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Övriga recensioner 119

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



kande. Det skulle ha varit värt en ingående studie, huruvi
da orsaken till den skillnaden bottnar i exempelvis skilda 
fromhetstyper, olika grad av sekularisering, annorlunda 
miljöer.

Just sådana frågeställningar utvecklas däremot till nog
granna analyser i Kristen tro i romanen. Där läggs stor 
vikt vid samhällsbakgrund och trostillhörighet. Sigurd Aa. 
Aames visar t. ex. hur författare som den lågkyrklige 
Alfred Hauge, den katolske konvertiten Åge R0nning och 
pingstvännen Tor Edvin Dahl både tar spjärn mot sin 
andliga miljö och vidareutvecklar dess tendenser.

Aames koncentrerar sig på den kvalitetslitteratur, som 
befruktats av den specifikt norska pietistiska traditionen. 
Men i Norge liksom i Sverige -  böckerna är delvis de
samma -  frodas ju också en undervegation av kristen 
triviallitteratur, som föredömligt objektivt granskas av 
Ingrid Nymoen i »Den kristne populaerromanen i Norge»; 
uppsatsen torde kunna tillföra den svenska mas smark
nadsforskningen vissa impulser. Väl medveten om popu
lärlitteraturens brister, vill hon dock markera, att den i sin 
ofullkomlighet ändå kan ses som ett uttryck för folkliga 
religiösa värderingar, manifesterade i »skjaeringsfeltet 
mellom den litteraere og den religi0se institusjonen».

Till skillnad från annan triviallitteratur är dock den 
kristna varianten på väg in i historien; den har haft sin tid. 
På barnlitteraturens område, däremot, råder andra förhål
landen. Där väller en våg av utländsk dussinlitteratur in 
över de nordiska länderna. Här hade en jämförelse kunnat 
bli fruktbar. Men i delen Kristen tro i barnelitteraturen 
har de sämsta böckerna medvetet utelämnats; den har ju 
mer ett konsumentupplysande än ett litteraturvetenskap
ligt syfte.

Ying Toijer-Nilsson

120 Övriga recensioner

Rhiannon Goldthorpe: Sartre: Literature and Theory. 
Cambridge University Press 1984

I den ymnigt framvällande Sartre-litteraturen är det ont 
om undersökningar som anlägger stora och fruktbara 
grepp. Men Rhiannon Goldthorpe, fellow vid St Anne’s 
College i Oxford, har otvivelaktigt valt att syssla med 
något väsentligt, när hon bestämt sig för att undersöka 
relationen mellan Sartres teoretiska skrifter och hans 
skönlitterära. I åtskilliga decennier har forskare och kriti
ker använt sig av Sartres fackfilosofiska och psykologiska 
arbeten, hans litteraturteoretiska inlägg och dramateore
tiska manifest för att tolka innebörden i hans romaner, 
noveller och dramer. Men är det utan vidare givet, frågar 
Rhiannon Goldthorpe, att La nausée, Les chemins de la 
liberté, Les mouches, Huis clos, Les mains sales eller Les 
séquestrés d’Altona bör läsas som rena »illustrationer» av 
Sartres teorier om medvetandet, om friheten och ånges
ten, om fantasin och emotionerna? Är de blott och bart 
avspeglingar av och exemplifikationer till Sartres verk
samhet som teoretiker? Kan det inte i stället förhålla sig 
så, att de skönlitterära verken bör uppfattas som auto
noma skapelser, som subtila filosofiska och lingvistiska 
undersökningar bedrivna för sin egen skull och på sina 
egna villkor?

Det är därvid att märka, att Goldthorpe inte anlitar det

så att säga ordinära argumentet mot idéromaner och idé
dramatik, nämligen att fiktionslitteraturen hur som helst 
inte lämpar sig för förmedling av mer komplicerade filoso
fiska föreställningar utan -  åtminstone i regel -  nöjer sig 
med att återge allmänföreställningar och idéfragment (för 
att nu anknyta till den tankeväckande uppsats om »Filoso
fi i dikt», som ingår i Sven Linnérs Litteraturhistoriska 
argument. Studier i en vetenskaps metodpraxis, 1964). 
Långa rader av forskare före Goldthorpe har nog haft på 
känn, att denna klassiska komplikation i viss mån vidlåder 
också Sartres fiktionsverk, utan att för den skull låta sig 
avskräckas i försöken att se t. ex. avspeglingar av teorier
na om friheten och ångesten i Les mouches eller teorierna 
om 1’existence d’autrui eller le regard de 1’autre i Huis 
clos. Och i gynnsamma fall har de kunnat konstatera, att 
Sartre trots allt går längre än flertalet skönlitterära förfat
tare i sin drift att medelst fiktion och fantasi bearbeta 
särdeles invecklade filosofiska problem, något som just 
stimulerat dem att fortsätta sammankopplingen av L’étre 
et le néant och Les mouches.

Men Goldthorpes misstro mot hela denna bransch av 
Sartre-kritik och Sartre-forskning går djupare och sträcker 
sig längre. Hon menar, att om forskarna fortsätter att läsa 
Sartres dramer och romaner bara som »belägg» på hans 
filosofi, sådan denna finns formulerad i hans teoretiska 
skrifter, så umgås de med ödesdigert falska genreförvänt
ningar. Poängen är nämligen, att Sartre utsuddat, ener
giskt och med full avsikt upphävt den skarpa gränsen 
mellan skönlitteratur och facklitteratur. En romantext 
som La nausée låter sig läsas som en filosofisk medvetan
deanalys, vilken står på egna ben och fungerar »in its own 
right». Den blir inte bättre eller sämre av att interpoleras 
med utdrag ur Sartres teoretiska skrifter, den blir inte 
klarare av att man använder dessa teoretiska skrifter som 
tolkningsbas. Den blir bara annorlunda. Naturligtvis låter 
det sig konstateras, att det går täta bryggor mellan t. ex. 
Roquentins beslut att upphöra med skrivandet av Rolle- 
bons biografi (i romanen) och Sartres syn på författandets 
villkor (i L’étre et le néant). Och lika obestridligt finns det 
beröringspunkter mellan Roquentins berömda upplevelse 
av trädrotens godtycklighet i hotellträdgåden (i romanen) 
och Sartres teorier om fakticitetens kontingens (i L’étre et 
le néant). Medvetandeakten, upplevelsen av kroppslighe
ten, äcklet som emotion osv., allt detta förekommer paral
lellt i romanen och i de teoretiska skrifterna, men utan att 
för den skull romantexten bara »avspeglar» Sartres filoso
fi. Snarare står romanförfattaren Sartre i ett dialogförhål
lande till fackfilosofen Sartre, och han gör det som en 
självständig partner. Och det är först när man varsnat 
denna fortgående dialog som man upptäcker både spän
ningen och spänningarna i Sartres tankevärld.

Sin särskilda udd får naturligtvis denna uppläggning, 
när Goldthorpe försöker visa, hur vissa skådespel inte 
bara nyanserar och kompletterar teoretikern Sartre utan 
ibland också kommer i konflikt med och . tillrättavisar 
denne. Man har därmed hamnat i den stora slänggungan. 
Sartres intellektuella utveckling tar formen av en väldig 
dialektik, där den ena skriften motbevisar den andra och 
framväxten av nya positioner sker till priset av ett radikalt 
uppgivande av tidigare omfattade åsikter. Kanske kunde 
man tala om en spiralrörelse, där tes och antites ständigt 
uppgår i nya synteser, som i sin tur föranleder nya antite- 
tiska utspel (men alltigenom säker i kronologien är inte




