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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
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dialektiken uttryck. »Ateneum» framstar över hu 
vud som ett märkligt moget försök, dock inom 
avhandlingens ram i ett egendomligt socialt och 
politiskt tomrum.

Kapitlet om »Nordeuropa» och dess försök att 
nå en bred folklig anknytning är det som gar längst 
in i medieproblematiken. Här ligger huvudvikten 
vid förlags- och organisationsproblem.

De tre tidskrifterna knyts som medier till sin tid 
med hjälp av i huvudsak två frågor: Varifrån har de 
hämtat sin modell? (frågan ställs inte på »Fron
ten») och Hur nådde de ut med sitt budskap? 
frågan närmast uppfattad som i vilken utsträckning 
de citerades av dagspressen. Om Britt Hultén kla
rare hade fixerat tidskrifternas egenart: vilket poli
tiskt och socialt klimat de hörde hemma i, vilka 
grupper och intressen de uttryckte, vad de ville sin 
publik, vilka skrivideal de arbetade med, vilka atti
tyder de visade upp osv, tror jag att det hade varit 
lättare att se deras roll i samtiden men också att 
hitta frågor som hade fört långt vidare, på samma 
material.

»Ateneum» med dess unga ytterst begåvade 
Lundamagistrar hörde t. ex. hemma i en socialis
tisk och marxistisk svensk tradition, som inte finns 
med i avhandlingen. Den omgavs i verkligheten av 
en stor mängd socialdemokratiska, syndikalistiska, 
vänstersocialistiska och kommunistiska tidningar 
och tidskrifter. Här fungerar dessa i rollen av 
»mottagare». Relationerna måste ju ha varit så 
mycket mer sammansatta.

En begreppsanalys, t. ex. av begreppet »dialek
tik», skulle vidare inte bara ha lett till en precise
ring av tidskrifternas läge utan också bundit dem 
närmare varandra. Särskilt intressant hade varit att 
ställa frågan om möjligheterna av en syntes mellan 
de tre i vid mening dialektiska riktningar som i 
trettiotalets början figurerade bredvid varandra: 
historiematerialismen så som »Ateneum» uppfat
tade den, psykoanalysen och så den litterära mo
dernismen med dess nya människobild, i dikt och 
prosa. Avhandlingen ger material och möjligheter 
till en sådan diskussion, inte minst när den utgår 
från att »inre» och »yttre» bara är två sidor av 
samma verklighet och att litteratur och politik där
för inte behöver vara varandras motsatser. Att bry
ta ner en människobild och skapa en ny — i skön
litteratur eller psykoanalytisk teori -  kan mycket 
väl vara ett arbete i Marx anda — även om han själv 
inte tänkte i de banorna.

Decenniets början rymde möjligheter till ett 
samspel. Sen kom Sovjets utveckling mot social
realism, mekanistisk marxism och nationalism. I 
Sverige kom folkhemmet med dess Saltsjöbads- 
anda, ideologiska utslätning och övergång till libe
rala kategorier. Och kampen mot Hitler ledde till 
enhetsfront, andlig upprustning och beredskaps- 
diktning. Dialektiken försvann. En komplicerad

situation med möjligheter ersattes av förenklade 
frågeställningar och fronter.

Ett exempel till sist på hur spelet den gången 
kunde se ut mellan liberal och marxistisk dialek
tik, litteratur och psykoanalys.

Sven Stolpe arbetade i »Fronten» med en idea
listisk dialektik: han stävade efter att i en fri dis
kussion om litteratur och konst nå fram till en 
syntes. Han kunde exempelvis därför i viss ut
sträckning bejaka primitivismen. Men syntesen 
var från början given, i form av en överbyggnad av 
närmast absoluta värden. Den dialektiska rörelsen 
var fri — som just en debatt — så länge den slutade 
i denna syntes och inte ifrågasatte dess förutsätt
ning, det borgerliga samhället. Psykoanalytikern 
P. H. Törngren, som blev känd för sitt angrepp på 
Stolpe, ville inte heller någon kritik av ramen, det 
borgerliga samhället. Däremot hatade han över
byggnaden, som för honom tog gestalt i huvud
fienden, överjaget. Sven Stolpe var för Törngren 
en extrem över jagsmänniska. Törngrens revolt 
blev därmed vad Per Meurling, i uppsatsen »Pri
mi tivism och livsdyrkan» i »Ateneum», kallade en 
inomborgerlig uppgörelse, med föräldragenera
tionen. Själv pekade Per Meurling på en faktisk 
syntes mellan modernism, psykoanalys och marx
ism: Man kunde se primitivismen som ett nödvän
digt återsökande till livskällorna, en förberedelse 
för en ny livskänsla; men: den måste inordnas i ett 
politiskt handlingsmönster:

»Vi är inte rädda för drifterna. Vi hylla alla 
frejdiga, unga diktare. Men de måste löpa linan ut 
och söka kontakt med de sociala krafter, som ver
ka för framtiden.»

Bengt Nerman

Carola Hermelin: Vinteroffer och Sisyfos. En studie 
i Erik Lindegrens senare diktning. Skrifter utgivna 
av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsa
la universitet 4. Uppsala 1976.

När Erik Lindegrens diktsamling Vinteroffer ut
kom 1954, möttes den med stora förväntningar 
och djup beundran. I efterhand visade det sig att 
detta skulle bli Lindegrens sista diktsamling och 
därmed något av en diktares och en litterär epoks 
testamente. Samma år skrev Lindegren också lib- 
rettot till baletten Sisyfos.

Vinteroffer och Sisyfos är ämnet för Carola 
Hermelins avhandling. Genom omsorgsfulla stu
dier av de bevarade utkasten och av de enskilda 
dikternas tidigare publicerade versioner ger hon 
en klar bild av hur denna diktsamling gradvis fin
ner sin form och inre enhet åren 1948-54. Hon 
visar också med kunskap och finess hur Linde
grens breda estetiska intresse befruktat hans dikt
ning, bland annat i hans storartade återdiktningar


