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1 7 6  Recensioner av doktorsavhandlingar

jämförs aldrig klart med »läsarnas» eller de åbe
ropade »fackmännens». Analyserna undersöker 
och belyser diktstrukturen, men bidrar inte till att 
belysa läsardikten. Som det nu är ger deras exi
stens främst förklaringen till avhandlingens dubbla 
titel: Diktstruktur och diktupplevelse, men sam
bandet mellan dessa båda begrepp förblir oklart. 
Min uppfattning är att de sex analyserna, som 
upptar mer än 1/4 av texten, kunde fått utgå 
och att S. hellre borde gjort en mer systematisk 
bearbetning och sammanfattning av sitt mate
rial. Den som nu vill använda S:s avhandling 
för att jämföra hans läsarundersökningar med 
andra möter stora svårigheter.

G unnar Eidevall

Mats Rehn: Jack  London i  Sverige. Studier i  mark
nadsföring och litterärt inflytande. Meddelanden 
utgivna av Avdelningen för litteratursociologi 
vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsa
la. Nr 7. Sthlm 1974.

Mats Rehns doktorsavhandling »Jack London i 
Sverige» är energiskt genomstrukturerad, disposi
tionen är mångledad, ingresser och sammanfatt
ningar kommer tätt. Boken är dessutom påfallan
de välskriven (tyvärr presenteras den i en typogra
fisk dräkt som försvårar läsningen — stilen är på 
tok för liten och sliter på ögonen). Avhandlingen 
består av två delar. Första delen, »Jack London 
och den svenska bokmarknaden», har rent littera
tursociologisk karaktär. I enlighet med en modi
fierad version av Lars Furulands schema över den 
litterära processen (s. 16) undersöker Rehn de 
olika leden i denna när det gäller ’fallet Jack Lon
don i Sverige’; i tur och ordning går han igenom 
produktion, opinionsbildning i pressen, distribu
tion inom kulturella och kommersiella kanaler 
samt konsumtion. Rehn koncentrerar sig på de två 
första decennierna av 1 900-talet, då London intro
ducerades, slog igenom och hårdexploaterades i 
Sverige. Hans ambition är att spänna över både 
det kommersiella och det ideologiska fältet, från 
bokannonser och bokanmälningar i pressen till 
politiska och litterära värdesystem. Avhandlingens 
andra del, »Tre komparativa studier: vildmarks
skildring, slumskildring, proletär självbiografisk 
roman», är som rubriken anger i stället kompara- 
tistisk. Metodiskt försvarar denna del sin plats i 
undersökningen genom att den täcker vad förfat
taren i sitt schema kallar reproduktionen. Rehn 
studerar här hur en lång rad första- och andra- 
rangsförfattare influerats av London; de tre linjer 
han drar från denne blir samtidigt tre genre
studier. Till avhandlingen är fogad en mäktig 
bibliografi kallad »Jack London i Sverige». 
Tyngdpunkten i denna ligger på redovisningen av 
olika svenska Londonupplagor och recensioner.

Citat- och referatkontroller tyder på att källor 
och litteratur i allmänhet återges korrekt. Akribin 
är emellertid inte alltid — för att uttrycka saken 
milt — den man skulle önska. De uppgifter som 
ges i huvudtexten strider ibland mot dem som 
lämnas i litteraturförteckningen och bibliografin. 
Även andra typer av inadvertenser förekommer. 
Bristerna i akribin visar att avhandlingsförfattarens 
slutkontroll inte har varit tillräckligt energisk.

Den avslutande bibliografin i avhandlingen fun
gerar både som ett nödvändigt fundament till det 
litteratursociologiska studiet och som ett värde
fullt komplement till hela undersökningen. De 
stickprov jag gjort i forlagskataloger och annat 
material ger emellertid vid handen att Rehns bib
liografi är behäftad med allvarliga brister. Förhål
landet till den amerikanska bibliografi över Lon
don som sammanställts av Woodbridge, London & 
Tweney (1966) och som omnämns på s. 308 f. 
borde ha preciserats. Rehns bibliografi är betydligt 
generösare än sin amerikanska föregångare, i all
mänhet också exaktare, men redan Woodbridge 
ger fylliga redovisningar av bl. a. svenska översätt
ningar med uppgift om både förlag, översättare 
och sidantal. Man måste konstatera att den ameri
kanska bibliografin på vissa punkter kompletterar 
Rehn och att den också ibland ger vederhäftigare 
upplysningar (det framgår av förordet i Wood
bridge att tjänstemän på KB svarade för in
samlandet av det svenska materialet). I motsats till 
Rehn registrerar Woodbridge ex.vis en upplaga av 
»En kryssning med Blixten» i Wahlströms ung
domsbibliotek (nr 68, 1920) -  man hittar den 
även i Svensk bokkatalog — och en utgåva av 
»Månansiktet och andra historier» på Bohlins för
lag 19 17 (188 sidor).

Bevarade forlagskataloger och inventarieför
teckningar kan avvinnas upplysningar som saknas 
hos Rehn. En tryckt Inventering över Bohlin & 
Co:s lager i Stockholm den 31 dec. 19 16  (KB:s 
samling) registrerar bl. a. två billighetsutgåvor av 
»En nordlandets dotter» respektive »Kärlek till 
livet». Priset anges i båda fallen vara 1 krona. 
Titlarna återfinns på s. 319  respektive s. 328 i 
Rehns bibliografi. De två billighetsutgåvorna i in
venteringen motsvaras uppenbarligen av de två 
andraupplagor från 1916, som Rehn registrerat 
utan prisuppgifter. Ytterligare ett par upplagor 
från Bohlins förlag har därmed blivit avslöjade 
som billighetsutgåvor. Bohlins inventarium från 
19 16  registrerar vidare två upplagor av »Vaga- 
bondliv», en med priset 1 krona, en annan med 
priset 2,50/4,50 (häftat respektive bundet ex.). I 
bibliografin förtecknas endast en upplaga av »Va- 
gabondliv» före 19 17 hos Bohlin (s. 328); priset 
på denna anges vara 1 krona. Förlagets uppgift om 
en dyrare utgåva 1916  får betraktas som tämligen 
pålitlig. Möjligen kan den bidraga till att skingra



den förvirring som nu råder i bibliografin beträf
fande olika upplagor av »Vagabondliv». Även de 
tryckta forlagskataloger och inventeringar från 
Holmquists förlag och Nordiska förlaget/Åhlén 
& Åkerlund som förvaras på KB borde ha utnytt
jats bättre i avhandlingen. En katalog från det se
nare förlaget 19 15  ger upplysningar om priser och 
serienummer, som ej återfinns i bibliografin. I en 
inventering över Holmquists osålda lager 31 dec. 
1920 har jag eventuellt spårat fyra upplagor som 
saknas i Rehns bibliografi, nämligen 1 kronas- 
utgåvor av »Köldens barn», »Före Adam», Kär
lek till livet» och »Havsvargen» (se avh. s. 318, 
327, 328 och 323). Jag utgår då från antagandet 
att nytt pris (1 krona i stället för 85 öre) står för ny 
upplaga.

Sammanfattningsvis konstaterar jag pågrundval 
av de begränsade stickprovskontroller som gjorts, 
att registreringen av svenska London-upplagor i 
bibliografin ej fyller de krav på precision och full
ständighet, som man har rätt att ställa. Dessa bris
ter är dock inte av sådan art att de i högre grad 
inverkar störande på den litteratursociologiska 
undersökningen i avhandlingen.

Den succé Jack Londons böcker gjorde i Sveri
ge under 1900-talets första decennier är ett cen
tralt studieobjekt i avhandlingen. Rehn frilägger 
med stor energi en rad mekanismer i den litterära 
process som Jack London i Sverige utgör. Studiet 
av denna komplicerade process hade emellertid 
kunnat intensifieras och breddas i avhandlingen. 
Jag kommer här att försöka visa vart — eller 
åtminstone i vilken riktning — ett sådant studium 
skulle kunna leda. Jag utgår då från följande all
männa premisser: 1) Jack Londons framgångar i 
Sverige kan mätas och dateras med hjälp av olika 
instrument; Rehn har fr. a. använt sig av recen- 
sionsmaterial. Enligt min mening borde han i be
tydligt högre grad ha intresserat sig för Londonut- 
givningens omfång och fluktuation, fenomen som 
kan mätas i antalet upplagor per år. 2) För att 
skapa underlag för slutsatser om Londons före
komst i de två olika kretslopp, det bildade och det 
populära, som Rehn i likhet med andra litteratur
sociologer laborerar med, borde han närmare ha 
studerat utgivningens fördelning mellan de olika 
förlagen och proportionerna mellan dyrprisböcker 
och billighetsböcker. Utgivningens fördelning 
kan, liksom antalet upplagor per år, undersökas 
med hjälp av Rehns egen bibliografi. Det förvånar 
mig, att han inte i högre grad än vad som är fallet 
har bearbetat detta material. 3) Londons succé 
kan inte ses som ett isolerat fenomen; i större 
utsträckning än vad som sker i avhandlingen bör 
den sättas i relation till andra författares framgång
ar på den svenska bokmarknaden i början av 
1900-talet och bedömas med hänsyn till struktu
ren på denna marknad. Dessa olika synpunkter 
kommer här att tas upp i tur och ordning. 12

Efter läsningen av den första delen i avhandling
en frågar man sig om Londons publikmässiga ge
nombrott verkligen skedde så snabbt som Rehn 
anser. Tidpunkten preciseras dock aldrig i under
sökningen. »Den borgerligt konservativa littera
turkritiken och bokdistributionen» gjorde, sägs 
det, »på kort tid efter introduktionen 1907 » Lon
don till »en succéförfattare på svensk bokmark
nad» (s. 127). På ett annat ställe talar Rehn emfa
tiskt om Londons »omgående och stora framgång
ar» (s. 35). En annan gång heter det att både 
upplagesiffror, biblioteksundersökningar och en
käter visar att London »på mycket kort tid vann 
den svenska publiken» (s. 64). Det var, anser 
Rehn, »ganska naturligt» att London med hjälp av 
kritikernas »assistens vid födsloögonblicket /. . ./ 
snabbt fick ett gott fotfäste på svensk bokmark
nad» (s. 64). Speciellt poängterar han effekten av 
Albert Engströms lovordande anmälningar i Strix; 
dessa fick enligt Rehn »avgörande betydelse för 
Londons genombrott» (s. 51). Redan 1910 var 
London »helt etablerad» fastslår Rehn (s. 58). 
Han noterar emellertid att »entusiasmen bland det 
kulturbärande skiktets litteraturbedömare» avtog 
»efter några år» och gör samtidigt följande intres
santa distinktion: »Kanske mer för kritikerna, som 
ju helst sysslar med bokmarknadens primörer, än 
för publiken, började marknaden för vildmarks- 
böcker mättas» (s. 64). Tidigare har Rehn också 
konstaterat att marknaden för Londons arbeten 
»mot mitten av 1 o-talet» visar de »första tecknen 
till mättnad. Åtminstone redovisar recensenterna 
ibland utmattningssymptom. Allmänhetens köp
lust stagnerar dock senare, ungefär vid 20-talets 
början, av utbudet att döma» (s. 28). I avhandling
en talas åtskilligt om Londonfebern på 10-talet. 
Denna uppfattas som »en realitet» ännu 1923 — 
tidskriften Lektyr sägs nämligen lämpa sig för stu
dium bl. a. därför att den startar 1923 medan Lon- 
donfebern ännu existerar (s. 175). Slutligen kan 
nämnas, att Rehn i en skickligt genomförd under
sökning kommer fram till att folkbildningsrörel
serna på allvar började intressera sig för London 
först efter omkring 19 13 (s. 120 m. fl.) men att 
han egentligen inte gör något försök att se hur 
detta intresse slår igenom i upplagesiffrorna.

De delar av Rehns undersökning som berörts 
ovan kan kompletteras och revideras genom ett 
närmare studium av utgivningen. Jag har räknat 
fram antalet upplagor per år (siffrorna, som uteslu
tande grundar sig på det material Rehn samman
ställt i bibliografin, har preliminär karaktär, men 
torde vara tillräckligt exakta för mitt syfte) under 
perioden 1907-1930. Den kurva som man då får 
fram ger inget säkert mått på Jack Londons popu
laritet — antalet upplagor bestäms av förläggarnas 
bedömningar, upplagestorleken kan variera etc. — 
men de kommersiella krafter som styr utveckling
en bör vara så pass starkt beroende av det reella
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behovet att denna form av statistik skall te sig 
meningsfull. En något förenklad analys ger följan
de bild av utgivningen fram till 1920: 1) de två 
första åren, 1907-08, framstår som en introduk- 
tionsperiod då endast originalutgåvor utkommer; 
inga andraupplagor förekommer således. Något 
större publikgenombrott kan det ännu inte vara 
fråga om. 2) Perioden 1909-12 representerar en 
högre nivå då introduktionen av London fortsätter 
med 2 à 3 originalverk per år och då nya upplagor 
(inklusive några billighets utgåvor) presenteras; 
genomsnittligt utges nu 3 nya upplagor per år. 
London har uppenbarligen blivit mera attraktiv för 
en störrepublik. 3) Under perioden 19 13 -16  nås 
en ännu högre nivå. Det första året, 19 13 , har i 
viss mån karaktär av genombrottsår: detta år ut
kommer hela 5 originalverk och så mycket som 10 
nya upplagor. Utgivningen sjunker sedan något 
1914, faller ytterligare 19 15 men klättrar 1916 
upp till 4 originalverk och 13 nya upplagor. Under 
denna tredje period, som kännetecknas av hård 
konkurrens mellan förlagen om London, produce
ras också en rad billighetsutgåvor. 4) Kulmen nås 
under den fjärde perioden, 1917-20. Det första 
året, 19 17 , kommer visserligen bara 2 originalverk 
men samtidigt trycker man drygt 30 nya upplagor; 
1918 mattas utgivningen något för att 1919, re
kordåret, öka till 4 originalverk och hela 38 nya 
upplagor. Nästa år, 1920, är utgivningstakten läg
re även om man producerar 9 originalverk och 20 
nya upplagor. Det stora antalet nyöversatta verk 
detta år förklaras av att Bohlins utgivning av Lon
dons samlade skrifter (startad 1917) fortfarande 
pågår. Det bör dock påpekas att denna utgivning 
siffermässigt ej dominerar den fjärde perioden 
(1919 bidrar även Dahlins förlag med samlade 
skrifter), under vilken förlagen fortsätter att kon
kurrera hårt om London, även med billighetsutgå
vor. 1920-talet, som uppvisar en betydligt mera 
splittrad bild än 1 o-talet med dess ständiga steg
ring, kännetecknas i stort sett av stark avmattning.

Den redovisade statistiken över upplagor utgör 
med sina hårddata ett värdefullt komplement till 
Rehns resultat. Analysen avslöjar bl. a. en intres
sant eftersläpningseffekt vid lanseringen av Lon
don. Denne slår av allt att döma igenom mycket 
snabbt hos vissa kritiker — så långt har Rehn 
rätt — men det behövs en inkubationstid på flera 
år innan Londonfebern griper publiken på allvar. 
»Skriet från vildmarken», introduktionsboken i 
Sverige, blev visserligen en kritikerframgång 1907 
men den blev ingen omedelbar försäljningssuccé 
(först 1909 behövdes en ny upplaga). Rehns på
stående att London är etablerad 1910 bekräftas av 
siffermaterialet (man kan naturligtvis ha olika me
ning om hur stor kritiker- och publikframgången 
skall vara för att man skall tala om en författare 
som etablerad). Hans förmodan att kritiken trött

nade tidigare än publiken på vildmarksböckerna 
behöver inte längre vara en förmodan. Statistiken 
visar att publikintresset på 1 o-talet inte sjunker 
utan tvärtom stegras fram till 1920. Uppfattningen 
att Londonfebern fortsätter ännu 1923 ter sig där
emot diskutabel — detta år utkom bara några få 
nya upplagor. I det statistiska perspektivet verkar 
Londons succé i Sverige ganska måttlig fram till 
19 13. Att utgivningen skjuter fart efter denna tid
punkt kan antagligen sammanställas med att folk
bildningsrörelsens intresse för London då ökade 
markant. I en summering av de viktigaste förut
sättningarna för Londons genombrott i folkbild
ningsarbetet 1 91 3 - 14 påpekar Rehn, att vissa verk 
då förelåg i billighetsversioner (s. 103). Just 19 13 
är något av ett genombrottsår för de billiga utgå
vorna — jag har räknat till minst 7 stycken. Uppla
gestatistiken skulle kunna användas för andra tolk
ningsförsök, den ständigt stegrade utgivningstak
ten med klara upp trapp ni ngar och en viss periodi
citet ifråga om billighetsutgåvor (det senare fram
går ej av min redovisning) faller exempelvis i ögo
nen. För närmare analys fordras emellertid ett me
ra ingående studium av bl. a. upplagornas indivi
duella storlek. Skillnaden mellan kritikens och 
publikens förhållningssätt gentemot London rym
mer flera intressanta problem. Påståenden i recen
sionerna att »den engelske /’./författarens böcker» 
har »vunnit en enastående anklang» (Vera von 
Kraemer i recension 1908 av »Varg-Larsen») eller 
att de två först översatta böckerna »gjorde stor
mande succé och slukades med hänförelse» (Ture 
Nerman i rec. 19 11  av »En nordlandets dotter») 
kan jämföras med den faktiska spridningen; Rehn 
uppmärksammar knappast tillräckligt denna typ av 
privata opinionsmätningar i recensionsmaterialet. 
Det preliminära siffermaterial som presenteras i 
upplageanalysen kan även användas för jämförelse 
med andra länder. Rehn refererar till en under
sökning i Ungern, där London under kulmina
tionsåret 1925 utkom i 25 utgåvor (s. 123). 
Sverige är alltså överlägset med närmare 40 upp
lagor 1919.

I enlighet med punkt 2 ovan övergår jag nu till 
att studera upplagornas storlek och deras fördel
ning på olika förlag. Rehn konstaterar att uppgif
terna om storleken på de olika editionerna hos 
Bohlins är begränsade och att de ensidigt utgörs av 
förläggarens egna, kanske färgade, påståenden 
(s. 105). Rehn påpekar att Bohlin i en intervju 
19 16  säger sig ha sålt ungefär 225 000 exemplar i 
ca 45 upplagor av London. Bohlins enkronas-upp- 
lagor tycks ha varit på ca 6 000 exemplar. De dy
rare utgåvorna -  som dominerade på detta för
lag -  var uppenbarligen mindre; Rehn belägger 
detta med hjälp av Bohlins uttalanden (s. 105). 
Storleken på billighetsförlagens utgåvor är svårare 
att fastslå på grundval av det material Rehn utnytt-



jar. Han anför dock Arne Hirdman, som i sin 
skrift »Alla tiders folkböcker» (1950) uppger 
att Nordiska förlaget respektive Holmquists för
lag vid vissa tidpunkter brukade trycka 60000 
respektive 18-20000 exemplar per utgåva (avh. 
s. 105). Rehn kunde i detta sammanhang ha upp
märksammat Hirdmans uppgift, att B. Wahlströms 
och Åhlén & Åkerlund — vilka gav ut flera verk av 
London på 1 o-talet — brukade trycka upplagor på 
ca 20000 och 50000 exemplar (Hirdman, 
s. 1 2o f .). Hirdmans populärt hållna framställning 
är en något dunkel källa i och med att han inte 
dokumenterar sina siffror; dessa bör dock — lik
som de uppgifter som stammar från Bohlin — 
kunna användas för en preliminär skattning av det 
antal exemplar som framställdes på de olika för
lagen. I följande tablå beräknar jag med hjälp av 
Rehns bibliografi storleken på de enskilda för
lagens London-utgivning under perioden 1907- 
1920.

Bohlins förlag. Antalet förstaupplagor är ca 40, 
övriga upplagor ca 60, sammanlagt utger förlaget 
sålunda omkring 100 upplagor vartill kommer ett 
mindre antal upplagor i samlade skrifter 1917-20. 
Bohlins påstående 1916 att 45 upplagor sålts i 
227 000 exemplar innebär, om det är korrekt, att 
normalupplagan (dyrpris- och billighets utgåvor 
sammanslagna) legat på ungefär 5 000 exemplar. 
Under förutsättning att den genomsnittliga uppla
gan även 1916-20 har denna storlek utger Bohlins 
ca 275 000 exemplar i omkring 55 upplagor under 
den senare perioden. Härtill kommer gissningsvis 
50000 exemplar för de resterande upplagorna i 
samlade skrifter. Det sammanlagda antalet exem
plar på Bohlins blir då 550000.

Holmquists förlag. Detta förser publiken med ca 
20 förstaupplagor vilka kompletteras med ca 25 
andra utgåvor. Om varje förstaupplaga trycktes i 
20000 exemplar kom i denna utgivningsform 
sammanlagt 400000 volymer från Holmquists. 
Till detta skall läggas förslagsvis 250 000 exemplar 
för de övriga 25 upplagorna (jag antar alltså att 
dessa kan ha legat på i genomsnitt 10000 exem
plar). Enligt denna beräkning skulle Holmquists 
förlag ha svarat för 650000 exemplar, dvs. 
100000 mer än Bohlins.

Nordiska förlaget (1913 uppgick detta i Åhlén & 
Åkerlund). Antalet titlar begränsar sig här till fyra 
stycken och av dessa utges endast »Skriet från 
vildmarken» i mer än en upplaga. Utgåvorna av 
denna roman, »På kryss med Blixten» och »Av
grundens folk» kommer relativt tidigt, 19 13 -14 ; 
»På luffen» (även kallad »Vagabondliv»), som sål
des för högre pris (85 öre), följde 1918 på Åhlén 
& Åkerlund. Om förstaupplagorna på Nordiska 
förlaget verkligen trycktes i 60 000 exemplar som 
Hirdman uppgivit skulle dessa fyra tryck motsvara 
240000 exemplar. Normalupplagan sjönk dock

enligt Hirdman efter 1912 (Hirdmans. 118). Hela 
antalet exemplar kan försiktigtvis sättas till
200 000.

Övriga förlag. Inom denna grupp tycks under 
den aktuella perioden enbart produceras första
upplagor. Flitigast är B. Wahlströms med 6 titlar 
om man bortser från Dahlbergs utgivning av sam
lade skrifter med 10 titlar 1919. Det sammanlagda 
antalet upplagor för samtliga förlag i gruppen är ca 
25 stycken. Utgår man från att dessa editioner i 
genomsnitt var på 5 000 exemplar (vissa utgåvor 
kan ha varit ganska begränsade, men hänsyn bör 
tas till Hirdmans uppgift, att Wahlströms brukade 
trycka upplagor på 20000) får man för samtliga 
förlag 125 000 exemplar. Det kan vara för mycket 
— siffran rundas här av till 100000.

Utgivningen av London under perioden 
1907-20 består således av följande poster: Boh
lins 550000, Holmquists 650000, Nordiska för- 
laget/Åhlén & Åkerlund 200 000 och övriga förlag 
100000 exemplar. Hela antalet exemplar blir ca 
1,5 miljon. Beräkningarna kan slå fel på flera 
hundratusen exemplar uppåt eller nedåt men vi 
bör kunna fastslå att London gavs ut i minst 1 
miljon volymer 1907-20. Det framtagna sifferma
terialet kastar delvis ny belysning över Londons 
ställning på den svenska bokmarknaden. Att han 
hade en framskjuten position på denna är tydligt. 
Det är en huvudtes i Rehns avhandling att London 
först ingår i det bildade och sedan i det populära 
kretsloppet. Med en viss förenkling kan man säga, 
att Rehn frammanar bilden av hur de konservativa 
kritikerna till en början beskyddar vildmarksför- 
fattaren London och hur därefter — när dessa kri
tiker tröttnat och stötts bort av Londons socia
lism — den vänsterradikala kritiken och arbetar- 
publiken tar den socialistiske författaren på entre
prenad. Rehn menar att Bohlins dyra utgåvor först 
hindrade den breda publiken från att få kontakt 
med London — Bohlins ambition var enligt Rehn 
att »marknadsföra London för en bildad, köpstark, 
borgerlig publik och för biblioteksinstitutio- 
nerna». Billighetsförlagen gjorde därför, menar 
Rehn, en betydelsefull insats. De socialistiska verk 
som översattes 1910 och 19 12, fr. a. »Avgrundens 
folk» och »Martin Eden», blev — hävdar Rehn 
vidare — »embryot till en brytning med det bilda
de kretsloppet»; Londons »position» i detta »blir 
av hastigt övergående natur» (s. 119L). I andra 
sammanhang framhåller Rehn, att »Londons spe
ciella publik i Sverige» bestod av »arbetare och 
ungdom» (s. 113) och att »Allt talar för att Lon
dons typiska läsare från 1910-talet och framåt varit 
litterärt relativt oskolade. Detta sagt med reserva
tion för de kulturtrötta esteter som övergående 
tjusades av Londons vildmarksböcker under den 
första lanseringen av dennes böcker» (s. 110). Det 
förefaller mig som om Rehn i dessa resonemang

Recensioner av doktorsavhandlingar 1 7 9



i 8 o  Recensioner av doktorsavhandlingar

delvis tappar bort den borgerliga publiken. För
modligen har han rätt i att arbetare drog sig för att 
inhandla Bohlins relativt dyra böcker (se även 
s. 25); dessa köptes troligen i första hand av andra 
grupper. Men det kan inte enbart ha rört sig om 
»kulturtrötta esteter» i början av 1 o-talet. Bohlin 
producerade antagligen närmare \ miljon dyrpris- 
böcker av London under detta decennium. Storle
ken på denna utgivning och upplagornas spridning 
över hela 1 o-talet tyder på att London hade och 
länge behöll ett starkt grepp om den mera köp
starka publiken. Det innebär antagligen, att Lon
don under hela den aktuella perioden, fram till 
omkring 1920, hade en ganska framskjuten posi
tion i båda kretsloppen.

Å andra sidan förefaller Rehns tes, att Bohlin 
exklusivt inriktade sig på biblioteken och bokhan- 
delspubliken och inte brydde sig om folkbild
ningsrörelsen (se även s. 102) diskutabel. Biblio
teken kunde förmodligen bara sluka en mindre del 
av böckerna. Bohlins bokgåvor till Brunnsviks 
folkhögskola 1908-12 skulle kunna ses som ett 
försök att skaffa läsare även inom folkbildningsrö
relsen. London-översättningarna bör ha ingått i 
Bohlins bokpaket till Brunnsvik (jfr not 2 på 
s. 94). Man måste misstänka, att det är innehållet i 
dessa -  och inte, som Rehn tror, Karl-Erik Forss- 
lunds privata värderingar — som fick bestämma 
urvalet av London i den katalog från Brunnsvik 
1914, vilken Rehn uppmärksammar; de elva titlar 
av London som förtecknas i katalogen är identiska 
med dem som Bohlin utgivit i svit 1908-12. 
Rehns hypotes om Forsslunds inflytande förefaller 
onödigt långsökt (s. 95 med not 2). Också talet 
om Bohlins »ensidiga satsning på bokhandels- 
distribution» ter sig riskabelt (s. 119). Bohlin kan 
ha marknadsfört sina produkter i större utsträck
ning än vad det av Rehn framdragna materialet ut
visar (jfr Bohlins uppgift till London 30.9.1910 att 
han distribuerade flera hundra gratisexemplar i re
klamsyfte s. 53). På KB har jag hittat en fyrsidig 
broschyr »Till studiecirklar och bildningssökan- 
de» från Bohlins förlag (tryckt 1 9 1 1), i vilken man 
uppenbarligen vänder sig till folkbildningsrörel
sen. Förlagets London-översättningar slås upp 
stort med bild och recensionsutdrag på de två för
sta sidorna, därefter följer bl. a. presentationer av 
Hall Caine och en nykterhetsbok. Det fotografi av 
London och översättningarna som placerats på för
sta sidan kommenteras för övrigt av Bohlin i ett 
brev till Londons hustru 19 .1 1 .19 1 1 .

Jag övergår nu till punkt 3 och gör en utblick 
över den svenska bokmarknaden på 1910-talet. 
Rehn koncentrerar sig med full rätt på det bohlin- 
ska förlaget som lanserade London, men det hade 
varit motiverat att i avhandlingen ägna större 
uppmärksamhet åt de andra förlagen och åt förhål
landena i stort. Bohlin dominerar knappast Lon

don-utgivningen kvantitativt. Den statistik jag 
gjort tyder på att de övriga förlagen under 1 o-talet 
stod för merparten av denna om man räknar i 
antalet tryckta exemplar.

Jack London var inte den ende författare som 
gick ut i massupplagor på 1 o-talet. Detta decenni
um, som kännetecknas av en bokexplosion möj
liggjord genom billighetsvolymerna, borde vara 
ett utomordentligt intressant studieobjekt för en 
litteratursociolog. Hirdman, som ger en allmän 
bild av förhållandena, antar att Nordiska förlaget i 
sin 25-öresserie hann med att ge ut över 10 miljo
ner exemplar i början av 1 o-talet, innan förlaget 
inkorporerades med Åhlén & Åkerlund (Hird
man, s. 117). Den imponerande siffran överens
stämmer på ett ungefär med de upplysningar man 
får i en broschyr från Nordiska förlaget (på KB); 
enligt uppgift i denna skall förlaget ha givit ut 9 
miljoner exemplar på två år. Londons massuppla
gor på i o-talet är ingalunda unika. »Rosen på Tis- 
telön» såldes i 120000 exemplar i Åhlén & Åker
lunds 25-öresserie 1914  enligt Hirdman. Vilhel
mina Gravallius 1800-talsroman »Hagadals präst
gård» gick, om man får tro Hirdman, 19 12  ut i 
185000 exemplar på 4 månader. Att Nordiska 
förlaget inte lyckades få avsättning för 40000 
exemplar av »Divina comedia» i sin 25-öresserie 
framstår nästan som ett bakslag (se Hirdman, 
s. n ~ j(î.) . Att bokpriserna kunde hållas på så låg 
nivå utgör naturligtvis en förklaring till att böc
kerna gick ut i stora serier. En grundläggande för
utsättning för att volymerna skulle nå fram till 
publiken var dock att billighetsförlagen förfogade 
över ett effektivt distributionssystem. Rehn går 
inte närmare in på denna sida av förlagens verk
samhet, han påpekar endast att Bohlin tycks ha 
saknat egna kommissionärer och att denne i an
nonser för »Järnhälen» efterlyste försäljnings om
bud i fackföreningar och ungdomsklubbar (s. 37). 
Vissa uppgifter, som står att hämta i det interna 
förlagsmaterial som KB arkiverat, tyder på att 
Sverige var utomordentligt väl täckt av förlagens 
kommissionärer. Enligt en tryckt förteckning 
från Åhlén & Åkerlund hade detta förlag 19 13 
enbart i Göteborg (staden med närmaste omgiv
ningar) omkring 350 stycken; frånsett 5 bok- och 
5 pappershandlare var samtliga cigarrhandlare. 
Närmare 10 kommissionärer trängs ibland på 
samma gata. Man kan jämföra med Nordiska 
förlaget. I ett bevarat tryck på KB uppger man där 
att en eller två nya io-öresvolymer levereras varje 
vecka till alla välsorterade bok-, pappers- och ci
garrhandlare. Osålda volymer begär man tillbaka i 
retur. Pressbyrån spelade tydligen en viss roll. 
Karl Otto Bonnier uppger i sina memoarer, att 
han 1916  knöt stora förhoppningar till dennas 
bokdistribution (»Bonniers. En bokhandlarefa
milj», del 5, s. 275 ff.). Billighetsförlagen kunde



även nå utanför Sveriges gränser. På baksidorna av 
vissa London-böcker (i KB:s samling) från Holm
quists förlag omtalas att dessa kan köpas på alla 
järnvägsstationer i Finland för 50 penni. Denna 
distribution från Sverige bör beaktas när man be
dömer Londons ställning i Finland i början av 
1900-talet (jfr avh., s. 123).

Inte bara Londons position på bokmarknaden i 
stort utan också hans ställning inom respektive 
förlag hade varit värd ett närmare studium i av
handlingen. Konkurrensen mellan förlagen om 
Londons arbeten förtjänar större intresse än Rehn 
ägnar den — ett studium av hans bibliografi visar 
att ett och samma arbete under ett år kan utkom
ma på tre eller fyra olika förlag (jfr avh. s. 24ff.). 
Min huvudsynpunkt är emellertid att Londons 
framgång på den svenska bokmarknaden inte som 
hos Rehn kan ses som ett nästan isolerat fenomen. 
När Rehn konstaterar att »försvinnande få förfat
tare kunde etableras» i kritikens och publikens 
medvetande på grund av »tidens rika bokutbud» 
men att London nådde »exempellösa framgångar» 
(s. 39) efterlyser man bakgrunds- och jämförelse
material. Studiet av den litterära processen borde 
ha vidgats och fördjupats i undersökningen.

I avhandlingens första del driver Rehn energiskt 
en tes om politisk polarisering i den svenska be
dömningen av London och dennes arbeten på 
00- och 10-talen; andra forskare har enligt Rehn 
återfunnit liknande tendenser i andra länder 
(s. 123 f.). Efter att ha tagit del av det recensions- 
material från 1907-14 som Rehn här i stor ut
sträckning stöder sig på har jag funnit, att denna 
polarisering delvis är ett resultat av avhandlings
författarens intolkningar och lösa antaganden.

Att London i initialskedet främst lästes och upp
skattades av den borgerliga publiken och kritiken 
och att han därefter — när fler böcker, inte minst 
socialistiska, blivit översatta och socialdemokra
tiska kritiker och folkbildningsmän började intres
sera sig mera för hans författarskap och masspro
duktionen av skrifterna kommit igång — blev om
händertagen av arbetarrörelsen och vänstern står 
alldeles klart efter Rehns grundliga analys. I mot
sats till Rehn kan jag emellertid inte finna, att 
politiska värderingar spelade någon större roll för 
den borgerliga kritikens Londonbild. Rehn kom
mer fram till att det existerar ett klart samband 
mellan de borgerliga tidningarnas politiska färg 
och deras bedömning av London. Frågan är nu om 
detta samband är primärt politiskt och hur starkt 
det i så fall är. Att den konservativa grundåskåd
ningen inte behöver vara avgörande för högertid
ningarnas ställningstagande till London påpekar 
Rehn själv: medan Stockholms dagblad är mycket 
intresserat av London bryr sig Nya dagligt alle
handa inte om honom (s. 42). »Avvikelser från

mönstret kan vanligen förklaras av enskilda kriti
kers specialintresse för, respektive troliga antipati 
mot London» säger Rehn (s. 51 f.). Det är att göra 
det väl lätt för sig. Både GHT och AB bryter mot 
det påstådda liberala mönstret genom att de beva
kar London relativt kontinuerligt; Rehn tror att 
GHT uppfattade det som »sin skyldighet» (s. 51). 
Det är tänkbart, men vi vet inget säkert om hur 
tidningen såg på sin bevakning av London. Hypo
tesen underbyggs bl. a. med påståendet att Öster
ling »av ren nyfikenhet» recenserade »Varg-Lar- 
sen» i GHT (s. 46, noten). Denna tolkning saknar 
vad jag kan se stöd i det presenterade materialet. 
När det gäller den liberala AB tycks vi dock verk
ligen ha ett konstant mönster: sju kritiker svarar 
här för sju anmälningar av London. Rehn finner att 
»de konservativa och socialdemokratiska tidning
arna fastast brukade knyta London till bestämda 
kritiker» och hävdar att detta kan tolkas som »ut
tryck för ett mer grundmurat intresse för Londons 
produktion» (s. 52). Det är ett riskabelt resone
mang: bortsett från att jag inte är säker på att dessa 
två kategorier av tidningar oftare eller fastare än 
de liberala sätter samma kritiker på London, så kan 
man ju vända på tankegången och hävda att det 
faktum att samma kritiker uppträder som bevaka- 
re av London flera gånger i en tidning kan bero på 
att det är kritikern och inte tidningen som är in
tresserad av London — och omvänt: det faktum att 
olika kritiker uppträder i rollen som London- 
recensent i samma tidning kan tyda på att det är 
tidningen (begreppet tidning kan ju definieras på 
olika sätt) som är intresserad av London. Det sena
re skulle kunna gälla AB. Vi måste konstatera att 
vi inte vet hur det förhåller sig. Mönstret är oklart 
på för många punkter: GHT skriver positivt om 
debutboken »Skriet från vildmarken» men tycker 
sämre om novellsamlingen »Vargens son»; det 
kanske bidrar till en avmattning av tidningens in
tresse; också AB hjälpte för övrigt till med lanse
ringen av »Skriet från vildmarken» 1907 (se 
Rehns tablå s. 44 f.).

Ännu större skepsis måste jag markera inför 
Rehns försök att förklara den liberala kritikens 
hållning till London med hjälp av det liberala 
partiets speciella situation. Jag citerar hans cen
trala resonemang: »Smakbildare med hemvist i 
den splittrade och politiskt vilsna mitten appelle
rades inte av Jack Londons kamp- och viljehero- 
ism och intog vanligen en estetiskt formulerad, 
avvisande hållning till dennes författarskap» 
s. 53). Rehn stöder sig på Bernt Schillers uppsats 
»Krisår -  1906-1914». Det är emellertid inte 
bara namnet på uppsatsförfattaren -  dennes för
namn förvanskas till Bengt — som Rehn har miss
uppfattat. Rehns bild av det liberala partiet har 
inte full täckning i Schillers analys. Såvitt jag kan 
se hos Schiller -  vars resultat jag inte har jämfört
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med andra historikers — kan karaktäristiken av 
mitten som splittrad och politiskt vilsen under den 
aktuella perioden, 1907-14, endast gälla för tiden 
vid storstrejken 1909 och slutskedet mot 1914. 
Hela tanken att vilsenhet och splittring skulle ha 
kanaliserats till kritikerna så att dessa inte appel
lerades av Londons viljeheroism förefaller utom
ordentligt långsökt. Recensenterna i den liberala 
pressen är inga politiska seismografer, inte heller 
när de skriver om London.

Jag övergår till att pröva en annan svag länk 
i Rehns bevisning, nämligen påståendet att den 
borgerliga kritiken försökte tiga ihjäl Londons so
cialreportage från East End, »Avgrundens folk», 
när denna bok översattes 1910, och att detta re
portage genom sin socialistiska tendens stötte bort 
de borgerliga kritikerna. Rehn har tagit fasta på ett 
uttalande av Erik Hedén i Social-Demokraten, där 
denne undrar om den borgerliga kritiken skall 
välja att tiga ihjäl »Avgrundens folk» eller förklara 
reportaget ovederhäftigt. I anslutning till detta ut
talande konstaterar Rehn: »I allmänhet följde» 
kritiken i den borgerliga pressen »det förstnämn
da av Hedéns alternativ» (s. 58). Han medger att 
det existerar undantag (Rehn hänvisar till tablån på 
s. 44 f.) men fastslår: »De övriga borgerliga tid
ningarna förbigick helst boken». Den borgerliga 
kritiken »måste», menar Rehn, »ha uppfattat den 
plötsligt uppenbarade socialismen som ett svek», 
London gjorde sig skyldig till ett slags »avfall» 
(s. 59). Rehn har också lagt märke till att man tycks 
bli mera kritisk i den borgerliga pressen mot Lon
don från och med 1910, det år »Avgrundens folk» 
utkom. Han räknar med flera faktorer men slår 
fast, att denna bok med »dess revolutionärt socia
listiska perspektiv på East Ends slum» var »en vik
tig orsak till denna begynnande omvärdering» — 
samtidigt skedde nämligen enligt Rehn en ’politi
sering av litteratursynen’ i Sverige. Arbetarpres
sen var heller inte — heter det -  sen att »triumfe
ra» över den politiska metamorfos London ge
nomgick i de verk som nu översattes, förutom 
»Avgrundens folk» »Martin Eden», »Järnhälen» 
och »John Finkelman» (s. 58 f.).

Detta resonemang bygger vad jan kan se till 
stora delar på lösa antaganden och förenklingar. 
Att man på borgerligt håll uppfattade Londons 
plötsliga socialism som ett »svek» tror jag inte 
på av det enkla skälet att kritikerna i detta läger 
inte tycks ha betraktat London som speciellt 
borgerlig; för dessa i allmänhet estetiskt inriktade 
litteraturbedömare framstår London tidigare oftast 
som en skicklig men harmlös äventyrsförfattare. 
Jag kan inte hitta några kommentarer i de borger
liga tidningarna som vittnar om sådan besvikelse 
över Londons politiska ställningstagande i »Av
grundens folk». (Däremot har jag noterat att Lon
don används som slagträ i den politiska debatten

1909; Sven Söderman sammankopplar i sin recen
sion av »Före Adam» en brutal figur i denna ro
man med den aktuella storstrejken.) Det är för 
övrigt påfallande med vilket positivt engagemang 
vissa recensenter på den borgerliga sidan bedömer 
Londons samhällskritik i »Avgrundens folk» och 
hur gärna de applicerar den på förhållanden i Sve
rige. När Rehn diskuterar orsakerna till att den 
borgerliga litteraturkritiken blir mer negativ i sin 
syn på London tar han alldeles för lätt på den 
nivåsänkning, som med all sannolikhet var det 
främsta skälet till att man alltmer tappade intres
set. Rehn anser att det föreligger »viss kvalitets- 
försämring i några av de böcker som översätts» 
efter 19 10  (s. 60). I själva verket sjunker nivån 
katastrofalt (av de senare översatta verken torde 
endast »John Finkelman» och »Martin Eden» 
kunna hävda sig gentemot en rad tidigare arbeten). 
Även Rehns beskrivning av arbetarsidans reaktion 
verkar alltför subjektiv. Att pressen där ’triumfe
rade’ är ett alltför starkt uttryck. Rehn säger i 
annat sammanhang att London de första åren »i 
den mån han överhuvud blev känd i arbetarkret
sar, klassades som en borgerlig författare utgiven 
av ett borgerligt förlag», att arbetarpressens atti
tyd till London blev »något mer positiv» 19 10 i 
samband med »Avgrundens folk» (triumferade 
man alltså inte 1910?), men att det ännu 19 12  var 
»nödvändigt och vanligt att man i spalterna sökte 
revidera den tydligen grundmurade uppfattningen 
om London, som överklassens modeförfattare» 
(s. 37 f.). Det senare påståendet beläggs genom 
hänvisning till ett uttalande, där London betecknas 
som »en författare på modet huvudsakligen inom 
de övre folklagren» (s. 64 f. not 1). Man vill ha fler 
och klarare belägg. Utan sådana förblir större de
len av det citerade resonemanget en lös hypotes.

Också Rehns tes, att man från borgerligt håll 
försökte tiga ihjäl »Avgrundens folk» gör intryck 
av att vara en konstruktion. Den enda tidning som 
någon misstanke behöver falla på är Stockholms 
dagblad, som hoppar över »Avgrundens folk» i en 
för övrigt obruten svit av recensioner. De andra 
borgerliga tidningarna verkar inte rikta sin ovilja 
eller sitt ointresse mot just detta verk när det inte 
föranleder recension. SvD är hela tiden ointresse
rad av London, GHT anmäler honom bara spora
diskt, DN bryr sig inte om honom och Nya dagligt 
allehanda-Vårt land underlåter att recensera 
»Varg-Larsen» som kommer tidigare. (Se tablån 
s. 44 f.) Man lägger också märke till att »Avgrun
dens folk» recenseras positivt i AB och Strix (jfr 
s. 58). För AB tycks reportaget ha fungerat som en 
väckarklocka när det gällde Jack London — man 
bevakade honom regelbundet i fortsättningen. 
Ramberg i GHT skriver senare uppskattande om 
London (s. 61). Stockholms dagblads chefredak
tör Hildebrand kommer in på »Avgrundens folk»,



som han bedömer i välvilliga ordalag i sin positiva 
anmälan av »Järnhälen» 1912. GHT och StD är 
därmed, åtminstone till en del, befriade från miss
tankar. Den ende borgerlige skribent som riktar 
häftigare kritik mot denna bok är DN:s chefredak
tör Zweigbergk i en senare recension. Hos 
Zweigbergk finns onekligen ett politiskt ställ
ningstagande. Övriga borgerliga tidningar (som 
Rehn diskuterar) tiger eller lovordar reportaget. 
Vi måste konstatera att vi inte vet varför de tiger 
men att denna passiva hållning i flertalet fall ligger 
i linje med dessa tidningars tidigare behandling av 
London.

Bokförläggare C. J. Bohlin är en central gestalt i 
avhandlingens första del. Materialläget tvingar till 
stor försiktighet vid bedömningen av Bohlins age
rande. Korrespondensen mellan Bohlin och Jack 
London finns visserligen kvar men av det forlags
arkiv som bör ha existerat har endast obetydliga 
rester återfunnits. Rehn förleds av sitt politiska 
synsätt till gissningar och obevisade påståenden 
om Bohlins relationer med StD. Först heter det att 
Bohlin hade »goda kontakter med konservativ 
press — i synnerhet StD» (s. 23), sedan att Bohlin 
uppfattade kontakterna med StD och Hildebrand 
»som speciellt betydelsefulla i marknadsföringen 
av London» och att Bohlin »uppenbarligen» hade 
»kontakter med Hildebrand och StD» (s. 36), 
längre fram att Bohlin »tycks» ha haft »personlig 
relation» med StD (s. 46); till sist talas om »de 
grundmurade kontakterna» mellan Bohlins förlag 
och StD — enligt Rehn skulle det bl. a. vara dessa 
som drev Hildebrand att anmäla »Järnhälen» 
(s. 62). Rehn gör sig här skyldig till alltmer okri
tiska intolkningar som passar hans politiska 
schema. Att Bohlin intervjuades i StD och att man 
där intresserat bevakade London behöver inte 
innebära att Bohlin hade personliga kontakter 
med denna tidning; allra minst motiverar det att 
StD betecknas som »Bohlins språkrör» (s. 42). 
Rehn citerar följande ur ett brev från Bohlin 
till Londons maka: »dr Hildebrand the head-editor 
of the most conservative paper in Sweden. He 
is a great admirer of Mr Londons writing and 
gave push to ’The Call of the Wild’ when it 
first appeared» (s. 35 b). Brevet är skrivet några 
dagar efter det att Hildebrand publicerat sin 
lovordande anmälan av »Järnhälen»; tydligen har 
Bohlin tagit fasta på att Hildebrand där erkänner 
att han är en stor beundrare av London. Det 
citerade brevstället ger därför inte — som Rehn 
tycks tro — några säkra upplysningar om 
eventuella relationer mellan förläggaren och 
chefredaktören. Ingenting tyder på att Hilde
brands recension av »Järnhälen» var ett tillmötes
gående mot Bohlin. Jag har också svårt att följa 
Rehns resonemang i en rad andra detaljfrågor, 
som tagna var för sig måhända är mindre viktiga

men som insatta i det politiska perspektivet i av
handlingen får större betydelse. Det gäller bl. a. 
Rehns hypoteser om att de konservativa tidning
arna utgjorde »stommen» i Bohlins »avsändnings- 
lista» (s. 49 not 1), och om att Bohlin censurerat 
ett avsnitt i »Avgrundens folk» (s. 100) samt 
Rehns försök att påvisa borgerliga värderings- 
grunder bakom urvalet och presentationerna i 
Hjelmqvists katalog över böcker som biblioteken 
kunde erhålla i statsbidrag (s. 73 och 74 med 
not 2). Här och på andra ställen pressar Rehn 
enligt min mening materialet alltför hårt.

Sammanfattningsvis kan sägas, att Rehns analys 
av de politiska implikationerna ibland lider av 
okritiska och anakronistiska intolkningar. Utred
ningen av den litterära processen hade blivit in
tressantare och mera övertygande om författaren 
lagt mindre vikt vid svårfangade politiska bak
grundsfaktorer och i stället inriktat sig på de litte
ratursociologiska aspekter jag tidigare pekat på.

Avhandlingens andra del, »Tre komparativa 
studier» har mindre metodiskt intresse än del I 
och kan här kommenteras mera summariskt. Mina 
invändningar kan sammanfattas i två punkter:
1) uppläggningen och materialmängden leder 
ofrånkomligen till viss ytlighet och 2) i sin iver att 
lokalisera nedslag från London tar Rehn ibland 
fasta på alltför små eller alltför allmänna likheter.

Kritiken under punkt 1 skall inte överdrivas. 
Rehn talar blygsamt om sin »fragmentariska» kart
läggning (s. 131). Hans inventering av författare 
på 10-, 20- och 30-talen, som kan tänkas ha blivit 
influerade av London ger dock en imponerande 
dokumentation; i de tre kapitlen om vildmarks
skildring, slumskildring och självbiografisk roman 
passerar ett hundratal svenska — och åtskilliga ut
ländska — författare revy. Litteratursociologen i 
Mats Rehn är emellertid inte riktigt nöjd. För att 
ge en rättvisande bild av det litterära klimatet, 
borde man — hävdar han — gå ända ner till de 
»tredje och fjärde klassens författare» som döljer 
sig i dags- och veckopressen (s. 174). I enlighet 
med denna uppfattning gör Rehn en excerpering 
av Lektyr 1923-40. Jag är dock inte lika säker som 
Rehn på att denna tidskrift är representativ för 
»övrig tidskriftsnovellistik» (s. 175), samtidigt 
som jag misstänker att den primitivism som odlas i 
Lektyr på 30-talet skulle kunna sättas i samband 
med den primitivistiska strömningen hos våra er
kända författare vid ungefär samma tidpunkt. Nå
gon gång kan man önska att Rehn mera uppmärk
sammade de etablerade författarna. Det gäller 
åtminstone en Londonbeundrare som Albert Eng
ström, vildmarksskildrare i likhet med London 
och liksom denne exponent för viljeheroism, pri
mitivism och nietzscheansk kraftkult. Strindbergs 
betydelse för 30-talets självbiografiska roman tar
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Rehn för lättvindigt på (s. 172); inflytandet från 
»Tjänstekvinnans son» måste utredas med större 
precision innan man kan uttala sig mera definitivt. 
Att Ivar Lo-Johansson »i första hand lastade 
Strindberg för inflationen i självbiografiska roma
ner» tyder på att Strindberg spelar en väsentlig 
roll (s. 254). Artur Lundkvist behandlas (s. 169) 
utan att Rehn hänvisar till Kjell Espmarks avhand- 
lingsbibliografi, i vilken Lundkvists 20-talsnovelli
stik registreras; eventuella impulser från London 
döljer sig i denna produktion som Rehn går förbi. 
Vid analysen av Martinsons »Salvation» hade det 
varit motiverat att hänvisa till Ulvenstam, som pe
kat på olika tänkbara influenser i detta radiospel 
(s. 219; Ulvenstam, »Harry Martinson», s. 93 f.). 
När Rehn karaktäriserar »Martin Eden» (s. 227 ff.) 
överbetonar han den kritik av individualis
men som romanen innehåller. Titelpersonen är 
inte bara en egoistisk karriärist som förlorar fotfäs
tet i sin egen klass och upptäcker överklassens 
moraliska skröplighet, han är samtidigt en idealis
tisk självförverkligare som söker sanningen och 
som — på ett plan — är helt ointresserad av ära och 
berömmelse. Han vinner hela världen men förlo
rar sin själ när han genomskådar människorna. 
Rehn begär för mycket av bokens svenska läsare 
när han förutsätter att de upptäckte Londons kritik 
av individualismen i romanen.

Slutligen noterar jag en del komparationer som 
förefaller mig diskutabla. Likheterna mellan »Bar
barskogen» och »Avgrundens folk» verkar över
drivna i analysen (s. 189 f.); över huvud taget finns 
det, som redan antytts, en tendens i del II att 
förstora Londons betydelse. Avsnittet om de do
kumentära slumskildrarna Isberg, Barkman, Sjö
berg och Richter (s. 193 ff.), vilkas rapporter från 
svenska städer på 1910-talet ses som »svar på den 
utmaning som ’Avgrundens folk’ formulerade», 
har inte övertygat mig; Londons inflytande på 
flertalet av dessa skribenter verkar vara obetydligt 
eller obefintligt, bevisat är det inte mer än i något 
enstaka fall. I kapitlet om självbiografiska bild
ningsromaner i »Martin Eden»:s efterföljd pressar 
Rehn ibland materialet hänsynslöst; Londons be
tydelse för Jändel, Blomberg och Oljelund har 
inte blivit belagt i den utsträckning han vill göra 
gällande (s. 240, 243 och 246 f.). Hypotesen att 
Höijer har en »period av londonska stilövningar 
före det egentliga författarskapet» bygger på allt
för tunt bevismaterial; ännu värre blir det när den
na hypotes läggs till grund för spekulationer om 
att »alla rester av sådant /författarskap/ förefaller 
vara utgallrade i debutboken» och att det i denna 
skulle ha »föresvävat» Höijer »en uppgörelse med 
Londons romantiserade vildmarksrealism och det 
inflytande som denna tidigare haft på Höijer 
själv» (s. 1 7 1 f.; jfr s. 1 13  och en liknande hypotes 
om Eyvind Johnson s. 259). Mycket allmänna och

därför ibland ointressanta likheter uppmärksam
mas på bl. a. s. 187 (not 1), 194, 205 och 223 (se 
särskilt de separerade citaten).

Mats Rehns avhandling uppvisar både påtagliga 
brister och betydande förtjänster. Akribin är del
vis dålig, den avslutande bibliografin kan inte be
tecknas som definitiv och måste användas med 
stor försiktighet; allvarligare är att författaren 
ibland pressar materialet så att det passar hans 
egna teser. Den s. k. litterära processen i fallet 
Jack London i Sverige är mer komplicerad än vad 
Rehns analys visar; bearbetningen av det biblio
grafiska material som sammanställts borde ha dri
vits längre. De slutsatser som dras av komparatio- 
nerna i del II kan ibland -  när författaren frångår 
sin vanliga försiktighet i denna del — vara svåra att 
acceptera. Slutintrycket av Rehns avhandling mås
te dock bli gott. Den kritik som här har framförts 
drabbar trots allt bara begränsade partier i under
sökningen. Rehn har med stor energi och bety
dande spårsinne kartlagt och penetrerat ett myc
ket omfattande material. I Rehns händer framstår 
ämnet Jack London i Sverige som något av ett 
fynd. De slutsatser som Rehn presenterar torde i 
stort sett vara hållbara. Ett historiskt studium av 
denna omfattning av den litterära processen är 
något nytt inom svensk forskning. Avhandlingen 
utgör därför också en metodisk landvinning.

Lars D ahl bäck

Sven Nilsson: Det offentliga samtalet. Storstadspres
sen som medium fôr kulturinformation och kulturde
batt. (Litteratur, teater, film 11.) Liber läromedel 
Lund 1975.

Sven Nilsson vill med sin avhandling ge ett bidrag 
till förståelsen av hur kulturmaterialet vunnit in
steg i pressen och blivit ett självklart inslag i alla 
större dagstidningar. Med hjälp av den historiska 
bakgrunden försöker han sedan beskriva och ana
lysera vad som hände på kultursidorna under 
1960-talet.

Efter några mer principiellt hållna kapitel teck
nar Nilsson i avhandlingens förra hälft en snabb
skiss av hur kulturstoffet togs upp i pressen under 
1700-talet och så småningom institutionaliserades i 
svenska dagstidningar under 1800-talet. En litet 
utförligare bild ges av hur kultursidan som vi kän
ner den idag, växt fram sedan sekelskiftets trevan
de ansatser. Viktiga inslag i den bilden är de orga
nisatoriska förändringarna — en särskild plats i 
tidningen för kulturmaterialet, en speciell kultur
redaktör, en egen budget för kultursidan osv. — 
men av ännu större intresse är hur kulturbevak
ningens uppgifter fixerats och vilka normer och 
värderingar som blivit vägledande för kulturredak
tionernas arbete. Framställningen är i detta parti


