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framhåller i anknytning till Sjöstrands stora över
sikt över Pedagogikens historia att det särskilt från 
slutet av 1870-talet stod strid om religionsunder
visningens ställning i folkhögskolan. »Motståndet 
från liberalt håll skärptes under 1880-talet och rik
tade sig speciellt mot kyrkans inflytande över un
dervisningen och framför allt mot katekesplug
get.» Lengborn hade med gott utbyte också kun
nat utnyttja Nils Anderssons kyrkohistoriska av
handling 1878 års katekes (1973); den belyser 
grundligt just hur katekesen blev ett religionsfri- 
hetsproblem. »Det i denna stund mest demorali
serande momentet av uppfostran är kristendoms- 
undervisningen», heter det i Barnets århundrade. 
Folkskolan var full av »de dödas ben» och de mest 
skrymmande var härvidlag katekesen! Ellen Key 
konstaterar: »Mina egna barndomsminnen hava 
föranlett mig till tidiga iakttagelser över barns reli
giösa begrepp, och jag har nu framför mig tjugo
fem år gamla anteckningar i detta ämne.»

Överhuvud betonar Lengborn kontinuiteten i 
Ellen Keys pedagogiska tänkande. »Hon tog mot 
vad hon var beredd att assimilera.» Ellen Key blev 
mycket beläst också på det pedagogiska gebitet. 
Det hände att hon beskylldes för att hennes peda
gogiska synpunkter enbart skulle vara »läsefruk- 
ter». »Mot en sådan ståndpunkt måste man dock 
ställa konsekvensen och stabiliteten i hennes 
åskådning. [ ...]  Det är intressant att jämföra de 
synpunkter, som Ellen Key framlägger i sina 
’Tankeböcker’ och i Barnets århundrade 25-30 år 
senare. Konsekvensen och överensstämmelsen är 
slående.» Lengborn bekräftar således att Ellen 
Key hade alldeles rätt när hon framhöll att hon 
mycket tidigt hade omfattat de idéer som hon kom 
att lägga fram i Barnets århundrade.

Rousseau och Spencer men också åtskilliga 
andra av pedagogikens klassiker passerar revy i 
kap. V, »Den idéhistoriska bakgrunden till Ellen 
Keys uppfattning om fostran, undervisning och ut
bildning». Lengborn följer noga upp hennes Rous- 
seau-studium. Ellen Key menade att hela den nya 
uppfostran hade sin utgångspunkt i Émile; Spen- 
cers system var bara »en stor modernisering» av 
Émile. Lengborn visar vidare hur Ellen Key slöt 
upp i den svenska 1800-talsdebatten om en en- 
hetsskoleform. Agardhs skolprogram kände hon 
till och kan ha påverkats av; likaså bör hon tidigt 
ha varit förtrogen med P. A. Siljeströms pedago
giska åskådning. Ellen Key tänkte och uttalade sig 
»ganska utopiskt», framhåller Lengborn med all 
rätt. Hon talar själv i Barnets århundrade om sin 
»drömda skola». An starkare kunde Lengborn ha 
betonat motsägelserna i hennes förkunnelse. I an
slutning till Rousseau förklarar hon att »uppfos
trans största hemlighet ligger innesluten just i — 
att icke uppfostra». Å andra sidan heter det att 
»frivillig lydnad» skall inpräntas under barnaåren.

Det är åt hemmet som barnets fostran bör vara 
anförtrodd. »Först när barnen återvinnas från sko
lan, gatan och fabriken åt hemmen och när möd
rarna från utearbete eller världsliv återvinnas åt 
barnen, då skall en naturlig uppfostran i Rous
seaus och Spencers anda kunna bli verklighet, en 
uppfostran genom hemlivet för livet.» Som Am
björnsson har visat i sin doktorsavhandling var 
detta åsikter som också bemärkta tyska social
demokrater gjorde sig till talesmän för mot slutet 
av 1800-talet.

UlfWittrock

Tomas Forser: Books 30-tal. En studie i ideologi. 
PAN & Norstedts. Sthlm 1976.

Man kan notera en frapperande ökning av intres
set för Fredrik Böök och hans insats som kritiker. 
Med tanke på den centrala roll han en gång spela
de i svenskt kulturliv är det i högsta grad påkallat 
att försöka kartlägga hans inflytande som opi- 
nionsbildare i litterära och politiska frågor. Thure 
Stenström har skrivit om Böök och nazismen i 
festskriften till Gunnar Brandell och Rolf Arvids
son har kommit med en nyutgåva av Resan till 

Jerusalem med ett instruktivt förord. Dessutom har 
Arvidsson gett ut ett urval av Bööks 1940-talskri- 
tik med en inledning. Det mest betydelsefulla bi
draget är emellertid Tomas Forsers avhandling 
Bööks 30-tal. En studie i ideologi.

Forsers huvudtes i avhandlingen är knuten till 
Bööks anammande av marxismen och den materi
alistiska historieuppfattningen. Detta kopplar han 
samman med Bööks hegelianskt färgade histo
riesyn, som förvärvades under studietiden i Lund. 
Forser visar med önskvärd tydlighet att Böök med 
intresse hälsade de försök som gjordes av bl. a. 
Axel Strindberg att lägga grunden till en marxis
tisk litteraturvetenskaplig metod. Han påvisar att 
Böök hade nära kontakter med den marxistiskt 
inriktade gruppen av unga forskare kring tidskrif
ten Ateneum i Lund och försöker också visa, att 
Böök i reseboken Det rika och fattiga Sverige själv i 
viss utsträckning tillämpar ett historiematerialis- 
tiskt synsätt. Med sig på sin resa har han en ung 
marxistisk historiker från Ateneumgruppen, Per 
Nyström. Det är 1936. I fortsättningen av avhand
lingen framhåller han hur Bööks konception av 
historiematerialismen bidrar till att jämna vägen 
för anammandet av nazismen och övergivandet av 
den klassiska idealism han tidigare företrätt.

Forser har kallat sin avhandling Bööks 30-tal. En 
studie i  ideologi, och redan denna titel innebär en 
viss vaghet. Om man tar fasta på att han vill skildra 
Bööks ideologiska utveckling eller ställningsta
gande under 30-talet, så innebär ju detta i och för 
sig en klar kronologisk avgränsning. Man kunde
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då ha väntat sig att han gjort en analys av det 
källmaterial, som han tänker bygga sin framställ
ning på. Så sker inte utom i mycket allmänna 
ordalag.

Jag kan inte finna annat än att han är arbiträr i 
urvalet av källmaterial, och han har heller inte 
brytt sig om att klassificera det närmare. Om man 
försöker sig på en mycket grov kategoris eri ng av 
Bööks skriftställarskap under 30-talet, skulle man 
kunna fa t. ex. följande indelning:

1. Reseskildringar
2. Litteraturkritiska uppsatser och recensioner
3. Artiklar i historiska och politiska ämnen
4. Litteraturhistoriska verk och litterära biogra

fier
5. Skönlitterära verk (t. ex. romanen Viktor Lejon 

(1935) och Historier från Hallandsåsen (1934)
6. Tal vid högtidliga tillfällen.

Forser begränsar sig till kategorin reseskildringar 
och till artiklarna i historiska och politiska ämnen 
men ägnar däremot mycket förstrött intresse åt de 
litteraturhistoriska verken och åt recensioner av 
skönlitterära verk. Bööks romaner och noveller 
behandlas inte alls. Också bland artiklarna i poli
tiska och historiska ämnen väljer han ganska god
tyckligt. Han ägnar stort utrymme åt uppsatsen 
om Lenin men nämner över huvud taget inte 
Trotskij, som Böök också skrev utförligt om un
der den här perioden. Genom en analys av Bööks 
skönlitterära författarskap under den relevanta pe
rioden skulle Forser ha kommit åt en del av den 
värdekonservatism, som är det centrala i Bööks 
profil som kritiker i vilket skede av hans utveck
ling man än befinner sig. Böök var som skönlitte
rär författare en akterseglad 90-talist med drag
ning åt den provinsiella realism som han fann och 
beundrade t. ex. hos Gottfried Keller.

Målsättningen med avhandlingen och hur den 
skall förstås som ett led i en större undersökning 
finner jag vag. Forser säger s. 7 f.: »Den avhand
ling som här föreligger är resultat av ett nödvän
digt förberedelsearbete för en större undersök
ning inom projektet ’Humanistiska forskningstra
ditioner i Sverige’. Min avsikt är att granska den 
svenska litteratursociologins framväxt, de reaktio
ner den mötte och de uttyck den tog sig. Fredrik 
Böök ingår i detta sammanhang. Det visar sig 
emellertid, att den roll han spelar där blir obegrip
lig om inte grunderna för hans ställningstagande 
undersöks och utreds. Det kom att kräva en fristå
ende studie».

Var nu Böök verkligen så betydelsefull som 
Forser vill göra gällande för litteratursociologins 
framväxt i Sverige? På den punkten har jag inte 
känt mig övertygad. Och jag förstår inte riktigt, 
hur Böök skall komma in i en planerad undersök
ning av litteratursociologins historia. Det är sant,

att Böök hälsade de unga marxisterna i positiva 
ordalag, att han själv anammade en ytlig och krass 
form av historiemäterialism. Men som litteratur
historiker och litterturkritiker tillämpade han den 
inte, om man undantar några sidor i Det rika och 
fattiga Sverige. Eftersom Forser inte går in på det 
litteraturkri ti ska eller litteraturhistoriska stoffet 
särskilt utförligt, antar jag att han funnit ganska 
magra resultat av Bööks marxism i den kritiska 
verksamheten. De ansatser som finns i t. ex. bio
grafin över H. C. Andersen skulle ha kunnat 
åstadkommas inom den ram för sociologisk littera
tursyn som Taine introducerade.

1930 är den ungefärliga startpunkten för For
sers undersökning. Han gör i sitt inledande kapitel 
»Problemorientering» en rapsodisk översikt som 
går både bakåt och framåt i tiden och pekar på att 
det fanns både förändring och kontinuitet i Bööks 
agerande under 1930-talet. Och så långt kan jag 
hålla med. Men jag är inte övertygad om att för
ändringarna är så stora som Forser vill göra gällan
de. 1930 var Böök 47 år gammal och hade bakom 
sig nära tre decenniers agerande som offentlig per
son och kritiker. Ar inte då hans formativa process 
i stort sett avslutad 1930? Han har tillägnat sig en i 
huvudsak konservativ grundhållning, och det som 
sker under 30-talet är egentligen ganska logiska 
reaktioner utifrån denna konservativa grundsyn.

Forser gör gällande att Böök under intryck av 
den stora ekonomiska oreda som präglade Europa 
under 30-talets första år orienterade sig åt marxis
tiskt håll eller i varje fall att den konservativa 
världsbild, som han skulle ha haft tidigare, rubbas, 
och detta skall förklara hans intresse för gestalter 
som Brockdorff-Rantzau och Lenin. Jag har in
trycket av att kapitel 2 i avhandlingen avser att ge 
något slags täckning av Bööks ideologiska reaktio
ner under 30-talets första år. Nästa kapitel börjar 
med en redovisning av Bööks kontakter med Ate- 
neumgruppen 1933. De tre första åren täcks alltså, 
det intrycket får man, av kapitel 2 och i någon mån 
kapitel 4, där han tar upp förbindelsen med Blo- 
cher till behandling. Men kapitel 2, för att återgå 
till detta, bygger i stort sett på analyser av artiklar
na om Lenin och Brockdorff-Rantzau. Detta är en 
ganska liten del av Bööks produktion. Om man 
går till Arvidssons bibliografi, finner man att Böök 
vid denna tid publicerade omkring ett 50-tal artik
lar per år i Svenska Dagbladet och andra publika
tioner. Uppsatsen om Lenin är viktig för att förstå 
Bööks position i början av 30-talet, men jag ifrå
gasätter om inte den har fått för stora proportioner 
i förhållande till annat som Böök åstadkommer 
under dessa år.

Det är sant att Böök är fascinerad av Lenin som 
värdshistorisk gestalt. Och man kan inte komma 
ifrån att Böök samtidigt ser många upplösnings- 
tendenser och förfallssymtom i det samtida Euro



pa. Han är beredd att föreskriva en hästkur för att 
återställa hälsan. Men Bööks upprördhet över till
ståndet i Europa är delvis moraliskt betingad. Man 
skulle med viss rätt kunna argumentera för att 
Böök sympatiserar i minst lika hög grad med Le
nins förträfflige värd i Zürich, skomakaren Käm
merer och hans småborgerliga livssyn. Böök säger: 
»Vad herr och fru Kämmerer representera, det är 
vad som ännu finns kvar av det gamla borgerliga 
Europa. Den schweiziska demokratin hade givit 
god växtbotten; Gottfried Keller har levande ut
tryckt dess högsta patos i en av sina Zürich-novel- 
ler, Das Fähnlein der sieben Aufrechten: oav
hängigheten, arbetslusten, plikttroheten, familje
kärleken, den sunda, frasfria realismen, alla de 
enkla dygder, som zigenerna bespotta och de mo
derna andarna skämmas för ...»  (Resa till Schweiz, 
s. 59·)

Det är ganska frapperande att Böök är så attra
herad av den skarpskytte- eller frikårsmoral som 
skymtar fram i den novellen, och att Böök, vilket 
han gör vid flera tillfällen, framhåller just den 
novellen som sin favoritlitteratur, är symtoma
tiskt. Till dessa s. k. borgerliga dygder som Böök 
ansåg vara hotade, återkommer han i sin artikel 
om riksdagsvalet i Berlin i oktober 1930. Han 
berättar där om ett politiskt möte i Sportpalatset 
med Hitler som huvudtalare. Det är intressant att 
observera hur dygderna från Gottfried Kellers no
vell kommer igen. Böök skriver: » Vad innehåller 
alltså Hitlers evangelium, som av växande skaror 
inom tyska folket mottages med begärlighet? 
Framför allt en mängd moraliska maximer, som 
icke äro nya men som rymma åtskilligt sant och 
sunt. —  En stat, som håller på att gå under i 
slapphet och räddhåga, kan endast räddas genom 
eo ny insats av hjältemod och trohet, predikar han. 
—  Ett folks lycka ligger icke i lyx och bekvämlig
het, i automobiler och piano, såsom de marxistiska 
demagogerna förutsätta, utan i pliktuppfyllelse 
och arbetsglädje. —  Han drömmer uppenbarli
gen om en återgång till sundare, enklare, primiti
vare förhållanden, han avskyr penningväldet, fi
nansens tyranni, industrialiseringen, som gör 
människorna rotlösa och karaktärslösa. Det är un
gefär samma patos, som man återfinner hos Knut 
Hamsun och som tagit sig form framfor allt i Mar
kens gröda; denna norska roman, som gjort starkt 
intryck på många håll i världen, skulle nationalso
cialismen mycket väl kunna upphöja till en kano
nisk skrift.» (Resa till Friedrichsruh, s. 193 f.) Det
ta skriver alltså Böök ett par år innan han filosofe
rar över Lenin 1932 i Schweiz. Det vittnar om att 
hos Böök fanns en värdegemenskap med nazis
men på ett mycket fundamentalt plan. Denna me
nar jag att det skulle ha varit av intresse att belysa i 
detta sammanhang, och det finns gott om material 
att stödja sig på; jag tänker då bl. a. på romanen 
Viktor Lejon och historierna från Hallandsåsen.
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Till Zürich kom Böök från en Goethe-kongress 
i Weimar och det föll sig naturligt för honom att 
citera Goethe också i korrespondenserna från Zü
rich. I artikeln »Från Weimar till Zürich» skriver 
Böök: »Man kan inta alla möjliga positioner, och 
de må te sig hur utmanande, hur excentriska och 
orimliga som helst, vederläggas kunna de icke an
nat än genom erfarenhet och praktiska resultat. 
’Was fruchtbar ist, allein ist wahr.’ Det klassiska, i 
tanke, i liv och dikt, är icke det som alltid och 
allestädes erkännes som sant och riktigt, ty för det 
första existerar icke någon dylik oomkullrunklig 
och evig enighet, och för det andra skulle en sådan 
enighet betyda stillestånd och död, tidsexistensens 
upphävande och historiens avlidande.»

»’Det vetande som är sant är det som förändrar 
världen’ skulle det i hegeliansk anda heta hos 
Böök under den tyska uppmarschens år», säger 
Forser (s. 30). Men denna koppling till Hegel som 
Forser så gärna gör, finner jag inte tillfyllest. Det 
citerade uttrycket är centralt för Bööks anamman
de av nazismen och det gäller också det bakomlig
gande Goethe-citatet »Was fruchtbar ist, allein ist 
wahr». Detta Goethe-ord brukar nämligen anföras 
som något slags slagord smässig sammanfattning av 
pragmatismen. I den kontext jag ovan citerade hos 
Böök heter det: »Även inom det intellektuella 
livet och på det moraliska området måste man 
emellanåt experimentera med nya ståndpunkter 
och pröva det oförsökta.» Den moraliska relati
vism, ja den sanningsrelativism, som Böök här ger 
uttryck åt, menar jag emanera från pragmatismen. 
Forser hävdar att den kommer som en frukt av 
historiematerialismen. Denna spelar väl så små
ningom en viss roll, men jag tycker att William 
James och pragmatismens roll för Böök i detta 
sammanhang inte har uppmärksammats tillräckligt 
i avhandlingen. Kände då Böök över huvud taget 
till William James och pragmatismen? Det vill jag 
med bestämdhet hävda att han gjorde. Jag har 
kontrollerat vilka böcker som fanns i hans biblio
tek, när det såldes. Då trycktes nämligen en bok
katalog, som skulle ha besparat Forser en del be
svär, om han känt till den. Enligt denna ägde alltså 
Böök ett exemplar av William James’ Pragmatism. 
Har han då läst den? I sin recension av Babbitts 
kända arbete The Masters of Modern French Criti
cism, där pragmatismen kritiserats, tar Böök den i 
försvar och säger att den låter sig utmärkt tilläm
pas »på ett betraktelsesätt, som raskt skjuter åt 
sidan alla öfvervägande formella eller dekorativa 
synpunkter, som lämnar alla de rent akademiska 
tvisteämnena åt sitt värde, men som desto mera 
energiskt, med en egendomlig och smittande frisk 
ifver, går principerna in på lifvet och öfverallt 
ställer upp frågan om grundsatsernas tillämplighet, 
om deras praktiska betydelse och deras konse
kvenser». (Essayer och kritiker 19 13 - 14 ,  s. 307.) I 
en uppsats från 194 1 säger Böök vidare med klar
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hänvisning till pragmatismen: »Den som inte kan 
eller vill möta dogmerna med dogmer, måste nöja 
sig med anspråkslösare och mera empiriska meto
der och underkasta sanningen det prov, som ligger 
i kravet på dess fruktbarhet, dess tillämpning, dess 
praktiska resultat — det är Goethes sanningskrite
rium och det är de skeptiska humanisternas anda i 
Sainte-Beuves kritik.»

Böök vet mycket väl hur man skall skjuta de 
stora klassikerna framför sig till försvar för de mest 
tvivelaktiga påståenden. Det har framhållits av fle
ra forskare, att just pragmatismen eller med den 
besläktade idéer spelat en viss roll för uppkomsten 
av diktaturideologierna under 1930-talet. »Vi 
måste finna en teori som arbetar», det är en av 
nyckelsatserna hos William James. Det är därför 
inte förvånande, att Böök låter det pragmatiska 
sannningskriteriet bli själva det appellativa slagor
det i det tal till Lunds studenter 1940, där han 
vädjar om uppslutning bakom Hitlers Tyskland 
och nazismen: »Att ge oss en klarare inblick, en 
giltig och brukbar formel för den mänskliga ut
vecklingens storhet och elände, det är geniets sak, 
det förlösande ordet väntar vi på i otålig bävan av 
den okände — ett förlösande ord, ty endast ur den 
teoretiska insikten kan den praktiska förlossning
en komma, antinomin måste upplösas samtidigt i 
tankens och handlingens värld, det vetande som är 
sant är det som förändrar världen.» Och så i slut
klämmen återkommer han till detta som själva 
slutsatsen av hela talet: »Ni har kommit hit för att 
söka vetande. Sök den sanning, som förändrar 
världen, ty den behövs; bliv verktyg för förnyelse, 
ty förstörelse är över oss.»

Forsers tolkning av Tegnér-talet är, som jag ser 
det, ensidig utifrån Hegel och Marx och den mate
rialistiska historieuppfattningen. Han säger t. ex. 
(s. 154): »Böök generaliserar sin kritik till att gälla 
en idealistisk kunskapsteori överhuvud och for
mulerar sitt avståndstagande från en sådan i samma 
kategoriska och materialistiskt inspirerade form, 
som vi känner från utläggningarna i ämnet vid 
30-talets mitt.» Mot detta vill jag invända att man 
inte kan bortse från pragmatismen, när det gäller 
relativi seringen av kunskaps- och sanningsbegrep
pen hos Böök.

Forsers tour de force är kapitlet om Det rika och 
fattiga Sverige. Han anser sig kunna konstatera en 
viss glidning mot vänster hos Böök i och med 
denna bok. S. 77: »Med den inhemska högerns 
statiska samhällsuppfattning som värderar tradi
tion och klasskiktning har Böök nu litet att göra. I 
förhållande till sådan nostalgi är han radikal». Men 
samtidigt framhåller Forser i kapitel 7, att Det rika 
och fattiga Sverige utmärkt bra gick att passa in i 
den nazistiska ideologin och med små retusche
ringar kunde ges ut på tyska och få beröm i den 
likriktade tyska pressen. För min egen del är jag 
benägen att anse, att de kryptonazistiska inslagen i

Det rika och fattiga Sverige är mycket påfallande, 
när man väl blir uppmärksammad på dem. Den 
marxistiska klasspolarisering som titeln inbjuder 
till finner man däremot ganska litet av. Det är sant 
att man kan hitta partier som i skildringen av den 
värmländska herrgårdskulturen och Selma Lager
löf, som kan betraktas som marxistiskt inspirera
de. »Här handlar det nämligen om klassanalys, och 
på dessa sidor kan Böök sägas utföra en histo- 
riematerialistisk modellanalys av ett centralt av
snitt i den svenska kulturhistorien.»

Forser antyder att det skulle ha uppstått en för
troendekris mellan Böök och den bildade allmän
heten med anledning av Det rika och fattiga Sverige. 
Men samtidigt upplyser han på samma sida om att 
reseskildringen kom ut i inte mindre än tio uppla
gor. Det tyder ju ingalunda på att den borgerliga 
publiken kände sig bortstött av Böök och hans 
förkunnelse. Eller menar Forser att Böök mutar in 
en ny publik med denna bok? Blev inte hans lä
sekrets alarmerad först när Böök började visa sitt 
rätta ansikte i samband med krigsutbrottet och då 
tog parti för Tredje riket?

»Viljan och aktiviteten framstodo som de hög
sta värdena, förnuftet däremot som ett hjälplöst 
vilseledande organ. Denna livsuppfattning, som 
ansluter sig till pragmatismen och intuitionsfiloso- 
fiska tankegångar, passade förträffligt en man med 
Bööks robusta vitalitet och impulsiva lynne.» Så 
skriver Ingmar Wizelius i en karakteristik av 
Bööks ideologiska profil. Detta tycker jag är en 
mycket träffande beskrivning, men just denna an
knytning som finns hos Böök till viljefilosofer som 
Bergson och Nietzsche saknas hos Forser. Vidden 
av Bööks pronazistiska inställning tycker jag kun
de ha framgått klarare i avhandlingen. Det finns 
ett samband mellan Bööks svärmeri för nordisk 
bondekultur och gamla seder och bruk och nazis
ternas ideologi. Sommaren 1937 har han läst bon
deledaren Darrés Das Bauerntum als Lebensquell 
der nordischen Rasse och samme författares Neuadel 
aus Blut und Boden och tidskriften Odal, som Dar- 
ré också utgav. Här prisas det nordiska storbonde
idealet, den nordiska allmogekulturen. 11/5  1937 
skriver Böök från Tyskland: »Man känner sig vid 
läsningen till mods som om Rääf eller Jacob Ad- 
lerbeth stigit ut ur sina stenkummel för att bjuda 
den nya fördärvade tiden spetsen och Arthur Ha- 
zelius’ atmosfär, andan från Nordiska museet och 
Skansen, svävar över många av bidragen i Odal 
.. .»  Böök kunde säkert ha lagt till sin specielle 
favorit Nicolovius, skildraren av den skånska bon
dekulturen, som han hänvisar till i Det rika och 

fattiga Sverige. Nazisternas kult av den nordiska 
bondekulturen som det svenska 90-talet ägnade så 
stort utrymme åt, slog an en känslig sträng hos 
Böök, som var nittitalisternas apologet framför 
andra. Det gäller även moralistiska, mystiska och 
irrationella inslag i nazismen. I samma resebrev
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från Tyskland skriver Böök: »Det finns nämligen 
ett starkt lyriskt-romantiskt inslag hos Darré; han 
är moralist och irrationalist av Carlyles skola såväl 
som Adolf Hitler.»

Det vulgärdarwinistiska synsättet hos Böök, 
som Forser berör och som kommer till uttryck i 
funderingarna om Bussi och på andra hall i förfat
tarskapet, höll ju på att förverkligas i och med 
nazismens avelsteorier som Böök skildrar med 
synbart intresse. Apropå Darrés bok Neuadel aus 
Blut und Boden skriver Böök: »Ur den moderna 
ärftlighetsläran; ur den i Tyskland blomstrande 
rasspekulationen införde Darré föreställningen 
om en systematisk rasförädling: på skyddsgårdarna 
skulle förankras ett släkte av dugliga bönder, vilka 
både i moraliskt och intellektuellt avseende, ifråga 
om hälsa och arvsanlag, hörde till folkets blomma, 
deras priviligierade ställning skulle motsvaras av 
höga anspråk på deras sedliga hållning, deras äk
tenskap och familjeliv skulle utveckla sig i över
ensstämmelse med de högsta normer, och de som 
befunnos otillräckliga eller ovärdiga, skulle uteslu
tas ur kretsen.» Böök tar aldrig klart avstånd från 
denna avelsfilosofi, överförd från djurriket till den 
mänskliga sfären, men den kommer ju tankegång
arna i hans »hundfilosofi» att framstå i en speciell 
dager.

Jag tycker inte att Forsers analys av Tysk- 
lands-reportaget 1937 ger en tillräckligt allsidig 
bild av hur långtgående Bööks uppslutning bakom 
likriktningen i Hitlers Tyskland var. Jag blev i alla 
fall överraskad när jag efter att ha läst Forsers 
framställning gick till källmaterialet. Böök har till 
exempel en artikel om teater- och kulturlivet, och 
han skildrar ganska utförligt vad som skett på 
detta område. »För nationalsocialisterna tedde sig 
det hela som kaos, som ett Augiasstall, uppgiften 
var att skapa ordning och sopa rent.» Så skriver 
Böök. När man betänker den moralistiska inställ
ning till mycket i den moderna expressionistiska, 
dadaistiska och surrealistiska litteraturen som 
Böök hade, kan man förstå den här formuleringen 
bättre. Också för honom torde mycket i Weimar- 
republikens Tyskland ha tett sig som ett Au
giasstall. »Hela teaterväsendet ställdes under sta
tens kontroll och ett nytt ämbetsverk bildades», 
säger han. Det kallades Reichtheaterkammer, och 
den utgör en del av Reichkulturkammer, som har 
överinseende över litteratur, musik, radio, press, 
film och konst. Göbbels är chef. Och om honom 
och hans Reichkulturkammer heter det: »Man kan 
sålunda verkligen inte påstå att de nuvarande 
maktägarna behandlat konsten styvmoderligt eller 
legat på latsidan, och dr. Göbbels popularitet inom 
scenvärlden är obestridlig. De yttre organisato
riska uppgifterna har lösts på ett sätt, som måste 
inge beundran, och den starka demokratiska ten

densen inom rörelsen kommer även till uttryck.»
Kapitlet om Bööks definitiva uppslutning bak

om Hitlers Tyskland manifesterad av broschyren 
Tyskt väsen och svensk lösen tycker jag är ett av de 
bästa i avhandlingen. Här märker man tydligast 
Forsers förtjänstfulla egenskaper som forskare och 
skribent: förmågan att klart precisera och nyanse
ra ideologiska ställningstaganden och orsakssam
manhang. Språket är för övrigt i hela avhandlingen 
smidigt och klart. Han för sitt resonemang på en 
hög intellektuell nivå utan att förfalla till abstrakt 
tungomålstalande eller till hårklyverier. Han är 
konkret och åskådlig och har förmågan att kortfat
tat frilägga komplicerade ideologiska mönster. Jag 
är i stort sett enig med honom i analysen av Tyskt 
väsen och svensk lösen och skulle egentligen endast 
vilja ta upp ett par saker, som stöder den tes jag 
har försökt driva, nämligen att Böök i själva verket 
inte hade förändrat sig så mycket. Böök skriver: 
»Soldatdygderna är de samma som de alltid har 
varit och de innehålla stora positiva värden. Ja, de 
moderna arméerna stå rent mänskligt sett, trots 
förstörelseverktygens fulländning på en mycket 
högre ståndpunkt än de bestialiska plundrande 
mördande horder, de fördärvade legotrupper, de 
samvetslösa lyckoriddare, som krigshistorien har 
att berätta om från flydda århundraden». (Böök, 
Tyskt väsen . . .  s. 36.) Det är i stort sett samma syn 
på kriget och soldatdygderna som han gav uttryck 
åt 19 14 .

Kapitlet om Bööks forskningsmetod är ganska 
kortfattat och inte särskilt givande. Ämnet är väl 
egentligen för stort för att kunna passas in i den 
uppläggning av avhandlingen som Forser har. En 
utförligare och mer systematisk granskning än den 
han genomför skulle ha resulterat i -  det är i varje 
fall mitt intryck -  att Böök, trots den orientering 
mot marxismen och historiematerialismen som 
Forser har påvisat, behöll den moralistiska inställ
ning utifrån konservativa, för att inte säga reaktio
nära, grundvärd eri ngar som kännetecknat hans ti
diga år som kritiker och litteraturhistoriker. Han 
är klart negativt inställd till den radikala och sam
hällskritiska linjen i europeisk och speciellt nor
disk diktning, mot Strindberg, vars storhet han 
aldrig förstod, mot Zola som han föraktar och 
nedvärderade i Bonniers litteraturhistoria från 
1935, mot Brandes som han i likhet med sin dan
ske vän och läromästare Harald Nielsen, hatade 
och nedvärderar så sent som i en anmälan av brö
derna Brandes’ brevväxling 1939, mot Söderberg 
som han bekämpade. Den sociologiskt och delvis 
marxistiskt orienterade författargrupp som domi
nerade svenskt 30-tal, jag menar arbetarförfattar- 
na och statarskolan, intresserade honom inte.

Forsers undersökning är av den typ som bryter 
ny mark inom vårt ämne. Han är idérik och ofta
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skarpsinnig i sina slutledningar. Hans avhandling 
visar bl. a. att det är farligt att låta en enda männi
ska få en sådan nyckelställning i vårt kulturliv som 
Böök hade.

Bertil Nolin

Britt Hultén: Kulturtidskrifter pä 30-talet, Nord
europa, Ateneum, Fronten. Bo Cavefors Bokförlag. 
Karlskrona 1977.

Britt Hulténs vid universitetet i Stockholm venti
lerade avhandling »Kulturtidskrifter på 30-talet» 
är en redogörelse för tre sinsemellan ytterst olika 
kulturtidskrifter under ett politiskt dramatiskt de
cennium: en liberalt oskyldig, Sven Stolpes »Fron
ten», en marxistiskt väckande, Lundatidskriften 
»Ateneum», och en folkfrontskämpande (med 
delvis samma redaktion) »Nordeuropa». Det är 
närmast fråga om tre exempel, lagda i rad och 
valda därför att de visar att »verkligheten är möjlig 
att förändra». Någon gemensam frågeställning i 
botten på avhandlingen finns annars inte. En sådan 
frågeställning, förenad med en systematisk ge
nomgång av de tre tidskrifterna och med en klara
re bestämning av de för avhandlingen centrala be
greppen: »dialektisk» och »dialektik» »historie- 
materialism», »dialektisk materialism», »spegel
teori», »socialrealism», »kontinuitetsprincip», 
»diskontinuitet», »vänster», »radikal» etc. hade 
gjort både tidningar, decennium och problem av
sevärt synligare.

Nu kan vi glädja oss åt ett utmärkt initiativ och 
en spännande och friskt berättad historia, fylld av 
nya fakta, om några viktiga tidningsinsatser. Allt 
baserat på ett gott underarbete: brev, intervjuer 
och klippsamlingar — om än ganska ojämnt och 
något nyckfullt använt. Litteraturförteckningen 
har råkat ut för blackout: där råder varken bok
stavs- eller tidsordning.

Britt Hultén anger tre motiv för sitt val — ut
över sin egen grundvärdering. Tidskrifterna illu
strerar en politisk utveckling och en attitydutveck
ling i 30-talet. De illustrerar en »tidskriftsutveck- 
ling», ett begrepp som jag känner mig ytterst 
tveksam inför. De är slutligen valda efter tillgång 
på »material», vilket visar sig vara brev och klipp 
— i och för sig utgör ju tidningarna själva ett 
fullgott material. På dessa tidskrifter har Britt 
Hultén så lagt fem synpunkter: hon vill visa hur 
tidskrifterna arbetar, hur deras relationer till det 
omgivande samhället ter sig, vilken roll de har 
spelat för sin tids författare, vilka grupper de re
presenterar och i vilket förhållande det litterära 
materialet står till tidskrifternas övriga material. 
Det visar sig att frågorna är ytterst ojämnt be
svarade; somliga är inte besvarade alls. I ingen av

tidskrifterna spelar för övrigt skönlitteraturen nå
gon egentlig roll: »Fronten» innehöll en handfull 
poem, »Nordeuropa» praktiskt taget ingen skön
litteratur och »Ateneum» ingen alls.

Efter en inledande skiss om trettiotalets kultur
tidskrifter kommer ett 45 sidor långt kapitel om 
»Fronten. Ung författare startar en tidskrift» — 
underrubrikerna är viktiga. Det handlar om en 
liberal, förlagsägd tidskrift som gavs ut i 34 sex- 
tonsidiga nummer april 1 9 3 1 -decem ber 1932, 
närmast som ett försök att driva en kulturdebatt i 
samspel med dagspressen. I grunden låg från Sven 
Stolpes sida en strävan att i en dialektisk process 
nå fram till någon form av syntes. Så följer »Ate
neum. Varför en marxistisk tidskrift i Lund?», 65 
sidor om en privatfinansierad kulturtidskrift med 
allmänt marxistisk tendens, som 19 33-35  kom ut 
med sex 96-sidiga nummer. Det var fråga om för
sök att i akademisk miljö och särskilt inom ämne
na historia, litteraturhistoria, etnografi och konst
vetenskap arbeta fram och konkretisera en histo- 
riematerialistisk grundsyn. Tidskriften förutsatte 
gedigna ämnes- och språkkunskaper hos sina läsa
re. Och till sist hela 80 sidor om ett delvis tryckeri- 
finansierat försök till folkfrontstidning, som 
1 938-39 gavs ut i fem 64-sidiga nummer: »Nord
europa. En tidskrift mot de ’utländska krigsförbry
tarna och deras inhemska lakejer’». De medietek- 
niska uppgifterna är bara delvis hämtade ur av
handlingen: Britt Hultén är snål på uppgifter om 
format, sidantal, antal nummer, utgivningsfre- 
kvens, pris, layout, skrivideal etc.

De här tidskrifterna behandlas sinsemellan yt
terst olika. Kapitlet om »Fronten» blir närmast en 
analys av olika attityder och »fronter», med ett 
ganska kritiskt perspektiv på Sven Stolpes strävan 
att nå en syntes. Avsnittet om »Ateneum», som är 
avhandlingens tyngst vägande, berättar om hur tid
skriften växte fram och ger utmärkta bilder av 
särskilt Per Nyströms, Sven Hartmans och Per 
Meurlings insatser. Det visar sig att »Ateneum» 
verkade för en i egentlig mening dialektisk, histo- 
riematerialistisk syn, fjärran från Plekhanov-Le- 
nins mekanistiska teorier. Här såg man »historien 
som menneskenes vaerk» (Harald Rue). Per Ny
ström slog fast att »Ett mänskligt samhälle är all
tid till sist relationerna mellan människor» och 
Sven Hartman formulerade:

»Det för det mänskliga medvetandet grundläg
gande i ett samhälle är [ ...]  å ena sidan den kon
kreta arbetsprocess, genom vilken människan för
ändrar sig själv, då hon förändrar naturen, å den 
andra de i varje särskilt fall historiskt föreliggande, 
ekonomiska motsättningarna mellan de förekom
mande socialgrupperna.»

Så klart har få svenska marxister förmått ge


