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118 Övriga recensioner

ställer sig frågande inför. Jämförelserna mellan medlem
marna av familjen Compson och släkten Bundren i As I 
Lay Dy ing övertygar inte alls. Dewey Dell har betydligt 
mer tåga och envetenhet i sig än Brooks vill erkänna (s. 
81), och hans nidporträtt av familjefadern Anse Bundren 
(»the most contemptible character that Faulkner ever 
created», s. 82) tycks mig förbise en rad textställen där 
Anses tafatta ömhet och paradoxala styrka i nederlaget, 
trots hyckleri, lögnaktighet och kall egocentricitet, ändå 
får klara uttryck. Egendomliga cirkelresonemang före
kommer också. Darl Bundren är en god observatör och 
blir därför den gestalt som oftast för ordet (s. 86). 
(Brooks tycks dessutom bortse från att Darl är på väg att 
glida in i sinnessjukdom, och att hans rapporter därför bör 
läsas med försiktighet). Pojken Vardaman, som har den 
näst högsta frekvensen av repliker, kommer helt i skym
undan hos Brooks, och därmed den viktiga djur-, fågel- 
och fisksymbolik, som delvis är knuten till honom.

I analyserna, som förutom nämnda verk även tar upp 
The Hamlet (en roman om kärlekens varianter och kär- 
lekslösheten), Light in August och Absalom, Absalom!, 
kan man ibland förvånas över Brooks benägenhet att mäst- 
ra och moraliskt bedöma de agerande. Lika invändnings- 
fria som kloka är dock iakttagelserna om konflikten männi
ska-natur, om en cifilisationsrädsla som inte medför en 
okritisk tro på den ädla vildheten, liksom Brooks upprepa
de betonanden av föreställningarna om individens innebo
ende stolthet och värde, hans förmåga att härda ut i trots 
av vidriga yttre villkor, som centrala punkter i Faulkners 
vision. Det blir svårt att uppbringa en mer koncis och 
spännande sammanfattning av Faulkners värld, där dess 
förening av djup tragik och burlesk komik, och dess 
många Don Quixote-liknande karaktärer, pendlande mel
lan det heroiskt-patetiska och det löjligt-dåraktiga, kom
mer så helt till sin rätt.

Pär Hellström

Radko Kejzlar: Literatur und Neutralität. Zur schwe
dischen Literatur der Kriegs- und Nachkriegszeit. (Bei
träge zur nordischen Philologie. 13, Band.) Helbing & 
Lichtenhahn. Basel und Frankfurt am Main 1984.

Kejzlars avhandling omfattar drygt 270 sidor och behand
lar på dessa den svenska litteraturens utveckling från 1933 
till 1960-talets slut med tonvikt på krigsåren och 60-talet. 
Dess tes är att i och med andra världskriget bröts den 
svenska litteraturens förbindelse med Europa och världen 
i övrigt. Detta i sin tur skapade ett nationellt trauma, 
varför man i Sverige inte gärna erinrar sig beredskaps- 
tiden. Denna var därför tabuiserad ända till 60-talets sena
re hälft.

I mera förfarna händer än Kejzlars hade det måhända 
gått att utvinna något av intresse ur en sådan tes, men i 
den på en gång vaga och tillrättalagda skepnad som den 
här framträder, framstår den som orimlig och förfelad. Till 
en del sammanhänger detta med författarurvalets egen
domliga natur. Minst sagt uppseendeväckande är det att 
namn som Sivar Amér, Erik Lindegren och Karl Venn
berg saknas, men att plats i stället beretts för bl. a. Arvid 
Mörne, K. G. Ossiannilsson, Marika Stiemstedt (10 s.),

Helmer Linderholm (9 s.) och Amelie Posse. Ett eget 
avsnitt har också beståtts den för de flesta säkerligen 
obekante författaren Wiking Jerk. Denne enligt Kejzlar i 
övrigt okände författare publicerade 1946 boken Rag
narök som utgavs vara krigsminnen av en Unterschar
führer i Waffen-SS. En enkel kontroll i Svensk bokkatalog 
hade dock upplyst Kejzlar om att verket har två författare 
och att dessa är kända i vaije fall till namnen: Thorolf 
Hillblad och Erik Wallin. En genombläddring av deras 
verk övertygar en också rätt snart om att detta torde 
sakna såväl dokumentärt som annat värde.

Att i en kort recension ens hinna antyda de värsta 
konstigheterna i Kejzlars arbete är ogörligt. Dock noterar 
man med en viss förvåning att Stig Dagermans Tysk höst 
placeras vid skampålen som ett av de första verken som i 
svenska sinnen sådde misstro mot de västliga demokrati
erna. Beklagligtvis var det konstnärliga mästerskapet så 
stort att man inte lade märke till den politiska indoktrine
ringen. Som detta låter ana drar sig inte Kejzlar för att 
politiskt mästra sina författare och i själva verket närmar 
sig hans bok stundom den politiska pamflettens nivå. 
Särskilt tydligt blir detta vid behandlingen av tredje stånd
punkten och den politiskt engagerade 60-talslitteraturen. 
Tredje ståndpunkten tycks Kejzlar identifiera med den 
svenska neutralitetspolitiken under kriget och den presen
teras överhuvudtaget på ett helt missvisande och tenden
tiöst sätt. Till sin hjälp har författaren haft Norstedts 
uppslagsbok (1962) och Hedenius bok om. Tingsten, vars 
behandling av tredje ståndpunkten näppeligen kan rubri
ceras som en »recht unparteiischen Überblick» (s. 188). 
Följaktligen får också Vennberg veta att hans kritik av 
Eyvind Johnsons vårtal i Uppsala 1951 var »höflich ausge
drückt, unverschämt» (ibid).

Än mer moraliserande och häftigt politiserande blir 
Kejzlar på tal om de unga 60-talsförfattama. Dessa före
brås för att inte ha förstått att den avgörande kampen stod 
i Europa mellan två världsåskådningar (den ena ond och 
den andra god) och mellan två maktblock (det ena ont och 
det andra gott). I stället sökte man sitt Schlaraffenland i 
Asien, Latinamerika eller Afrika.

I övrigt kännetecknas Kejzlars översikt av en del sak
fel, som att Ossiannilsson i och med Barbarskogen ställde 
sin skapande förmåga i arbetarnas tjänst, av egendomliga 
källor, något som lett till att Frans G. Bengtsson av alla 
människor på s. 10 görs identisk med svenska folket, och 
av en massa onödig, övermaga och stingslig polemik.

Jan Stenkvist

Stefan Mählqvist: Biggles i Sverige. En litteratursociolo- 
gisk studie av W. E. Johns Bigglesböcker. (Skrifter ut
givna av Svenska barnboksinstitutet, nr 18. Gidlunds. 
Sthlm 1983.

Inom den traditionella litteraturhistoriska forskningen har 
man tidigare visat ett svalt intresse för undersökningar av 
underhållningslitteratur. Först i och med att litteratur
sociologin blivit starkare förankrad vid universiteten har 
under de senaste decennierna en del arbeten producerats 
som koncentrerar sig på de s.k. lägre litteraturgenrerna. 
Det forskningsprojekt som under titeln »Populärfiktion i
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Sverige 1830-1970 -  medier, produktion, spridning, struk
tur och funktion» bedrivits vid avdelningen för litteratur
sociologi vid Uppsala universitet har utan tvivel varit av 
stor betydelse och det har inspirerat till flera undersök
ningar.

I sitt arbete Biggies i Sverige framhåller Stefan Mähl- 
qvist inledningsvis att han har avsett att göra en fallstudie 
av en långserieboks utveckling. Han granskar böckernas 
innehåll, deras spridning och den kritik som de utsatts för. 
Bigglesböckerna utgör ett tacksamt undersökningsobjekt 
för den som vill studera långserieboken. De har tillkommit 
under en tidsperiod på ca 40 år och de har blivit otroligt 
populära. Men debattens vågor har också svallat kring 
idolen Biggies. Framför allt har böckerna kritiserats för 
den verklighetsförfalskning och den förljugna bild av kri
get de förmedlar och till följd härav har de ofta varit 
bannlysta från biblioteken.

Handlingen i Bigglesböckerna täcker en tidsperiod från 
sekelskiftet fram till 60-talets slut. Mählqvist ger en utför
lig kronologisk presentation av serien, disponerad så att 
läsaren får följa hjälten Biggies’ karriär från böljan till 
slut. Johns’ syfte med sina böcker var dels dokumentärt 
och uppfostrande, dels underhållande. Författaren hade 
själv tjänstgjort som bombflygare under första världskri
get och kunde således bygga på stoff från egna erfarenhe
ter. Mählqvist har också gått till de många biografier om 
och av flygare (t. ex. Albert Bali och Manfred von Richt
hofen) som utkom under och efter första världskriget och 
konstaterar att i jämförelse härmed är den sportsman- 
naanda som Biggies ger uttryck åt ingalunda överdriven. I 
vilken mån biografierna skall anses ge en tillförlitlig verk
lighetsbeskrivning diskuterar Mählqvist dock inte.

Allt under det att andra världskriget ryckte närmare fick 
Bigglesböckerna en inte oväsentlig propagandafunktion 
och under själva kriget bidrog de aktivt till upprustningen 
av försvarsviljan hos den engelska ungdomen. Biggies 
blev en förebild för unga engelska flygare som försvarade 
sitt land och han kom att stå som en symbol för det 
brittiska imperiet. Det är också under andra världskriget 
som Bigglesböckerna böljar översättas, bl. a. till svenska. 
I Sverige har böckerna utgivits i 350 upplagor, vilket 
innebär att vårt land framstår som den näst största mark
naden för Biggies, följt av Frankrike. Två svenska förlag, 
Bonniers och Wahlströms, har tävlat om att ge ut Biggles
böckerna och under perioden 1940-1981 har t. ex. Bon
niers publicerat mer än 600000 exemplar.

Den svenska Bigglesutgivningen har emellertid inte 
kunnat undgå att påverkas av den allmänna debatt om 
skräplitteratur för barn som förts. Vid nyutgivning har 
oftast även en revidering gjorts för att mildra i första hand 
rasistiska inslag. Detta är, framhåller Mählqvist, ett utslag 
av den ökade medvetenheten om barnlitteraturens ideolo
giska påverkan. Johns’ konservativa samhällssyn beläggs 
med ett flertal exempel liksom hans nedvärdering av olika 
»primitiva» folkslag och färgade.

Bigglesböckernas ideologiska eftersläpning är emeller
tid något som är utmärkande för långserieboken i allmän
het och Mählqvist visar i kapitlet »Biggies som litteratur» 
hur böckerna uppfyller de flesta av genrens kännetecken. 
I den genrediskussion som förs här jämförs de gamla 
myterna med våra dagars populärlitteratur och Mählqvist 
anknyter till den norske litteraturvetaren Atle Kittangs 
teori om den kommersialiserade underhållningslitteratu-

rens släktskap med det klassiska eposet och till litteratur
vetaren C. M. Bowras karakteristik av eposets framträ
dande egenskaper. Eposet tillkom inte under en nations 
blomstringstid utan som en efterklang, något som även 
gäller Biggles.

När Mählqvist diskuterar Bigglesböckernas påverkan 
på läsarna är han påfallande försiktig i sina uttalanden, 
vilket onekligen är klokt, då man ju här rör sig på ett 
område som är öppet för förmodanden och obevisbara 
hypoteser. Han påpekar i detta sammanhang att de värde
ringar som litteratur innehåller inte nödvändigtvis behöver 
sammanfalla med dem som läsaren anammar.

Biggles i Sverige framstår som ett informativt och upp
slagsrikt arbete och tack vare de breda perspektiv som 
genomgående anläggs ger boken åtskillig kunskap om po
pulärfiktionen i allmänhet och om den ständigt pågående 
debatten kring denna litteraturart.

Lena Kåreland

Eyvind Skeie og Tove Pemmer Saetre (red): Kristen tro i 
romanen -  Eyvind Skeie og Tove Pemmer Saetre (red): 
Kristen tro i barnelitteraturen. Universitetsförlaget, Oslo, 
Bergen, Stavanger, Tromsö 1985.

I en nystartad serie »Kristen tro i litteraturen» har teolo
gen och författaren Eyvind Skeie och bibliotekarien Tove 
Pemmer Saetre redigerat två samlingsvolymer med upp
satser, som skall belysa kristendomens situation i de se
naste årtiondenas litteratur: Kristen tro i romanen och 
Kristen tro i barnelitteraturen.

Det är dessvärre en stor kvalitetsskillnad på dessa båda 
arbeten: den del som behandlar barnlitteraturen är inte 
lika sakkunnig, inte lika noga genomarbetad som boken 
om vuxenlitteraturen. Jo Tenijords allmänna översikt 
»Holdninger og verdisyn i barnelitteraturen», som inte 
egentligen berör ämnet utan bildar bakgrund till det övriga 
materialet, är, vilket man kan vänta av en författare med 
hennes kapacitet både kunnig och väldokumenterad. 
Teije Borgersens genomgång av böckernas bildspråk, 
»Billedbruken i kristen bamelitteratur» har även den sitt 
värde eftersom fältet är föga utforskat. Och Astri Rams- 
fjell, som gör en analys över tid -  det gäller andaktslittera
turens utveckling -  använder en metod, som skulle ha 
kunnat bli fruktbar, om den tillämpats på vidare områden, 
vidgats till barnens skönlitteratur. Men istället splittrar de 
andra artikelförfattarna upp sina studier i småbitar.

Bokens huvudsyfte tycks vara att ge varudeklaration, 
ofta i form av kortrecensioner med generade enkla vär
deomdömen, som ytterligare befäster det intryck av ama- 
törmässighet, som präglar översikten. Författarnamn och 
titlar är felstavade, personregister och litteraturhänvis
ningar är bristfälliga, skribenterna redovisar inte tidigare 
forskning, varken norsk eller övrig nordisk. Detta medför 
att analyserna sällan går på djupet och att uppsatsförfat- 
tama på grund av bristande kännedom om aktuellt jämfö
relsematerial missat en intressant aspekt på den norska 
barnlitteraturen.

Till skillnad från de oftast polariserade svenska barn
böckerna finns det nämligen ett starkare inslag av reli
giösa frågeställningar i den vanliga norska vardags skild
ringen och en större öppenhet för en dialog mellan oliktän




