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utveckling under epoken skulle sålunda enligt min mening 
ha gett Torgerson nycklar till en del inslag i den process 
hans siffror speglar. Däremot låter sig givetvis inte den 
anglosaxiska segermarschen rakt igenom epoken förklaras 
från det perspektivet, i vaije fall inte i huvudsak. Man 
skymtar i stället en annan faktor: att engelsmän och ame
rikaner efter hand blev avgjort skickligare än tyskar och 
fransmän att för det västerländska industrisamhällets 
masspublik sätta ihop och marknadsföra de komplicerade 
leksaker för vuxna som vi kallar underhållningsfiktion. 
Förutsättningarna för framväxten av denna särskilda 
professionalism är ett fascinerande men hittills föga bear
betat komplex.

*

Till de intressantaste inslagen i Torger sons statistik hör 
hans beräkning av översättningsintervallen dvs. tiden mel
lan utgivning på originalspråket och i svensk förstagångs- 
översättning. Intervallen sjunker enligt honom snittmäs
sigt under epoken, från 4 år 1866-70 via 3,5 år 1896-1900 
ned till 2,5 år 1926-30 (s. 101). Emellertid saknar man en 
signal till läsaren att ta varsamt på siffrorna bl. a. därför 
att Torgerson lyckats fastställa originalets utgivningsår för 
endast på sin höjd % av fallen (framgick vid disputa- 
tionen). Torgerson har också räknat fram procenten (be
räknad på förstagångsöversättningar) för texter som ut
kom i översättning samma år som originalet dvs. har 0- 
intervall. Serien blir här 12%, 10%, 2% (s. 55, s. 68, s. 83; 
redovisas ej i sammanfattningen), dvs. den avslöjar ett 
avtagande tempo i serveringen av utländska fiktionsny- 
heter på den svenska marknaden något som åtminstone 
skenbart kontrasterar mot bilden förmedlad av snitt
siffrorna. Läsaren ser här ett problem som borde 
kommenterats.

Svagheterna i Torgersons avhandling bör inte undan
skymma att man där också möter åtskilliga goda veten
skapliga kvaliteter, såsom t. ex. respektingivande akribi 
och klar framställning. Den är en undersökning som ge
nomgående ger solid deskription fotad på energisk mate
rialgenomgång och summerad i väl fungerande tabeller. 
Som sådan representerar den en insats som forskare på 
området har all anledning att vara tacksamma för.

Bo Bennich-Björkman

Per Arne Tjäder: Det unga Sverige. Åttitalsrörelse och 
genombrottsepok. Arkiv avhandlings serie 15. Arkiv för 
studier av arbetarrörelsens historia. Lund 1982.

Per Arne Tjäders avhandling är ett bidrag till belysningen 
av problemet om åttitalsrörelsens omfattning, dess upp
komst, sammansättning och successiva sönderfall. Han 
strävar alltså efter att med större noggrannhet än vad som 
tidigare varit möjligt fastställa, när »åttitalet» som skol
bildning kan sägas ha böljat, vilka som bar upp rörelsen, 
vilka estetiska och ideologiska positioner som intogs, i 
vilken utsträckning man utfärdade litterära manifest, ut
gav tidskrifter eller på annat sätt försökte göra sig gällande 
som litterär gruppbildning. Inte minst är Tjäder intres
serad av vad han kallar den litterära rörelsens självmedve

tande. Han menar att det utvecklades ett visst gruppmed
vetande, baserat på en allmän ideologisk gemenskap. Ett 
annat problemkomplex som Tjäder sysslar med i sin av
handling är den s.k . åttitalsindividualismen, och i sin 
analys av ett antal Strindbergs-texter: Röda rummet, no
veller ur Giftas I, Utopier i verkligheten, Tjänstekvinnans 
son, Tschandala, Hemsöborna och I havsbandet försöker 
han påvisa, hur denna individualism alltmer tar överhand i 
Strindbergs författarskap, medan samhället mer och mer 
tenderar att försvinna. Avslutningsvis ägnar Tjäder ett 
kapitel åt ett antal s. k. uppgörelseromaner om åttitalet av 
författare som en gång varit medlemmar av Det unga 
Sverige. Det gäller Bernhard Meijers Excelsior! (1888), 
Lundegårds Röde prinsen (1889), Levertins Livets fiender 
(1891), Ola Hanssons Resan hem (1895) och Geijerstams 
Medusas huvud (1895). I alla dessa romaner berörs åtti- 
talsrörelsen mer eller mindre kritiskt.

Tjäder diskuterar och värderar olika förklaringsförsök 
till den relativt snabba upplösningen av åttitalsrörelsen. I 
denna process vill han tilldela Heidenstams renässanspro
gram en relativt marginell betydelse. Det är frågan om en 
alltmer markerad kritik mot tendenslitteraturen under hela 
åttitalet. Rörelsens upplösning vill han beteckna som ett 
antal individuella positionsförändringar. Man kan heller 
inte enligt Tjäder tala om någon speciell tidpunkt då åttita
let som skola böljar eller när det slutar.

Min huvudinvändning mot Tjäders undersökning gäller 
principerna för dess uppläggning, dess »design», om man 
så vill. För att lösa sitt huvudproblem om åttitalsrörelsens 
manifestering som grupp, graden av dess sammanhållning 
etc. har Tjäder utvecklat en modell med utgångspunkt 
huvudsakligen från en uppsats av Wellek. Han använder 
sig av ett antal kriterier av främst organisatorisk karaktär 
för att försöka fånga in, på vad sätt och i vilka former 
åttitalsrörelsen tedde sig. Hans modell består av följande 
komponenter: 1) Kotteriet 2) Det litterära programmet 
eller manifestet 3) Tidskriften 4) Upplösningen 5) Den inre 
sammanhållningen 6) Sammansättningen 7) Förebilden 8) 
Den symboliska beteckningen 9) Gruppmedvetandet. 
Denna modell för beskrivning av hur en litterär grupp 
etableras, fungerar och upplöses är inte utan ett betydan
de metodiskt egenvärde. Vi har alltför litet av sådant 
metodiskt nytänkande inom vårt ämne. Det hindrar inte 
att man kan ställa sig tveksam till i vilken utsträckning 
modellen verkligen fungerar i just detta fall. Den ger ett på 
det stora hela taget ganska negativt resultat. Åttitalisterna 
-  i motsats till exempelvis Namnlösa sällskapet -  konsti
tuerade sig aldrig som förening med ritualer, fasta mötes- 
dagar etc. Det blev en kotterisamvaro, t. ex. i fru Edgrens 
salong. På liknande sätt förhöll det sig med det litterära 
programmet. Det finns manifestliknande inlägg t. ex. i 
revyn 1885 och 1886, men bilden är motsägelsefull, 
medger Tjäder själv. Och de tidnings- och tidskriftsplaner 
man har stannar vid ideer med ett par kortvariga undan
tag.

När en modell ger ett så pass negativt resultat -  även 
om ett sådant i och för sig kan vara klargörande -  kan man 
fråga sig om det är något fel på modellen. Man har en 
känsla av att rörelsens egenart glider undan maskorna i 
det metodiska nät som Tjäder konstruerat. Det gäller 
t. ex. de litterära motiv som favoriseras, den människosyn 
och den samhällssyn som kommer till uttryck i litterära 
texter och kritiska artiklar.
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En av mina väsentliga invändningar mot uppläggningen 
av Tjäders avhandling är emellertid kopplad till hur Tjäder 
knyter samman sitt resonemang om åttitalet som grupp, 
dess programmanifestationer etc. med de åttitalstexter 
han sedan analyserar. Det är nästan uteslutande ett gan
ska godtyckligt urval av prosastycken av Strindberg. Med 
denna uppläggning faller hans undersökning i separata 
delar som har mycket begränsat samband med varandra. 
Strindberg vistades oavbrutet utomlands under åttitalet 
från september 1883 till april 1889 med undantag för den 
s.k. kvarstadsresan 1884. Han är alltså ställd utanför de 
organisatoriska aktiviteterna här hemma, och hans ut
veckling är i hög grad betingad av det litterära klimatet i 
Frankrike. För honom gäller alltså helt andra betingelser 
än för Det unga Sverige. Den drivande kraften i denna 
gruppering förefaller att ha varit Geijerstam. Men ganska 
nära knuten till honom finns ett antal kvinnliga författare, 
främst Anne-Charlotte Edgren-Leffler jämte Levertin, 
Lundegård och Tor Hedberg. Det är dessa som utgör 
kärnan i Det unga Sverige och i vad Tjäder kallar åttitalis- 
men. Det konsekventa och naturliga med denna upplägg
ning hade varit att Tjäder hade ägnat den textanalytiska 
delen av sin avhandling åt dessa författares åttitalsverk. 
Man hade gärna bytt ut avsnittet om konstnärsförbundets 
bildande, som i mycket liten utsträckning bygger på pri
märmaterial, mot en diskussion av texter av Geijerstam, 
Hedberg, Lundegård, Edgren-Leffler, Victoria Benedicts- 
son och i någon mån Bååth och Ola Hansson. En del 
uttalanden som Tjäder gör om åttitalet skulle då ha vilat 
på säkrare grund. Han säger t. ex. »att det är rimligt att se 
naturalismens ställning i åttitalet som ganska svag» (s. 
161). Novellerna »Dygdens lön» i Giftas och skildringen 
av Bleichroden i »Samvetskval» räcker inte till att göra 
Strindberg till naturalist, hävdar han. Tjäder opererar här 
med en alltför snäv innebörd av begreppet naturalism. Det 
var inte bara frågan om en estetisk doktrin utan också om 
en på naturvetenskaperna baserad livsåskådning framför 
allt förankrad i biologin. En naturalism med denna inne
börd satte utan tvivel kraftiga spår i Strindbergs författar
skap under åttitalet utom i de av Tjäder nämnda novel
lerna. Naturvetaren var det nya geniet, som möjliggjort 
den vetenskapliga revolutionen i slutet av 1800-talet. Det 
mest iögonfallande utslaget av denna ganska flacka natur
alistiska grundsyn är I havsbandet, trots den individua
lism som där kommer till uttryck.

Ett annat påstående som rör de centrala teserna i av
handlingen kan man också sätta ett frågetecken efter. 
Tjäder framhåller: »Individualismen, fattad i vid mening, 
är central i åttitalets olika ideologiska hållningar.» (s. 65) 
En likartad uppfattning kommer till uttryck också på an
dra håll i avhandlingen. Jag vill inte bestrida, att en sådan 
individualism existerar men jag hävdar att ett påstående 
av detta slag endast har en relativ giltighet och betingas 
av, vilka perioder i litteraturhistorien man jämför med. I 
jämförelse med romantiken, som föregick åttitalet, och i 
förhållande till nittitalet som kom efteråt, är den indivi
dualistiska accenten mindre framträdande. I själva verket 
är det under åttitalet frågan om -  för kanske första gången 
i vår litteratur -  ett påtagligt intresse från författarnas sida 
både för individer och samhällsfrågor, som ligger utanför 
den subjektiva författarhorisonten. Detta hade framgått 
mycket klart, om Tjäder i sin undersökning inkluderat 
texter som Geijerstams Fattigt folk, Edgren-Lefflers Ur

Lifvet och Sanna kvinnor och Alfhild Agrells Hvad ingen 
ser. Det finns under åttitalet vad man skulle kunna kalla 
en sociologisk eller samhällsdebatterande realism. Den 
dominerar Strindbergs författarskap under slutet av 1870- 
talet och böljan av 80-talet, och den löper parallellt med 
de socialistiska ideemas genombrott och paras med ett 
starkt engagemang för arbetaren eller de lägre samhälls
klassernas livsvillkor. Denna intresseinriktning hos förfat
tarna skall ställas samman med Sundsvallsstrejken 1879 
och med Mäster Palms framträdande 1881. Man kan inte 
förstå den omsvängning som ägde rum i slutet av 1880- 
talet med fokusering av den stora personligheten, »aands- 
aristokraten», undantagsmänniskan, om man inte har 
klart för sig att det slutande 1870-talet och första hälften 
av 1880-talet präglades av ett intresse för vardagsmännis
kan, arbetaren, tjänstefolket. Kvinnofrågan kommer ock
så in i bilden här. Dessa aspekter som jag finner mycket 
centrala för åttitalet kommer delvis bort i Tjäders avhand
ling.

Det är i avsnitten som ägnats åt analys av Strindbergs- 
textema som Tjäder påvisar, hur den individualistiska 
problematiken blir alltmer framträdande under åttitalets 
gång samtidigt som samhället träder i bakgrunden. Det är 
utomordentligt givande analyser som Tjäder här har 
åstadkommit, och de utgör väsentliga bidrag till Strind- 
bergslitteraturen. Det gäller inte minst det avsnitt han 
ägnat Röda rummet. Jag vill emellertid reservera mig mot 
ett par slutsatser han drar av mera generell natur. Han 
säger således om huvudpersonen i Röda rummet, Falk, att 
denne »skall omvandla hela samhället, inte bara delar av 
det» (s. 105). Därför måste han konfronteras med ett helt 
samhälle och det är just i detta som den individualistiska 
problematiken finns.

Tjäder bygger sin slutsats på det bekanta inledningsav- 
snittet i romanen, där Falk står på sin utsiktsplats på 
Mosebacke och tittar ut över staden med som det heter 
»ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet». 
Det heter vidare, att han betraktade den som om den vore 
en fiende och att han »lyfte sin knutna hand, som om han 
velat utmana den stackars staden eller hota den». Det är 
givetvis frågan om ett klart motsatsförhållande mellan 
staden och Falk, men han uttalar inget löfte om att han 
skall erövra den, än mindre att han skall »omvandla hela 
samhället, inte bara delar av det», som Tjäder skriver. 
Ingenting som Falk gör i den fortsatta berättelsen tyder på 
att han har för avsikt att omvandla hela samhället i alla 
dess delar. En av de första åtgärderna han vidtar efter 
samtalet med Struve och efter att ha brutit med sin bror är 
att lämna staden och förena sig med bohemema i Lill- 
Jans. Man har liknat Falk vid en vek signaturpoet, och det 
ligger mycket i det. Den revolutionära stämning som del
vis utgår från Röda rummet kommer i mindre utsträckning 
från huvudpersonen Falk än vad som kan framgå av det 
ovan citerade påståendet av Tjäder.

Tjäder gör många viktiga narratologiska observationer i 
sin genomgång av Röda rummet och andra Strindbergs- 
texter. En viktig berättarteknisk princip, framhåller han, 
är besöket. »Detta bestämmer i synnerhet utformningen 
av första delen i romanen, fram t. o. m. kapitlet T Vita 
Bergen’. Då presenteras de relevanta miljöerna just ge
nom huvudpersonens vandringar och korta visiter. I alla 
dessa kapitel där Falk medverkar, förutom de två inledan
de, inträder han i eller förs in i för honom nya och okända
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miljöer. Besöket är då strukturerande princip för kapitlets 
uppbyggnad.» (s. 106)

Tjäder kallar detta parti i avhandlingen för »En huvud
person i rörelse». Av Tjäders formuleringar att döma har 
hans påstående en större giltighet för den berättartekniska 
uppbyggnaden av romanen än vad som verkligen är för
hållandet. I endast 10 av bokens 29 kapitel uppträder Falk 
som reporter av den typ som Tjäder vill ge illusion av. Det 
är ungefär en tredjedel av romanen. (Jfr Göran Printz- 
Påhlsons uppsats »Krukan och bitarna» i BLM  1964 och 
1965.) Tjäders starka betonande av huvudpersonens ut
veckling i Röda rummet ställer jag mig också mycket 
tveksam till. Jag finner Olof Lagercrantz’ påstående i sin 
Strindberg-biografi mer träffande, när han säger: »Men 
Arvid Falk dominerar inte romanen som Olof dramat. 
Strindbergs intresse för honom är måttligt. Han lånar 
honom litet eld ibland men slänger honom sedan åt sidan 
för mera publikknipande personagers skull.» (Lager
crantz, 1980, s. 93.)

Av de Strindbergs-texter Tjäder analyserar är inte minst 
den komparativa studien av Hemsöborna och I havsban
det mycket fruktbar, även om man måte reservera sig mot 
att den narratologiska angrepp svinkel han använder 
ibland kan ge en skev bild av romanerna som helhet. 
Tjäders analyser måste ses som komplement till andra, 
utförda med t. ex. en stilistisk metod som fallet är med 
Kämells. När Tjäder gör observationer som skall ha giltig
het för flera texter, t. ex. Hemsöborna, I havsbandet och 
Tschandala, pressar han sitt material för att få det att 
stämma med den tes han driver. Han skriver t. ex. om 
miljöskildringen i dessa tre verk på följande sätt: »Samti
digt blir dessa landskap alltmer reducerade till kulisser.» 
(s. 135) Jag kan inte finna att detta påstående är relevant 
för Hemsöborna. Är det verkligen en kulissvärld som 
träder fram där? Jag ifrågasätter också dess giltighet för I 
havsbandet. Vi har här en anmärkningsvärd integrering av 
miljöskildringen och huvudpersonen, marinbiologen och 
fiskeriintendenten Borg. Landskapet framträder med stor 
detaljrikedom liksom dess flora, fauna och geologi så som 
det upplevs av den naturvetenskapligt bildade intenden
ten.

Åttitalet blev en kortlivad rörelse, menar Tjäder (s. 
153). Det är en tanke som svävar mer eller mindre uttalad 
över hela avhandlingen. Tjäder anser att den egentligen 
inte böljade förrän 1882 eller 1883, när den blev medveten 
som rörelse och grupp och när de organisatoriska inslagen 
realiserades. Jag är tveksam till om detta sätt att resonera 
verkligen håller. Både Röda rummet och Mäster Olof 
faller i så fall utanför den kronologiska ramen. Tjäder 
förefaller mig också underskatta inflytandet utifrån, från 
Brändes, Jacobsen, Ibsen, Bj0rnson, Darwin, Buckle, 
Marx och Lassalle för att nämna några namn som betydel
sefulla komponenter, när det gäller skapandet av ett nytt 
litterärt klimat i Sverige. Det moderna genombrottet var i 
stor utsträckning en brytning med provinsialismen, och 
detta bidrar till att en ny människosyn och samhällssyn 
skapas som innebar ett klart brott med den rådande. 
Genombrottet sätter i så fall in redan under 1870-talet. 
Man kan dock inte komma ifrån att Tjäder med sin under
sökning bidragit till att skingra en del myter om åttitalet 
som gruppbildning.

Av de fem uppgörelseromaner som Tjäder behandlar 
står en i en klass för sig, nämligen Geijerstams Medusas

huvud. Den har en bitter resignerad ton, den har karaktär 
av personlig katastrof, undergång och kris. Det är ju alltid 
vanskligt att använda skönlitteratur som biografiskt käll
material, men för ingen annan av medlemmarna av Det 
unga Sverige blir åttitalets upplösning som gruppering så 
personlig som för Geijerstam. Detta kan tyda på att han 
själv uppfattade sig som något av en ledare. Här hade man 
önskat att Tjäder kunnat ge ytterligare klarhet.

P. A. Tjäder rör sig inom en period av vår litteraturhis
toria som är ganska väl utforskad. Det finns specialunder
sökningar både på de Strindbergs-texter han behandlar 
och monografier över de viktigaste medlemmarna av Det 
unga Sverige. Tjäders bidrag består i att han tillämpat en 
ny metod för att komma åt det specifika i periodens försök 
till skolbildning och strävat efter att komma fram till en 
mera precis periodbestämning, när det gäller åttitalet. 
Han har bidragit till att förnya diskussionen om begrepps
bildningen och kommit fram till värdefulla konretisering- 
ar, när det gäller bilden av åttitalet som helhet. Den 
framtonar med skarpare konturer. Hans analyser av spe
ciellt Röda rummet, Hemsöborna och I havsbandet, tre 
centrala Strindbergstexter, ökar förståelsen av speciellt 
den narratologiska uppbyggnaden. Tjäder rör sig över ett 
vidsträckt och komplicerat problemfält och tvingas till 
olika metodiska grepp. Hans text är hela tiden klar, logisk 
och nyanserad. Språkligt sett håller han sig på en före
dömligt hög nivå. Han förfaller inte till tungomålstalande. 
Stilen är spänstig och den omfattande forskningen om det 
svenska åttitalet är väl integrerad i hans argumentering, 
ofta i långa noter, som kan svälla ut till små uppsatser, där 
olika forskares ställningstaganden karakteriseras.

Bertil Nolin

Tommy Olofsson: Frigörelse eller sammanbrott? Stephen 
Dedalus, Martin Birck och psykologin. Wahlström & 
Widstrand. Sthlm (tr. Helsingborg) 1981.

Något förenklat kan man säga att titeln på Tommy Olofs
sons avhandling på ett elegant sätt sammanfattar hela 
studien i en formel: den första avdelningen handlar om de 
litterära traditioner som brukar kallas »bildningsroman» 
och »utvecklingsroman» (med ett antal varianter i termi
nologin); bildningsromanens »frigörelse» ställs här mot 
utvecklingsromanens »sammanbrott». I den andra avdel
ningen demonstrerar förf. ett exempel på vardera traditio
nen, nämligen James Joyces delvis självbiografiska A Por- 
trait o f the Artist as a Young Man (utg. 1916), vars 
huvudperson heter Stephen Dedalus, och Hjalmar Söder
bergs likaledes delvis självbiografiska roman Martin 
Bircks ungdom, utg. 1901. Och i den tredje avdelningen 
möter läsaren en översikt över några psykologiska teorier 
om diktaren och diktningen, som relateras till dels de 
litterära traditionerna, dels de två valda typfallen.

Det rör sig alltså om en avhandling som spänner över 
flera fält -  fält som vart för sig brukar kunna räcka för att 
ge stoff åt en dissertation: en genrehistorisk genomgång, 
monografiskt inriktade verkanalyser och en idéhistorisk 
kartläggning. De litteraturvetenskapliga fångstarmarna 
har motionerats med både väldiga omfamningar och käns
liga detaljförnimmelser.




