
varje ordförklaring gäller att den förklarar det exakta ställets betydelse, inte ordets
allmänna nutida betydelse. De flesta ordförklaringarna är placerade längst ned på
sidan tillsammans med eventuella förklaringar av personer, gudar m.m. då det krävs.
I vissa fall har ordförklaringar lagts i marginalen medan fotnoter står längst ned på
sidan. I några enstaka fall är förklaringarna lagda före eller efter dikten ifråga. O.s.v.
Allt för att underlätta läsningen och förståelsen! I urvalet av Stiernhielms dikt Hercules står mängder av ordförklaringar i marginalen strax bredvid diktraderna (fast i
kursiv liten stil); vackert är det inte men nödvändigt ifall man ska använda texten
med gymnasieelever. Trots att ordförklaringar och kommentarer har satts olika beroende på text, går det inte att ta miste på vad som gäller.
Några texter är försedda med fotnoter. Det är nödvändigt om eleverna ska kunna
tillägna sig texter med många obekanta namn o.d. Fotnoter har visat sig vara det
smidigaste sättet att snabbt återge informationen. Fotnoterna följer vanligtvis översätttarens kommentarer till sin text.
Bildtext har undvikits i de fall bilden är uppenbar, t.ex. författarporträtt. Informativ text till bilder står under bildkällor längst bak. Överhoppade textavsnitt markeras med /---/. Dikterna i boken läses förstås en spalt i taget nedåt; det kan vara värt
att påpeka för eleverna då trestrofiga dikter står i två spalter och strofordningen kan
kännas osäker. Den gamla principen med stor bokstav för varje ny rad i dikter har
här helt frångåtts för att underlätta läsningen.
Angående texter på norska och danska
Alla texter på norska och danska fr.o.m. 1500-talet står på originalspråk. Här finns
således goda möjligheter att lära känna våra grannspråk, vilket ju ingår i ämnesplanen för svenska. Även skriftspråket nynorsk är representerat – genom pionjären för

nynorsk, Ivar Aasen. För att underlätta läsningen finns väldigt många ordförklaringar till texterna; principen har återigen varit ”hellre fler” för att vara på den säkra
sidan vad gäller förståelse och tillgodogörande av texterna.
De flesta danska och norska texter står enligt gammal stavning (ett fåtal texter är
lätt moderniserade). Således står t.ex. substantiv alltsomoftast med inledande stor
bokstav. En betydande ändring har gjorts i den här antologin för att underlätta
tillägnandet av texterna: alla ”aa” har ändrats till ”å” – en språkreform som har genomförts i Norge och Danmark på 1900-talet – således även gamla texter (förutom
i namn, vissa dikttitlar och Dorothe Engelbretsdatters dikt Afften Suck för att visa
hur det såg ut). Enstaka andra ändringar har gjorts för att undvika missförstånd.
Före 1900-talet följde norska i stort sett danska skrivregler. Ord med ”p”, ”k” och
”t” skrevs således ofta med ”b”, ”g” och ”d” som i danska – t.ex. ”Pige” (pike = flicka),
”tabe” (tape = tappa), ”liden” (liten) – även om de uttalades med den hårda konsonanten. Vid oklara fall står sådana ord i ordförklaringarna, men om sammanhanget
gör betydelsen klar förklaras de inte.
Det är viktigt att meddela eleverna typiska skillnader mellan svenska och norska/
danska för att underlätta läsningen: ”-e” i slutet av ord (t.ex. ”danse”); prefixet ”-u”
som negation (t.ex. ”ubehagelig”); relativpronomina ”der” (som) och ”hvis” (vars);
infintivmärket ”å (att) i moderniserad norska; ”I” (som i äldre svenska) och senare
”De” för ”Ni” för att markera hövlighet och/eller högtidlighet; ”ljus”, djur” etc blir
på norska och danska ”lys”, ”dyr”. Ordförklaringar ges vid sådana fall enbart vid
oklarheter.
Rätt många elever tycker att norsk och dansk text känns som ett stort hinder.
Jag vill här poängtera lärarens betydelse för att komma bort från den känslan. Dels
är det en onödig känsla eftersom det inte är särskilt svårt, dels finns det i den här
antologin så många fantastiska danska och norska texter att det vore skamligt att
undvika dem p.g.a. lite oro vid första ögonkastet. Ett mycket viktigt knep för att
underlätta förståelsen är att läsa all norsk och dansk text högt med svenskt uttal
eller som om det vore svenska ord. Då blir de flesta ordens betydelse självklar – åtminstone med en gnutta språklig fantasi eller känsla – även om de ser ”konstiga” ut
i stavningen: t.ex. ”hver eftermidddag” = var eftermiddag, hvorledes = huruledes, på
forhånd = på förhand, gjerne = gärna, selv = själv, beregne = beräkna, noe = något
o.s.v. Oftast förstår man orden mer eller mindre automatiskt utifrån satsbyggnaden.
Om översättare
Översättarnamn står direkt efter verket eller ett knippe verk (t.ex. några dikter eller några författare). Jag vill passa på att hylla och tacka alla översättarna i den
här antologin, både hädangångna och levande. Utan deras idoga arbete och språkliga briljans skulle världen vara mycket fattigare och en sådan här bok inte finnas.
Många upphovsrättsinnehavare har dessutom generöst tillåtit användande av deras
översättningar för den här boken.
Michael Jay
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Till eleverna
Muserna ger oss mänskor ett gott och bestående rykte;
dödas guld däremot, det förskingrar de levande hastigt.

(Theokritos, 200-talet f.Kr. Övers. Ingvar Björkeson,
muser är konstgudinnor som inspirerar t.ex. författare)

Kunde man inte lika gärna läsa eller titta på nyheter, läsa bästsäljare och deckare
samt se på underhållningsprogram och sport... lika gärna som att läsa Homeros,
Euripides, Sapfo, Ovidius, Mahabharata, Dante, Birgitta, Hafiz, Shikishi, Shakespeare, Swift, Lenngren, Goethe, Stagnelius, Kalevala, Tolstoj, Rilke, Strindberg,
Ibsen, Tagore, Södergran och andra namn i den här boken? Nyheter, deckare och
sport innehåller ju fullt med känslor och dramatik.
Nej, det tycker jag inte! ”Massproducerad” underhållning (även poesi) har alltid
funnits och snabbt glömts bort. Alltmedan klassikerna har överlevt och inspirerat
mer än annan litteratur. I det långa loppet fångar de känslor djupare och har högre
konstnärlig form. Klassikerna äger ett särskilt skimmer som ger dem sin speciella
kraft. Som Theokritos säger här ovan: arv i form av pengar är snart slut medan arvet
från konst och litteratur består – det varar i tusentals år. Och vi tittar ju ändå på
nyheter och sport utöver att läsa klassiker...
I vilket fall som helst: välgjorda berättelser och bra poesi trollbinder genom dramatik, konstnärlighet och fantasi. Och de fängslar läsaren genom att återge känslor,
sinnelag och mänskliga erfarenheter såsom humor, sorg, mognadsprocess, kärlek,
hat, mod, längtan, förundran, rädsla m.m. Klassiker blottar och berör djupa skikt i
vår mänsklighet och utgör därmed en aldrig sinande källa till mänsklig lärdom – de
ger lärdom om det mänskliga i oss. Dessutom får man vid läsningen av klassikerna
syn på olika sätt att berätta, bygga upp dramatik, fånga skeenden i ett fåtal ord m.m.
Slutligen förmedlar de något helt fantastiskt, något vi alla häpnar över – skönhet.
I den här antologin kan du läsa om de mest ohyggliga händelserna i dramat Backanterna, ursinnigt våld i Iliaden, fröken Aldrignöjd i Madame Bovary, herr Aldrignöjd
i Faust, tokroliga infall i Don Quijote, engagerande uppmaningar i dikten Fruntimrets plikt att uppöva deras vett, glödande kärlek hos skaldinnan Louise Labé, ångestfull kärlek i Fedra, uppvaknande kärlek i Daphne och Chloë, hisnande syner i Völvans
spådom, maktens lockelse och fördärv i Macbeth, besvikelse i Aeneiden, fantastiska
visioner i Den gudomliga komedin, lust och lustigheter hos Margareta av Navarra,
sagolika äventyr i den kinesiska Färden till västern, fruktansvärda kval i dikten Den
sjunde Thermidor, gudslängtan hos poeterna Mechthild och Rumi, obotlig sorg i
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dikten Sonnatorek o.s.v. o.s.v. – och allt är kärlek, kärlek, kärlek, sammanfattar Clemens Brentano det hela i dikten Schwalbenwitz...
Här finns massor av texter från jordens alla hörn. Och så några från vår närhet,
från Norge och Danmark. De texterna står på originalets språk; norska och danska
ingår nämligen i ämnesplanen för svenska. Svenska, norska och danska är väldigt
lika, och historiskt sett har länderna alltid haft nära förbindelser, så vi måste kunna
kommunicera relativt obehindrat med varandra. Norska och danska kan synas lite
kämpigt för en ovan läsare men är mycket enklare än vad första ögonkastet visar. Ett
tips är att läsa texten högt med svenskt uttal eller som om det vore svenska ord. Då
blir de flesta ordens betydelse självklar – åtminstone med en gnutta språklig fantasi
eller känsla – även om de ser ”konstiga” ut i stavningen: t.ex. hver eftermidddag =
var eftermiddag, kjære Hjalmar = käre Hjalmar, hvorledes = huruledes, på forhånd
= på förhand, gjerne = gärna, selv = själv, beregne = beräkna, noe = något o.s.v. (exemplen är från Henrik Ibsens drama Vildanden). Oftast förstår man ordet mer eller
mindre automatiskt utifrån meningsbyggnaden. Och för mer svårförståeliga ord
finns ordförklaringar.
Gamla svenska texter från 1600- och 1700-talet kan också kännas lite tunga att
läsa. Gamla texter på andra språk är översatta till modern svenska, men det vore
löjligt att göra med gamla svenska. De flesta gamla svenska texterna i den här boken har moderniserad stavning. Men några har kvar den gamla stavningen för att
visa den tidens språkbruk. Dessutom har gamla texter äldre grammatiska böjningar,
t.ex. ”vi gingo” (preteritum i plural) och ”jag ginge dit om jag finge” (gick och fick i
konjunktiv vid om-satser). För sådant bör man inte låta sig avskräckas. För gamla
svenska texter gäller samma sak som texterna på grannspråken: läs texten högt som
om det vore modern svenska. Då faller det mesta på plats.
Övriga texter i boken är förstås översatta. Jag vill här till sist framföra min vördnad
för alla våra fantastiska översättare till vårt språk vid polcirkelns rand. Utan dem
vore inte bara den här boken omöjlig, utan dem skulle kulturella kontakter mellan
människor, länder, kulturer och epoker vara mycket knappa – och personers inre
berikning vara mycket ringa.
Michael Jay

