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ERFARENHETS 
UNDERSKOTT
Historien missbrukas i nuet i politiska syften. Man förenklar 
historien och ljuger om de döda. Det gäller inte minst 1800-talet 
och kolonialismens epok.

   Peter Luthersson har via litteraturen försökt komma under 
skinnet på 1800-talsmänniskor. I sin förra bok Förlorare (2014) 
utländska författare från stora länder med direkt erfarenhet av 
kolonialismens värld. 

   I Sverige finns inga sådana författare. Svensk litteratur präg-
las av erfarenhetsunderskott, är privat och provinsiell. Peter 
Luthers son intresserar sig för några etablerade författare som 
trots allt försökte, i första hand Fredrika Bremer som reste i både 
öster- och västerled. Långa, strapatsrika resor under många år. 
Och han intresserar sig inte minst för andra svenskar som skrev 
men som aldrig fick någon plats i litteraturhistorien, svenskar 
som var direkt involverade i kolonialismens vardag. Soldater, 
missionärer och upptäcktsresande.

   Via alla dessa personer berättar han om världen då – och dess 
relevans för vår världssyn idag. 

RÖSTER OM FÖRLORARE:
Förlorare beskriver en idéstrid, men vittnar samtidigt om en 
glädje åt de många färgrika detaljerna. De är hämtade ur en 
mycket omfattande beläsenhet, som tillåter överraskande associ-
ationer och många frappanta iakttagelser.

Göran Lundstedt i Tidningen Kulturen 

Läsaren inbjuds att följa med på en resa genom det sena 1800- 
talets värld som den framträder i romaner, reseskildringar, brev 
och memoarer. Och bättre reseledare på detta fält kan man nog 
inte få.

Ingemar Nilsson i Tidskriften Respons

Akademiskt finlir? Det är precis vad det inte är. Luthersson  
skriver med lätt hand, hans perspektiv är både breda och djup- 
gående och han väver av sina kunskaper något som kunde 
jämföras med ett vackert lapptäcke, där personligheterna och 
idéerna bryts och återkommer.

Thomas Nydahl i Occidentbloggen

OM FÖRFATTAREN
Peter Luthersson (född 1954) är 
docent i litteraturvetenskap, verk-
sam vid Axel och Margret Ax:son 
Johnsons stiftelse. Han har 
tidigare varit universitetslektor 
vid Lunds universitet, kulturchef 
på Svenska Dagbladet och 
förläggare och vd på Bokför-
laget Atlantis. I två studier, 
Modernism och individualitet 
(1986) och Svensk litterär 
modernism (2002), har 
Peter Luthersson utmanat en 
förhärskande litteraturhistorie-
skrivning. I den andan är också 
hans förra bok, Förlorare, som 
utkom 2014, skriven.
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