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90 Recensioner av doktorsavhandlingar

tung 1893 och utgivandet av »Grimstahamns nybygge» 
1902 finner jag icke desto mindre långsökt. Det ligger nio 
år mellan Hanssons artikelserie i en dagstidnings söndags
bilaga och utgivningen av berättelsen. Däremellan ligger 
återupptäckandet av Almqvist i Sverige, vilket främst är 
Ellen Keys verk, men där Hanssons uppsats säkerligen 
varit betydelsefull. Hon kände uppenbarligen till Hans
sons uppsats.

Man har svårt att dela Inger Månesköld-Öbergs be- 
geistring för det Fröding-urval som Hansson presenterade 
på tyska 1894 i samband med en uppsats i Die Nation 
1894. De dikter som översättes och som således enligt 
Månesköld-Öberg är de första alster av Fröding som blir 
tillgängliga på tyska är sådana som »Jänteblig» och »I 
valet och kvalet», vilka knappast kan sägas ge full rättvisa 
åt Fröding. Men Hansson är uppenbarligen vid denna tid 
upptagen av den folkliga s. k. Heimat-diktningen och har 
svårt att uppskatta andra sidor hos Fröding, de mörka, 
grubblande dragen t. ex.

Ola Hansson får mycket snabbt en betydande, inflytel
serik position som kritiker i Tyskland men omständig
heterna kring både hans snabba entré på den tyska språk
scenen och hans plötsliga sorti kan knappast sägas vara 
helt kartlagda. Varför lyckades han inte hålla sig kvar som 
tysk kritiker? Där lämnar oss Inger Månesköld-Öberg del
vis i sticket.

Ett par kapitel i avhandlingen ägnar Inger Månesköld- 
Öberg åt att skissera Hanssons utveckling som litteratur
kritiker. Under åttitalet har han tillägnat sig åtskilligt av 
den naturalistiska kritikens grundbegrepp via Taine och 
Brändes. Men redan i detta skede märker man inslag i 
hans kritiska arsenal som pekar framåt. Inger Månesköld- 
Öberg betonar att Hansson försöker fånga ett diktverks 
»doft» och »stämning», att intuitionen som kunskapsväg 
inte är honom främmande. Intresset för den konstnärliga 
aspekten på bekostnad av samhällskritiska inslag i tex
terna vittnar om att Hansson tidigt distanserade sig från 
den rena åttitalsestetiken. Omslaget i Hanssons kritiska 
förhållningssätt under 90-talet är kanske inte så påfallande 
som man tidigare velat göra gällande. Kontinuiteten i 
Hanssons utveckling som kritiker hade kanske framgått 
bättre i Månesköld-Öbergs framställning om inte de olika 
avsnitten om hans kritiska program placerats i böljan 
respektive i slutet av avhandlingen. Den tidsperiod under
sökningen omfattar är ju faktiskt bara 6 år, även om Inger 
Månesköld-Öberg i de inledande partierna griper tillbaka 
till den tidiga åttitalskritiken. Avhandlingen har fått heta 
Att spegla tiden -  eller forma den, och den underförstådda 
meningen är tydligtvis att Hansson hade en strävan att 
forma sin samtid. Men ändå framstår han i hög grad -  utan 
att detta explicit påpekas -  som en som i hög grad anpas
sar sig efter olika litterära modefenomen. Han är i högsta 
grad okritisk mot både Nietzsche och Julius Langbehn, 
vars pangermanism han anammade. Han blev en lyhörd 
talesman för denna »germanism» något som i hög grad 
fann resonans i det nya självmedvetna Tyskland, som gått 
segrande ur det tysk-franska kriget. Hans motståndare, 
Brändes, förbinds med »fransk objektiv naturalism». 
Brändes blir representant för »dilettanten», en kritikertyp 
utan fasta normer, utan överblick, motståndslös inför tids
idéerna. Mot detta sätter Hansson upp förankring i rasen, 
nationen. Man skulle önskat att Inger Månesköld-Öberg 
kunnat förhålla sig litet mer distanserat till sådana inslag i

Hanssons kritik. Hon presenterar inte heller några analy
ser av de olika essäsamlingarna som helheter. De smulas 
sönder och blir material för de olika perspektiv som av
handlingsförfattaren odlar.

Trots dessa invändningar kan man inte komma ifrån att 
Inger Månesköld-Öberg åstadkommit en uppslagsrik av
handling, där den skandinaviska genombrottslitteraturens 
roll i Tyskland framträder mycket mer konturskarpt än 
vad tidigare varit fallet och där bilden av Ola Hansson 
som kritiker blir mer mångfacetterad än den vi tidigare 
förfogade över.

Bertil Nolin

Åke Kussak: Författaren som predikant. Ett frikyrkosam
funds litterära verksamhet 1910-1939. (Skr. utg. av Av
delningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskap
liga institutionen i Uppsala. Nr. 16.) Gummesons. Falkö
ping 1982.

Läsare var den folkliga beteckningen för de tiotusentals 
svenskar, som från böljan av 1700-talet upplevde den 
religiösa nyorienteringen som kallas väckelse. Litteratur
historiskt är beteckningen läsare om väckelsens folk en 
utmaning: vad läste de och hur utvecklades deras egen 
litterära produktion?

Länge var »läsarna» i allmänhet snarast åhörare: det 
var en läskunnig med goda utförsgåvor som i konventiklar 
(=små sammankomster) i stugorna läste för en lyssnande 
menighet. Postillan, vars titel betyder »efter dessa», näm
ligen efter de bibelord som texten i postillan tolkar, var 
den vanliga källan till kunskap och uppbyggelse. Pietis- 
tema, som dessa »läsare» kallades, var noga med läsning
ens kvalitet ur innehållssynpunkt. Nohrborgs postilla och 
Amdts »Sanna kristendom», de mest använda källorna, 
var rimligt renläriga ur luthersk sypunkt.

Det fanns dock en vänsterflygel i det tidiga läseriet, 
radikalpietistema, som gjorde front mot kyrka och präs
terskap. De publicerade rena smädedikter mot överhet 
och kyrkolära:

Lammets jungfrur länge varit 
i kvarter på skökohus.
Där de ofta illa farit, 
mistat både sans och ljus . . .

Det beryktade konventikelplakatet från 1726 kunde inte 
hejda läseriet, snarast kom det att främja upplösningen av 
den lutherska enhetskyrkan av stormaktstidens modell. 
Under 1830-talet kommer den engelske metodistpastorn 
George Scott att bli ledare för den svällande religiösa 
aktivitet som under ett århundrade på många sätt präglar 
både fromhetsliv och bildning. Den entusiastiske och djär
ve metodistpastorn kunde på kort tid starta fem tidningar 
och tidskrifter, bland vilka Pietisten, senare med C. O. 
Rosenius och P. P. Waldenström som redaktörer, levde 
till 1917, då den avlöstes av mer samfundsanknutna organ. 
Litteratursociologiskt skulle säkerligen analys av form 
och motiv i dessa publikationer ge viktiga nycklar till 
förståelse av livsmönster och mediafunktioner i folkrörel
sernas genombrottsepok.

Den svenska väckelsens ledande förkunnare, med stora 
inbördes olikheter, blev samtliga också författare, i vissa
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fall med många upplagor av sina skrifter. De utvecklade 
också en språklig tydlighet och lättfattlighet, som gjorde 
deras alster efterfrågade. Samtidigt var deras tonfall som 
predikanter tydligt både i prosa och poesi. Deras sånger, 
som alltjämt sjungs i Sions gårdar och nu i SAMPSALM 
får en fortsättning som ekumenisk brukspoesi, kommer 
länge att bevara tonfall och stämningsläge från läseriets 
tidevarv.

Som prosadiktning förekom bl. a allegorier. Klassisk är 
den av P. P. Waldenström, Svenska Missionsförbundets 
främste portalgestalt, författade allegorin: Brukspatron 
Adams son eller Var bor du? Den är förvisso inget litterärt 
höjdmärke i hans författarskap. Den allegoriska formen är 
liksom den bibliska liknelsen avsedd att göra religiösa 
grundmotiv fattbara och övertygande för läsaren. Kristens 
resa av Bunyan fick här en motsvarighet, låt vara av 
anspråkslösare kvalitet litterärt sett. Många läsare i en 
ännu religiöst oavgjord situation fann där det förlösande 
uttrycket för sina religiösa behov.

I en senare tid kom Sven Lidman så i sin person och 
med sitt författarskap att gestalta en lika märklig syntes 
mellan litterär fiktion och religiös realism. Han var en 
diktare i predikstolen och en predikant vid skrivbordet.

Väckelsekristendomen har fortlevt som inomkyrklig 
»lågkyrklighet» och frikyrklig evangelisation. Litterärt 
speglar sig arvet från genombrottstiden i fiktionslitteratur 
av skriftande litterär kvalitet samt i sociologiska, kyrko- 
och personhistoriska framställningar. Själv har jag i Om
vändelsen som religiöst beteende (1976) redovisat studier 
av den religiösa grundupplevelsen ur religionspsykologisk 
och religionssociologisk synvinkel. Det har framgått ock
så av andra studier att de centrala religiösa erfarenheterna 
har en av individuell läggning och socialt gruppinflytande 
betingad variation. Samtidigt har de litterära skildringarna 
inte sällan harmoniserat den centrala religiösa upplevelsen 
efter en idealbild, som formats av förkunnelse och erfa
renheter i själavården.

Men det var ju inte bara skriftliga skildringar som ideali
serade omvändelserna. Förkunnelsen i bönehus och kyr
kor liksom från plattformen i Frälsningsarméns lokal in
rymde vittnesbörd; ofta drastiska, ibland romantiserade, 
efterhand likformade efter oskrivna normer och attraktiva 
förebilder. När sådana framställningar efterhand fick 
skriftlig form i Pietisten, Budbäraren och Stridsropet 
lades de inte bara formellt till rätta för tryckning, de 
påverkades i ordval och stämningsläge av redaktörerna. 
Litteratursociologisk analys av detta material kräver alltså 
uppmärksamhet för sidoinflytelser.

Svensk skönlitteratur på vers och prosa har under sena
re årtionden fått en kategori av person- och miljöskild
rande böcker, som ofta med kritisk distans förenar per
sonligt engagemang i existentiella frågor med religiös ten
dens. Det är inte fråga om någon likriktning, men ett 
gemensamt drag kan vara tendensen till personligt engage
mang i förening med avståndets perspektiv på en religiöst 
präglad ursprungsmiljö. Det bör vara ett lämpligt ämne för 
litteratursociologiskt studium att analysera och jämföra 
skilda uttryck för närmande-tillhörighet-avståndstagan- 
de-återkomst.

Det enda med vetenskaplig ambition genomförda stu
diet av den här antydda problematiken är Åke Kussaks 
avhandling Författaren som predikant. Att denna avhand
ling på ett särskilt sätt fångat mitt intresse och möjligen

gjort mig jävig som bedömare är den omständigheten att 
jag som redaktör för Svensk Veckotidning från 1946 kom 
att introducera några av de författare som sedan blivit mer 
uppmärksammade och som ägnas välmotiverad gransk
ning i den ifrågavarande avhandlingen. I en sekulariserad 
tid kan temat »författare som predikar» ge både fnysning
ar och aha-upplevelser till resultatet. Enligt min mening 
har Kussak förtjänstfullt visat, hur litterär fiktion kan 
fungera som uttrycksmedel för inbördes rätt olika men i 
engagemang övertygande unga författare.

Namn som Kaj Henmark, Rune Pär Olofsson, Bo Set- 
terlind och Gunnar Hallingberg hade samtliga tidiga rela
tioner till Svenska Missionsförbundet genom sin uppväxt
miljö. Deras tidiga läsupplevelser var Barnavännen, 
Friska Vindar och Ungdomsvännen, husorgan i barnfa
miljer, som tillhörde Missionsförbundet. De kom mer eller 
mindre under utbildning liksom med vidgade ramar för sitt 
läsintresse att hamna på distans från dessa organ, som ju 
också var adresserade till barn och ungdom.

En viktig erinran gör Kussak, då han konstaterar att de 
frikyrkliga samfundens litterära utgivning präglas av att 
medan uppbyggelseskrifter och missionsskildringar oftast 
var svenska original så var berättelser och romaner mesta
dels översättningar. För fromt folk ute i bygderna fanns en 
viss misstänksamhet mot det »som var uppdiktat», när det 
hade en religiös grundstämning. Enligt min mening gällde 
detta om den »fromma» litteraturen, medan man inte 
ansåg det otillbörligt att läsa »hopdiktat» i andra organ. 
Kussak har med goda skäl ägnat sin uppmärksamhet åt 
hur ökad kulturell medvetenhet och därmed större tole
rans för det som var alster av en skapande fantasi växer 
fram i väckelsekristna grupper. Därmed har också bety
delsen av sociologisk metod fått sin bekräftelse i littera
turhistorisk forskning. Betingelserna för val av läsning 
och statistiskt påvisbara trender ifråga om sådana val är 
viktiga data, då man vill komma närmare fakta än genera
liseringar som »folklig underhållningslitteratur» eller and
ra schabloner erbjuder.

Det fjärde kapitlet med rubriken »De fromma berättel
serna» innehåller en motivanalys, som enligt min mening 
gör Kussaks avhandling mönsterbildande för en sociolo
giskt inriktad litteraturforskning. Med vissa anpassningar 
till annat forskningsmaterial är hans kategorischema till- 
lämpligt, varhelst ideologiskt eller religiöst forskningsma
terial skall analyseras och kategoribestämmas.

Miljön domineras av svensk mentalitet, men viktiga 
observanda kan anges med termerna: land och stad, hem 
och bönehus, förr och nu. Kussak har gjort sig mödan att 
framräkna procenttal för berättelsernas fördelning på des
sa kategorier. Huvudpersonernas kategorischema gäller 
antalet män och kvinnor, unga och gamla, rika och fattiga, 
troende och »världens barn», föredömen och varnande 
exempel samt som bipersoner hjälpare och motståndare. 
För den art av populärlitteratur det här gäller är berättel
sernas huvudmotiv, uttryckta i nyckeltermer, av stor vikt: 
omvändelsen, tron, gärningarna samt som sidomotiv: dö
den, församlingsverksamheten, kärlek och äktenskap, 
bönen, sjukdom, fattigdom och arbetslöshet, världsliga 
nöjen, etik och livsstil. Sammantaget bildar dessa termer 
ett nätverk som fångar in det genuina, även om maskorna 
är för täta att få med alla motiv.

Tekniken i författarens funktion som predikant bestäms 
vidare av berättartekniken, där berättaren framstår som
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synligt närvarande och där verklighetskaraktären i berät
telsen betonas och ofta styrks genom citat.

En översikt beträffande författarnas ålder, kön, yrke 
och samfundstillhörighet är mer allmänna data som verkar 
självklara, om det är fråga om en heltäckande beskriv
ning.

Kussak har med sin avhandling obestridligen fyllt en 
lucka i den sociologiska analysen av svenska idérörelser. 
Låt vara att mycket är unikt i den väckelsekristna littera
tur, där författaren har en dubbelroll som predikant. Kus- 
saks termer och de forskningsobjekt han analyserat är i 
mycket säregna, men han har obestridligen givit oss ett 
bevis för fruktbarheten av sociologisk metod vid analys av 
meningsbärande fiktionslitteratur.

Erland Sundström

Tommie Zaine: Radikal 30-talshumanism. En studie över 
Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med ton
vikt på åren 1933-36. GEsthetica Upsaliensia 2.) Almqvist 
& Wiksell, Uppsala 1983.

Per Meurlings kritiska författarskap är stort, inflytelserikt 
och sammansatt nog för att inbjuda till tolkningar och 
utläggningar. Det är en livlig och levande skribent -  och 
en som sätter liv i kulturarvet. Man kan alltså bara prisa 
initiativet att skriva en avhandling om Meurling. Dess
utom är det ju så, som Tommie Zaine konstaterar i sin 
inledning, att förvånansvärt få monografier skrivits över 
betydande svenska kritiker, och ännu färre över radikala 
kritiker. Större framställningar finns i stort sett bara om 
Arnold Ljungdahl, Erik Blomberg och Erik Hedén -  man 
kunde möjligen tillägga Bengt Lidforss som ägnats en 
biografi av Nils Beyer. Men samma brist gäller över hela 
linjen: det saknas till exempel monografier över så oerhört 
inflytelserika kritiker som Fredrik Böök, Klara Johans
son, Torsten Fogelquist och Karl Vennberg.

Det finns också en annan drivkraft bakom Zaines av
handling, som inte är så uttalad, men som blir tydlig 
genom det engagemang man märker i framställningen. 
Zaine skriver att hans metod inte är marxistisk, men att 
hans perspektiv har varit historiematerialistiskt (s. 13). 
Det förstår jag så, att hans bok också kan ses i ett 70-tals- 
sammanhang -  det var då en rad yngre forskare gjorde ett 
försiktigt uppror mot den närsynthet och positivism som 
dominerat i svensk humaniora under de senare decen
nierna och bland annat försökte aktualisera det inhemska 
radikala arvet.

Avhandlingen har en klar och överskådlig uppläggning: 
9 numrerade kapitel och en principiell inledning. Den 
handlar om Meurlings publicistiska verksamhet under 
1 O-årsperioden 1928-37, bygger på ett hundratal artiklar 
från dagspress och tidskrifter, och följer i stort sett en 
kronologisk linje. Meurlings inlägg i sexualdebatten 
1929-34 behandlas i ett kapitel för sig, liksom hans ideolo
gi-begrepp och hans syn på bildningsarbetet. I Inledning
en ges också en översikt över avhandlingens uppläggning; 
det är inga problem att orientera sig i texten.

I Inledningen sägs att man inte varit enig om värdering
en av Meurlings kritiska insats. Redan på 30-talet framstår 
hans kritik som skandalös. Meurling tillämpar konsekvent

som ingen annan sina marxistiska insikter på samtida 
kulturella fenomen och han gör det i en stil som, redan 
den, verkade provocerande. Också senare bedömningar 
av Meurlings 30-talskritik är, menar Zaine, styrda av den 
bild som växte fram den gången. Meurling framstår som 
en militant kommunistisk polemiker, snarare än en marx
istisk, vetenskapligt orienterad, analytiker. Zaine går med 
på karakteristiken ett långt stycke, men polemiserar på 
två punkter mot dem som skrivit om Meurling. Gentemot 
Tomas Forser, som poängterat det polemiska draget och 
samtidigt karakteriserat Meurlings kritik som synnerligen 
enkel i teoretiskt hänseende, hävdar Zaine själva syftet 
med Meurlings kritik: avslöjandet av ideologiska föreställ
ningar, som på olika vis kan medverka till att maktförhål
landen kan hållas vid liv eller förstärkas. Gentemot Britt 
Hultén, som gett en bild av Meurling som en radikal 
skribent redan i unga år, vill Zaine visa hur Meurlings 
radikalism och marxism successivt växer fram under 
30-talets första år. Polemiken mot Britt Hultén byggs 
under i det första kapitlet, där Zaine tecknar bilden av en 
»politiskt ointresserad humanist av konservativt, lunden
siskt märke -  en alexandrin» (s. 28).

Avhandlingens titel kan kanske te sig lite missvisande 
eftersom Zaine faktiskt följer Meurling från debuten 1928 
och fram till och med de rätt viktiga artiklarna i Ny Dag 
långt fram i maj 1938. Zaine skildrar utvecklingen som en 
historia, med många episka och dramatiska inslag, det är 
bland annat det som gör avhandlingen till spännande läs
ning. Det är nu inget sensationellt att det berättas en 
historia. Både Zaine och Meurling vet att i humaniora »är 
fakta i hög grad beroende av meddelaren och den historis
ka situationen» (s. 141). Man skall bara vara medveten om 
det.

Det har inte varit avsikten att studera Meurlings bild
ningsgång, sägs det i inledningen (s. 10). Men framställ
ningen är närmast upplagd som en bildningsroman. På s. 
144 ges stegen i utvecklingen. 1) I de tidigaste artiklarna 
finns tron: på sanning, skönhet, bildning etc. 2) Så radi
kaliseras det tvivel som funnits där, allt tycks historiskt 
och socialt betingat, 3) och akademikern kan -  från cirka 
1933 -  kanalisera tvivlet i en mer genomreflekterad marx
ism, så småningom. Och så sluts cirkeln, lite snöpligt, på 
avhandlingens sista rader: »den forne idealisten har åter
fått något att tro på». Från tro -  över tvivel -  till tro igen. 
Och det är -  märkligt nog -  Meurlings övertygelse om 
marxismen »som den enda vetenskapliga metoden att pe
netrera det bestående» som sägs föra honom till stalinis
men och tron på den sovjetiska kommunismen. Märklig är 
den förklaringsmodellen, eftersom både Meurling och 
Zaine tidigare ironiserat över sådana enkla kopplingar 
mellan marxismen (som vetenskap) och kommunismen (i 
Sovjet), se t. ex. s. 120 och 138.

Inne i detta förlopp är skeendet spännande. Meurlings 
marxism utvecklas från artikel till artikel, under intryck 
av det som sker i Europa och med växande insikter (s. 
42). Men redan från böljan är den episka spänningen 
etablerad. 1928 har Meurling »ännu inte» funnit något 
egentligt samband mellan litteratur och samhälle (s. 25). 
1931 skriver han socialt engagerat, men utan teoretiska 
begrepp, om Sinclair Lewis; han har »ännu inte hunnit 
utveckla något subtilt redskap» (s. 36) för den kritiska 
granskningen av samhället. 1932 finns marxismen där, 
men den »väntar ännu på att utvecklas i teoretiskt hänse




