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Inledning 
 

Säkert har du någon gång under ditt liv stött på fenomenet generationsroman. Det krävs 

nämligen ingen omfattande utforskning av närmaste bibliotek eller bokhandel innan man på 

boksidan av en bok stöter på fenomenet generationsroman. Det verkar som om det inte krävs 

särskilt mycket för att en bok ska benämnas generationsroman.   

Ändå har det varit svårt att hitta något skrivet om generationsromanen. En av de få som 

utforskar ämnet är litteraturvetaren från Lund, Claes-Göran Holmberg, som uttrycker en allt 

mer framträdande tendens: ”‟Generationsromanen‟ är ett begrepp som under de senaste 

decennierna blivit allt vanligare i dagskritiken och förlagsinformationen.”
1
 

Begreppet generationsroman är nämligen inget vedertaget, standardiserat begrepp inom 

litteraturvetenskapen. Just denna brist på etablering har gjort att begreppet används lite vind 

får våg i olika sammanhang. Det verkar som om bokförlag och kritiker använder termen för 

att böckerna ska låta mer intressanta och därmed sälja bättre. 

Denna ökade förekomst av den så kallade generationsromanen i kombination med bristen 

på kunskap om företeelsen i sig har fått mig att uppmärksamma fenomenet. Denna uppsats 

ämnar därför undersöka fenomenet generationsroman med nedslag i främst två romaner som 

ofta kommit att kallas för generationsromaner. The Catcher in the Rye (1951) av J.D. Salinger 

och Fantomerna (1978) av Klas Östergren. 

På grund av den brist på konsensus vad gäller generationsromanen har jag valt att stipulera 

min egen definition som jag utgår ifrån i min analys. Definitionen utgår från det som finns 

skrivet, men också från egna slutsatser. 

 Metoden för denna uppsats är att med utgång i dessa två verk och med användning av min 

stipulativa definition finna typiska drag för generationsromaner. Detta leder slutligen fram till 

en diskussion om generationsromanens karaktär. 

För ytterligare undersökning vore det mycket intressant att fördjupa sig i varför 

generationsromaner oftast skrivs av män, för män, om män. Denna aspekt kommer inte 

beröras nämnvärt i denna uppsats och utgör därmed ett ypperligt ämne för vidare forskning. 

I det följande kommer referenser till primärlitteraturen (Fantomerna och The Catcher in 

the Rye) att ske inom parantes. 

                                                           
1
 Holmberg, Claes, Generationsromanen som fenomen, Svensklärarföreningens årsskrift, red. Susanne Larsson-

Kreig, (Stockholm, Natur&Kultur, 1995) s.147 
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Författarpresentationer 
 

Klas Östergren – Litteraturens gentleman 

 

Författaren Klas Östergren föddes 1955 i Stockholm och debuterade redan som 20-åring med 

romanen Attila (1975) som snabbt följdes upp av den snarlika Ismael (1977). Två romaner 

som reflekterar författarens egna erfarenheter och handlar om en yngling som slutar 

gymnasiet och ger sig ut i vuxenlivet.
2
  

Östergrens första genomkomponerade roman är Fantomerna (1978). Boken handlar om 

berättaren Claudius och hans komplicerade förhållande till sin ungdomskärlek och sin far. 

Sandi var överklassflickan han blev förälskad i under slutet av högstadiet. Kärleken växer sig 

till sist så stark att Claudius måste avstå från den. Andra problem uppstår i hans liv när fadern 

går bort. Claudius upptäcker då att fadern var den andra fantomen i hans liv.  

Det var emellertid som 25-åring som Östergren skulle få sitt genombrott med den 

fullfjädrade romanen Gentlemen (1980). Författaren har gjort den fiktive Klas Östergren till 

huvudperson tillsammans med bröderna Morgan, Leo och Henry. Alla tre bor till och från 

tillsammans i en paradvåning på Hornsgatan. Gentlemen är en roman med många dimensioner 

och på ytan är det en festlig skröna om Klas och bröderna och deras händelserika leverne. 

Brödernas far var den legendariske jazzbaronen. Henry den äldste sonen är också 

jazzmusiker, sam amatörboxare och levnadskonstnär. Under hela 60-talet har han flackat runt 

i Europa. Nu försöker han sammanfatta sina upplevelser i en jazzkonsert för piano. Den yngre 

brodern, Leo, är ett underbarn som var med i Hylands Hörn och gav ut diktsamlingar som 

ung. Dock faller han i samma fälla som många barnstjärnor och börjar missbruka sprit och 

droger. Han blir sedermera inskriven på mentalsjukhus. 

Bakom denna handling på ytan döljer sig kallhamrade affärsmän, ekonomisk brottslighet 

och svarta pengar. I Den Svenska Litteraturen står att läsa: ”Östergren försöker avtäcka ett 

maktskikt som har förmått göra sig abstrakt, som verkar utan att synas.”
3
 

Efter dessa fyra romaner tog sig Östergrens författarskap en annan inriktning. Många var 

det som hoppades på uppföljare till Gentlemen, men så blev inte fallet. 

                                                           
2
 Luthersson, Peter, I litteraturkrisens spår – nedslag i 1970- och 1980-talets textvärld, Den svenska litteraturen – 

Medieålderns litteratur, red. Lars Lönnroth & Sverker Göransson (Stockholm, Bonniers, 1990) s.274 
3
 Luthersson, Peter. s.276 
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J.D. Salinger – Litteraturens Greta Garbo 

 

Jerome David Salinger föddes 1919 i New York. Han hade en syster men inga bröder och 

växte upp i en familj i övre medelklassen. Efter att ha klarat sig väl genom skolan började han 

en bana inom slaktindustrin. Han hoppade emellertid snabbt av den karriären och började ta 

kurser i skrivande. När USA gick med i andra världskriget tog Salinger värvning och deltog 

sedermera vid landsstigningen i Normandie 6 juni 1944, något som också kom att påverka 

hans författarskap. ”Like other young men of his generation, Salinger‟s perspective on life 

was molded by his experience in World War II.”
4
 Salinger skrev flitigt under sitt deltagande i 

kriget. Det var också när han kom hem till USA från Europa som hans författarkarriär tog fart. 

Bl.a. gav han ut några noveller i tidningen The New Yorker. 1951 kom den roman som skulle 

göra Salinger känd för eftervärlden och också behandlas i denna uppsats; The Catcher in the 

Rye.  Ytterligare några få berättelser gavs ut, bl.a. Nine Stories (1953), innan Salinger gifte sig 

och flyttade ut på en isolerad gård i Cornish, New Hampshire. Därefter var det i princip tyst 

från Salingers sida fram till hans död våren 2010. Han var dessutom mycket svårtillgänglig 

och vägrade notoriskt att ställa upp på intervjuer, därav smeknamnet ”litteraturens Greta 

Garbo”. Salingers romanfigurer kom oftast att utgöras av unga man som likt Holden Caulfield 

brottas med sin moral och sin oskuldsfulla inställning till livet.
5
 

Generationsromanen, finns den? 
 

En sökning på www.ne.se efter ”generationsroman” gav inget resultat. Söker man däremot på 

nationalencyklopedins ordbok på ordet ”generation” står följande att läsa: ”med tonvikt på 

vad som är typiskt för (vissa) personer i en viss åldersklass: generationsroman; 

generationssymbol; biogeneration; flygargeneration”
6
. Detta fick mig att söka vidare och 

försöka gräva djupare. Att hitta något skrivet om begreppet generationsroman visade sig 

betydligt svårare än jag först trodde. Efter att ha sökt med ljus och lykta hittade jag bara fyra 

artiklar som behandlar själva begreppet generationsroman. Den mest matnyttiga är 

”Generationsromanen som fenomen” skriven av Claes-Göran Holmberg och publicerad i 

Svensklärarföreningens årsskrift.  

                                                           
4
 Miller, James E. J.D Salinger, (University of Minnesota, 1965) s.6 

5
 Ibid, s.7 

6
 http://www.ne.se/sve/generation, Besökt 2010-11-04 

http://www.ne.se/sve/generation
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Här står att läsa att den roman som hos många kommit att markera födelsen av 

generationsromanen är Goethes Den unga Werthers lidande (1774). En berättelse som 

påverkade många och som fick unga män att bära Werthers kläder och till och med begå 

självmord likt honom. 

För att nämna några svenska romaner som kommit att kallas generationsromaner kan man 

nämna Göran Tunströms Maskrosbollen (1962) om den unge Bernhard och dennes problem 

med livet och kärleken. Den roman som oftast figurerar i samband med begreppet 

generationsroman i Sverige vågar jag påstå är Ulf Lundells Jack (1976). En självbiografiskt 

inspirerad berättelse om Jack och hans äventyr med kvinnor och droger i och omkring 

Stockholm.
 7
  

Jack hade varit ett naturligt val och kanske det mest uppenbara verket att behandla i en 

uppsats om generationsromanen. Dock valde jag att skriva om ett verk av Klas Östergren 

istället. Anledningen till det hade jag själv svårt att sätta ord på innan litteraturkritikern Jan 

Eklund la orden i munnen på mig: ”Lundell fanns ju, men han var lite för flummig för min 

smak. Klas Östergren formulerade en brusten livskänsla som var elegantare och 

intressantare.”
8
 

En stipulativ definition 

 

Men vad är då en generationsroman? Som tidigare nämnts finns det ingen definition som är 

allmänt vedertagen. En av de få som gett sin syn på ämnet är förläggaren Jessika Gedin. Hon 

inleder sin artikel med att vidare understryka spretigheten i begreppet: ”Generationsroman. 

Samtidslitteratur. Unga vuxna-serien. Kärt barn har många namn uppenbarligen.”
9
 Gedin talar 

om generationsromanen som ett kärt barn och det förefaller som om begreppet trots allt 

används relativt ofta. Däremot används det i olika syften och kontexter vilket skapat en 

osammanhängande bild av begreppet. 

Holmberg beskriver dock i vilket sammanhang som begreppet ofta används: ”Det används 

vanligen för att beteckna en roman som anses fånga upp en generations stämningar och 

idéer.”
10

 I princip uteslutande är det så att den generations som skildras i generationsromaner 

är den unga. Det rör sig om personer i åldrarna 15 till 30 år.
11

 Dessutom förefaller det ofta 

                                                           
7
 Holmberg, Claes-Göran s.147 

8
 Eklund, Jan, Vart tog Henry Morgan vägen, Dagens Nyheter, 2005-09-14 

9
 Gedin, Jessika, Generationsromanen, Allt om böcker, nr 4, 1999, s.16 

10
 Holmberg, Claes-Göran s.147 

11
 Ibid s.148 
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vara mestadels pojkar eller män som är de mest framträdande karaktärerna i 

generationsromaner.  

 

Vidare föreslår Holmberg två användningsområden för generationsromanen: 

1. En roman som attraherat en viss tid eller epok, till exempel Fitzgeralds The Great 

Gatsby på 20-talet och Hemingways romaner på 30-talet (”The Lost Generation”). 

2. En roman som är speciellt skriven för den unga generationen, den mellan 15-30.
12

 

 

Det handlar om att försöka fånga det tidsspecifika och det åldersspecifika. Man försöker 

skildra strömningar och fenomen i samhället som kommit att förknippas med en viss 

generation. Många är också de generationsromaner som fortsatt att attrahera nya generationer, 

inte minst Den unge Werthers lidande. Jessika Gedin målar lite skämtsamt upp procentsatser 

för innehållet i en generationsroman. 

 

10 % Produktnamn 

10 % Band-/låtnamn 

20 % Sex 

20 % Knark 

10 % Alkohol 

30 % Olycklig kärlek
13

 

 

Givetvis en grov skiss med en humoristisk vinkel, men ändå säger den något om fenomenet 

generationsroman. Ovan nämnda kategorier är ofta förekommande i s.k. generationsromaner, 

om än väldigt sällan med dessa procentsatser. 

Ett annat vanligt återkommande fenomen i generationsromaner är den unge vilsne mannen 

som ger sig ut på en odyssé i vuxenvärlden. Den unge mannen bryter upp med sitt gamla liv 

på ett dramatiskt sätt och ger sig ut på en initiationsresa med nya livsvillkor. 

”Generationsromanen är ett viktigt exempel på hur man under en viss period i livet genom 

initiationsresans passageriter når insikter om vuxenlivets villkor.”
14

 Holden Caulfields yttre 

och inre resa till New York och vuxenvärlden är ett klassiskt exempel på denna 

                                                           
12

 Ibid s.149 
13

 Gedin, Jessika s.16 
14

 Holmberg, Claes-Göran s.149 
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initiationsresa. Många har följt Salingers mall och därför har många efterföljande 

generationsromaner kommit att följa samma mönster. 

Med bakgrund av dessa fakta och inslag av egen erfarenhet väljer att stipulera en definition 

av generationsromanen som jag kommer utgå ifrån i min uppsats när jag analyserar mina 

verk: 

 

 

 

Generationsromanen modell svensk 
 

Klas Östergren var, om inte vilsen, så i alla fall ung när han blott 23 år gammal gav ut 

romanen Fantomerna (1978). Östergren har vid flera tillfällen erkänt att romanen till väldigt 

stor del är baserad på egna upplevelser. Bl.a. kan man läsa om det i Stephen Farran-Lees 

intervjubok Östergren om Östergren (2007): ”Man kan kanske säga att det är sista gången du 

framträder som tydligt subjekt i Fantomerna? Ja. Med byxorna nere vid fotknölarna.”
15

  

Fantomerna nämns i Claes-Görans Holmbergs artikel som förslag på generationsroman.
16

 I 

övrigt har det varit svårt att hitta referenser till Fantomerna som generationsroman. Detta 

torde i viss mån bero på att Östergrens kultbok Gentlemen kommit att stjäla mycket av 

intresset kring Östergren och hans författarskap. Vid första mötet med Östergrens 

författarskap är det lätt att lägga stor vikt vid försäljningssuccén Gentlemen. Det är ett verk 

som alltid nämns i samband hans namn. Det är också en roman som figurerat i samband med 

generationsromanbegreppet. I en artikel i DN kan man läsa att Gentlemen blivit en bibel för 

                                                           
15

 Farran Lee, Stephen, Östergren om Östergren, (Stockholm, Bonniers, 2007) s. 106 
16

 Holmberg, Claes-Göran s.155 

Stipulativ definition av en generationsroman 

 

En generationsroman är en roman skriven för den yngre generationen (15-30 år). Dess 

innehåll skildrar något som är tidstypiskt för en generation. Exempel på tidstypiska 

element är förekomsten av olika produktnamn, såsom band-/artist namn, filmer, böcker 

och varumärken. Vanligt förekommande är också olika former av passageriter och 

initiationsresa. En annan återkommande beståndsdel av generationsromanen är sex, 

alkohol, tobak och droger. Sist men inte minst är olycklig kärlek ett tema som ofta sätter 

avtryck på en generationsroman. 
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flera generationer unga.
17

 Men vid en närmare läsning av och om Östergren har jag kommit 

fram till att Gentlemen inte passar lika in på min definition av generationsromanen som 

Fantomerna gör. Visserligen bär Gentlemen många av generationsromanens drag. Men den är 

en mer komplex och mångbottnad roman än Fantomerna och riktar sig till en bredare läskrets, 

inte bara den yngre generationen. Det får den att falla utanför ramen vad gäller definitionen av 

generationsromanen som något åldersspecifikt. 

En annan artikel börjar med att beröra Gentlemen för att sedan gå över till Fantomerna: 

”Kanske går jag händelserna i förväg. Det var snarare ‟Fantomerna‟, utgiven 1978, som ingav 

hopp om nya tider. En generationsroman om vilsen kärlek och brist på tillhörighet, laddad 

med flipperkulor och frånvarande fäder.”
18

 Det är bland de få direkta referenser jag hittar till 

Fantomerna som generationsroman. 

Begreppet generationsroman är som bekant inte vedertaget och det finns exempel på 

hänvisningar till Fantomerna som liknar konceptet med generationsromanen. ”Fantomerna är 

en studie i kärlek men också en tidsskildring från 70-talet. Claudius och hans kompisar tillhör 

den generation som surfar fram på de kommersiella modevågorna.”
19

 

Det är uppenbart att många skribenter tangerar begreppet generationsroman när de berör 

Fantomerna.  Avslutningsvis citerar jag ett stycke ur ett författarporträtt av Maria Stiller: ”I 

sina tre första romaner beskriver Klas Östergren sin egen tid och han skildrar med den 

initierades kunskap sin generations vardag och värderingar.”
20

 

Det var en bild av hur andra ser på Fantomerna som generationsroman, nedan ger jag min 

förklaring till varför Fantomerna är en generationsroman. 

Generationsromanen modell amerikansk 

 

Innan man börjar använda formuleringar som ”världens mest kända generationsroman” om 

Salingers klassiska verk kan det vara värt att nämna att begreppet generationsroman är en 

svensk företeelse. Claes-Göran Holmberg reder ut problematiken: ”Så vitt jag kunnat utröna 

är generationsromanen en svensk term […] Det engelska ‟cult novel‟ har något av 

generationsromanens konnotationer men långt ifrån alla.”
21

 

Med det sagt kan man konstatera att The Catcher in the Rye ofta kommit att kallas 

generationsroman i svenska texter. Man behöver inte söka länge innan man stöter på 

                                                           
17

 Aschenbrenner, Jenny, Klas Östergren – en sanningens man, Dagens Nyheter, 2005-07-18 
18

 Eklund, Jan 
19

 Eriksson, Dixie, Författare i vår tid, (Stockholm, Natur och Kultur, 1986) s. 361 
20

 Stiller, Maria, 15 författare – Porträtt av svenska samtidsförfattare, (Lund, Bibliotekstjänst, 1994) s.155 
21

 Holmberg, Claes-Göran s.148 
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formuleringar som ” Generationsromanernas generationsroman” och ”stor 

generationsroman”
22

 

The Catcher in the Rye har kommit att bli något av generationsromanernas mall. Det är ett 

verk som nästan alltid dyker upp när generationsromanen kommer på tal. Holmberg väljer i 

sin artikel att använda sig att The Catcher in the Rye som typexempel för generationsromanen. 

Boken fångar den oskuld, vishet, lidande och galenskap som personifierar ungdomen, men 

som lyser med sin frånvaro i vuxenvärlden. The Catcher in the Rye visar på hur 

generationsromanen, enligt Holmberg, är ett försök att hålla kvar vid tonårens magi. Han 

pekar också på att boken blev en helig skrift för många collageungdomar.
23

 

Att The Catcher in the Rye har klassiska generationsromansdrag står klart. Kanske är det 

till och med så att romanen har indirekt lagt grunden för vad som är typiskt för en 

generationsroman. Mer om detta framöver där jag även ämnar tränga djupare i dessa drag 

samt jämför med Östergrens Fantomerna. 

Tidsmarkörer och generationssignaler 

 

Som tidigare nämnts har Jessika Gedin roat sig med att sätta ut procentsatser för innehållet i 

en generationsroman. Hon hävdar att 10 % består av produktnamn och 10 % av Band-

/låtnamn. Procentsatserna kan man givetvis fästa mindre vikt vid, men just förekomsten av 

dessa varumärken markerar en viktig förankring i en viss tid. Något som kommit att bidra till 

att vissa verk kallas för generationsromaner. Vi dyker ner i Fantomerna och hittar direkt, som 

en sorts citat som tillhör varje kapitel, referenser till olika seriefigurer. 

De karaktärer ur serietidningar som citeras i samband med kapitlen är bl.a. Stålmannen, 

Steve Roper, Kerry Drake, Helmer Mudd och Fantomen. Själv är jag född på 80-talet och kan 

känna igen vissa av dessa karaktärer. Men Kerry Drake och Steve Roper har jag aldrig hört 

talas om. De förefaller vara figurer som är mer kända för en annan generation. De var 

betydligt mer välkända hos ungdomar på det 70-tal som Fantomerna skildrar och befäster 

därmed något typiskt för den generationen. 

På sina ställen är romanen också kryddad med diverse låt- och bandnamn. Mest 

framträdande är 70-talsfenomenen Rolling Stones och David Bowie. Östergren hävdar själv i 

en intervju att han var nyskapande på den fronten: ”Men jag arbetade medvetet med citat ur 

låtar och det var nog relativt nytt då, jag tror heller inte att David Bowie var särskilt mycket 

                                                           
22

 Liljestrand, Jens, J D Salinger 1919-2010 Mannen bakom världskänd kultroman, Sydsvenskan, 2010-01-29 
23

 Holmberg, Claes-Göran s.150 
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representerad i svensk litteratur tidigare.”
24

 Östergren jobbade alltså medvetet för att föra in 

rockmusiken i sina texter.   

Även i The Catcher in the Rye spelar produktnamn och band-/låtnamn en inverkan. Vid 

olika tillfällen i romanen nämner Holden olika böcker som han tvingats läsa i skolan, verk 

som nämns är bl.a. A Great Gatsby (1925), A Farewell to Arms (1929) och Out of Africa 

(1937). Boktitlar som visserligen många känner till idag, men som främst lästes i skolan av en 

annan generation. Intressant att notera i sammanhanget är att Fitzgeralds The Great Gatsby 

och Hemingways A Farewell to Arms har kommit att benämnas generationsromaner.  

En annan tydlig tidsmarkör är de bilmärken som dyker upp i romanen. ”Jane used to drive 

to market with her mother in this LaSalle convertible they had.” (s. 78) LaSalle är ett 

amerikanskt bilmärke som tillverkades mellan 1927 och 1940 och som knappast trafikerar 

vägarna idag. Det blir en tydlig markering av att boken utspelar sig i en svunnen tid och 

skildrar en svunnen generation. 

När Holden rymt från sin internatskola sätter han sig på tåget på väg till New York. Där 

träffar han mamman till en av sina klasskamrater. De inleder ett samtal, men efter ett tag blir 

konversationen stel. Då kan det vara bra att ha en tidning till hands: ”We didn‟t talk much 

after that. She started reading this Vogue she had with her, and I looked out the window for a 

while.”   (s. 58)  

Visst får det en viss effekt att Holdens tågsällskap läser ”Vogue” och inte ”en tidning”. 

Man bör nog inte överdriva betydelsen av alla produktnamn som tidsmarkörer. 

Produktnamnen säger en hel del om de karaktärer som de nämns i samband med. För visst får 

man en viss uppfattning om en kvinna som läser Vogue och en tjej som kör en cabriolet. Det 

kan ju röra sig om naturliga inslag i dialog och vardag.
25

 

Det framkommer emellertid en ganska stor skillnad mellan Fantomerna och Catcher in the 

Rye vad gäller användandet av produktnamn. I Fantomerna ägnar sig Östergren åt s.k. 

namedropping på i stort sätt varenda sida, men i Catcher in the Rye förekommer produktnamn 

endast på enstaka ställen i texten. Östergren nöjer sig sällan med ett namn, utan öser gärna på 

med ett par fler som när gamla västernserier kommer på tal: ”Dom flesta av dessa nya heta 

helgon fanns på teve och det var på den tiden som serierna började dyka upp i rutan. Bröderna 

Cartwright, Gunsmoke, Maverick, Bronco, Wells Fargo, Klondike, Cheyenne och Rawhide.” 

(s. 356) Läsaren stöter här på en hel uppsjö med vildavästernserier som sändes under 60- och 

70-talet i Sverige. Östergren är här helt klart ute efter att skapa en effekt med serierna i sig. 
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De ingår inte lika tydligt som element i en dialog eller som rekvisita i en situation. För mig är 

det uppenbart att han vill tilltala en viss generation som kan relatera till västernserierna. 

Östergren använder alltså i många fall aktivt sina produktnamn som tidsmarkörer. 

Salinger är som nämnts mer sparsam. Inte någonstans i romanen förekommer den typ av 

namedropping som ofta förekommer i Fantomerna. Hos Salinger kan man också urskilja 

användandet av produktnamnen i en kontext. Salinger broderar ut sina karaktärer genom att 

låta dem läsa Vogue, men använder inte produktnamnet för att aktivt tilltala en viss generation 

likt Östergren. 

Här kan man också notera en viss fara med det generösa användandet av allt för många 

produktnamn. Fantomerna tilltalar säkert de som känner igen sig i exempelvis de ovan 

nämnda västernserierna. Växte man upp på 60- och 70-talet har man säkert många minnen 

ifrån de olika TV-serierna, i synnerhet eftersom utbudet på den tiden var ljusår ifrån det 

utbudet som finns på TV idag. För mig personligen som växte upp på 90- och 00-talet 

passerar alla nämnda västernserier förbi som tomma namn (Möjligtvis med undantag för 

Bröderna Cartwright). Visserligen kan jag känna igen mig i fenomenet att man förknippar 

vissa TV-program med en viss generation, men Östergrens namedropping får ingen större 

effekt på mig som läsare. Fantomerna har alltså i viss mån låst fast sig till en generation. 

The Catcher in the Rye har för många blivit en favoritbok och en av de mest populära 

böckerna i efterkrigstiden.
26

. Som kuriosa kan nämnas att John Lennons mördare Mark 

Chapman var fullkomligt besatt av boken och höll till och med ett exemplar av i handen 

romanen när han mördade Lennon. Förutom det faktum att den är skriven på engelska och 

därmed blir mer lättillgänglig för en bredare publik än exempelvis Fantomerna, är kanske en 

av förklaringarna till dess popularitet just det återhållsamma användandet av tidsmarkörer. 

Det blir lättare för nya generationer att ta till sig en roman om de slipper googla en mängd 

olika produktnamn och låt- och bandnamn som jag fick göra när jag läste Fantomerna. 

Passageriter och initiationsresa 
 

Passageriter 
 

Något som nämns av Holmberg som typiskt för generationsromaner är förekomsten av s.k. 

passageriter. Det handlar oftast om passageriter som ger insikter om vuxenlivets villkor. 
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Huvudkaraktärerna i Fantomerna och The Catcher in the Rye går båda igenom olika typer av 

passageriter in i vuxenlivet. 

Vad är då en passagerit in i vuxenlivet? Ett litet besök på Nationalencyklopedins hemsida 

ger följande version: ”övergångsrit (franska rite de passage), passagerit, ceremoni som 

markerar en persons eller grupps övergång från en social status till en annan.”
27 Jag tolkar det 

som när ett barn eller en ungdom för första gången får ta del av en företeelse som traditionellt 

sett hör till vuxenvärlden. Huvudpersonen Claudius i Fantomerna går hemma och driver men 

blir till sist tvingad av sin far att söka jobb. Han blir anställd på ett stålverk i 

Hammarbyhamnen. 

 

Järnvägsvagnarna var tristast av allt och dom fick jag och min edsvurne polare Berggren ta hand om. 

Helmer och Tonny tog hand om lastbilarna från Danmark, eftersom chaffisarna alltid hade med sig ett par 

tullfria helrör. Helmer hade alltid förtursrätt på Aalborgen och när dansken var klar kom Helmer belåtet 

muttrande tillbaka till skrubben och låste in varan i träkofferten med "VARNING EXPLOSIVA 

VAROR”. (s. 234) 

 

För mig är detta ett typiskt exempel på första mötet med yrkeslivet. Ett yrkesliv som kanske 

inte alltid blir som man tänkt sig under den barndom som föranlett första jobbet. Claudius får 

erfara att ett jobb kan vara helt fritt från glamour och till och med riktigt slitigt och skitigt. 

Dessutom uppdagas det att moralen och alkoholdisciplinen kanske inte alltid är den bästa. 

Claudius får lära sig den hårda vägen vad det kan innebära att kasta sig in i yrkeslivet. Barn- 

och ungdomens värld är ofta något tillrättalagd och skyddad från företeelser som hårt arbete 

och liberal inställning till alkohol. Därför blir det en viktig och givande erfarenhet att få ta del 

av denna passagerit som ger viktiga insikter om hur delar vuxenlivet fungerar. En annan 

litterär personlighet som får ta del vuxenvärldens baksidor är Holden Caulfield. 

Något av huvudtemat i The Catcher in the Rye är den melankoli och främlingskap som 

uppstår när Holden konfronteras med vuxenvärlden.
28

 Holden har problem med många 

aspekter av vuxenvärlden. En del av att bli vuxen är att utveckla sin egen sexualitet och 

förhållande till sex. Det är något som inte går smärtfritt för alla människor, inte minst för 

Holden. Ett första steg in i vuxenvärlden blir ofta första kontakten med sex, som då fungerar 

som en sorts passagerit. Holden försöker få denna passagerit överstökad genom att tillkalla en 

prostituerad till sitt hotellrum i New York. Men när det börjar hetta till får han kalla fötter: 
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Then she sat down on my goddam lap. “You‟re cute.” She made me so nervous, I just kept on lying my 

head off. “I‟m still recuperating,” I told her. “You look like a guy in the movies. You know. Whosis. You 

know who I mean. What the heck‟s his name?” “I don‟t know,” I said. She wouldn‟t get off my goddam 

lap. (s. 97)  

 

Holden blir nervös när kvinnan kommer nära. För att slippa undan skyller han på en operation 

som han aldrig haft. Att ha sex och bli av med oskulden är som sagt ett viktigt steg mot 

vuxenlivet. Här kan man dock notera att Holden inte är redo att ta det steget. Han känner att 

vuxenlivet knackar på dörren och han känner av de förväntningar som finns på honom av 

andra människor och samhället att han ska bli av med sin oskuld. Men den blott 16-årige 

Holden står med ena benet i barndomen och vill inte genomföra den symboliska passagerit 

som leder till att han lämnar den trygghet och oskuldsfullhet som det innebär att tillhöra 

barndomssfären.  

Just denna ångest och svårighet inför första kontakten med sex verkar vara ett 

återkommande inslag i generationsromaner. En trolig förklaring till det kan man koppla till 

det tidigare nämnda ålderspecifika inslaget hos generationsromaner. Eftersom de ofta riktar 

sig till människor i den yngre generationen (människor mellan 15-30år) blir det naturligt att 

sex behandlas i böckerna eftersom det ofta är ett stort inslag i människors liv just denna 

period i deras liv. Den något äldre Claudius brottas också med de svårigheter som omger den 

sexuella debuten. 

 

‟Kan vi inte, för en gångs skull?‟ trånade jag där vi låg fastklamrade i en säng och svettades. ”Jag vill 

inte”, sa Sandi. ”Men jag har ju hela fickan full med kådisar!” ”Jag kan bli med barn ändå.” ”Det är 

omöjligt.” […] ”Jag vill ändå inte”, sa hon. ”Men jag kan trä på tio stycken över varann, om du vill!” (s. 

109) 

 

Till skillnad från Holden verkar det som om Claudius är för het på gröten. Han vill helt enkelt 

för mycket i den intima situationen som målas upp. Det framkommer bl.a. av ordvalet 

”trånade” som markerar krampaktigt förhållande till situationen. Till slut försöker han 

desperat övertala sin tvekande partner med det smått patetiska förslaget att ha på sig tio 

kondomer.  

Holden och Claudius representerar två onaturliga förhållningssätt till sex. Holden står för 

den avvaktande, nervösa och ängsliga attityden. Claudius däremot representerar den 

övertaggade, påflugna och forcerande hållningen. För mig handlar det i både Holdens och 

Claudius fall om en respekt inför vad det innebär att ha sex för första gången. De inser båda 
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att det är ett stort steg i deras liv mot en vuxenidentitet. Denna respekt och medvetenhet om 

stundens innebörd gör att man kan tala om en passagerit. 

Man skulle också kunna tala om första fyllan som en passagerit. Både Holden och 

Claudius förefaller dock vara relativt vana krökare redan vid dessa två berättelsers början, 

därför behandlas inte alkohol inom ramen för passageriter. 

 

Initiationsresa 

 

Initiationsresa är ett begrepp som ingår i min definition av generationsromaner. Med 

initiationsresa menas att romanen inleds med en resa, ofta både fysisk och psykisk, där 

huvudpersonen bryter upp med sin gamla miljö för att ge sig ut på något som ofta kallats 

”odyssé”. De som läst Ulf Lundells generationsroman Jack kanske drar sig till minnes hur 

berättelsen inleds med ett par händelserika dagar på Gotland för huvudpersonen och hans 

anhang. I de två romaner som behandlas i denna uppsats märks det tydligast i The Catcher in 

the Rye där Holden lämnar sin internatskola Pency‟s för en tre dagars irrfärd i storstaden New 

York.  

Holden har misslyckats totalt med sina studier och trivs inte heller bra på sin skola rent 

socialt. En av dem han avskyr mest är hans rumskamrat Stradlater. Dessutom får han alla 

tjejer på fall till skillnad från Holden. Frustrationen växer inom honom och han upplever en 

form av alienation. ”Holden is lost and lonely; alienated from his peers, unable to relate to 

adults, full of fear and anger.”
29

 

Känslan av alienation är central när Holden fattar beslutet att lämna det gamla bakom sig. 

Han har inga människor i sin tillvaro som han kan knyta an till. De vuxna är för gamla och 

gråa och stela, de unga är för barnsliga och omogna. De blir bakgrunden till den 

initiationsresa som boken bygger på.  

Generationsromaner uppvisar ofta inslag av denna typ av initiationsresa där resan blir ett 

steg i utvecklingen för huvudkaraktären. Det finns också liknande drag i Fantomerna, om än 

inte lika tydliga som i The Catcher in the Rye. 

Claudius har blivit obehagligt påmind om sin fars död när han får se honom dyka upp i 

liten film på TV tillsammans med skådespelaren Adolf Jahr. ”Alla skulle dö, och så vidare. 

Men när han dök upp i teve tyckte jag det gick lite för långt. Landet Sverige kändes aningen 
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trångt […] Jag trodde hela världen var galen och kände att jag behövde se annat än dessa 

gamla gator, dessa gamla hus och döda föräldrar på teven.” (s. 18) 

Efter denna insikt ger sig Claudius iväg på en odyssé till Köpenhamn tillsammans med 

kompis Junior. Framme i den danska huvudstaden blir ett par händelserika dagar:  

 

Efter bara någon vecka på Tuborg och bakelser kände jag mig redan färdig med Köpenhamn för den 

gången. Pengarna hade knappt blivit växlade förrän dom var slut. Jag hade besökt varenda krog som var 

värd ett besök, åkt berg-och-dalbanan på Tivoli, sett på Louisiana i Humlebæk, lyssnat på jazz i huset och 

sovit på smutsen i Active University. Junior hade pratat i sträck om danska böcker och livet och döden 

och själv kände jag mig nöjd. (s. 31) 

 

Även om denna resa tar mindre plats vad gäller antal sidor än Holdens resa till New York 

fyller den en liknande funktion. Resan i sig är möjligen av mindre vikt, men upplevelserna i 

den nya miljön leder i båda fallen till avgörande utveckling hos de båda karaktärerna. Vi får 

reda på att Claudius tagit del av många olika upplevelser, på krogen, på tivoli och annat. Inte 

minst har han via sin vänskap till kamraten Junior fördjupat sina tankar om litteratur och 

existentiella frågor. Man kan också notera att han tidigare uttryckte att han behövde ”se annat 

än dessa gamla gator” för att sedan efter ett par dagar i Köpenhamn ”kände jag mig nöjd”. 

Claudius kommer tillbaka till Stockholm som en ny människa. En del i den utveckling som 

slutligen gör att han kan bli kvitt sina hjärnspöken (fantomer), nämligen fadern och Sandi. 

Holden Caulfield återvänder visserligen inte till den skola han kom ifrån innan han begav 

sig till New York. Hans vistelse i den amerikanska storstaden slutar med ett nervsammanbrott. 

På bokens sista rader framgår att Holden är inlagd på rehabiliteringshem för mentalt sjuka. 

Här kan man märka tydliga tecken på utveckling. Han uttrycker till och med saknad för sina 

tidigare belackare. 

“About all I know is, I sort of miss everybody I told about. Even old Stradlater and Ackley 

for instance. I think I even miss that goddamn Maurice. It‟s funny. Don‟t ever tell anything. If 

you do, you start missing everyone.” (s.214) 

Holden tidigare reserverade och råbarkade hållning till sina medmänniskor verkar ha 

mjuknat när han saknar de som tidigare gjort livet surt för honom. Helt klart är att hans resa 

och vistelse i New York har kommit att förändra honom från grunden. När han gav sig av var 

han uppriven och frustrerad, efteråt verkar han ha mjuknat och blivit mer ödmjuk. Inte minst 

framhåller han vikten av sina medmänniskor, något som klart vittnar om en positiv utveckling 

hos Holden. 
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Passageriter och initiationsresor är som sagt ett vanligt inslag i generationsromaner. Efter 

att ha utrett båda fenomenen i två romaner tycker jag mig ana ett övergripande syfte. 

Passageriterna och initiationsresan kan båda kopplas ihop med utveckling hos 

huvudkaraktären. Generationsromaner centreras ofta runt en huvudkaraktär, dessutom ofta 

manlig, och hans livssituation. Ett viktigt inslag kring romaner som fokuserar på en person 

blir dennes utveckling under handlingens gång. Passageriter och initiationsresa kommer att 

fylla en viktig funktion just i denna utveckling. De blir i samband med dessa fenomen som 

karaktärerna utvecklas som vi sett bevis på ovan. Claudius som blir härdad av sitt hårda jobb 

som stålarbete. Holden som utforskar sin sexualitet med att bli intim med en prostituerad. Och 

de resorna för Claudius och Holden både blir en yttre och inre resa mot nya insikter om livets 

villkor. 

Dessutom kan man notera att initiationsresan och passageriterna ofta hänger ihop. De vill 

säga den yttre och inre resan leder till att huvudkaraktären sätts i situationer som kan 

benämnas passageriter. Detta kan man också se exempel på historien. Sedan urminnes tider 

har sönerna i en familj skickats iväg på initiationsresor. Vikingarna skickade iväg sönerna för 

att lära sig handel och strid, adelsfamiljerna skickade sönerna på bildningsresor och till 

utländska universitet för att ta två exempel. 

Avslutningsvis kan man konstatera att initiationsresan och passageriter förefaller 

förekomma i större utsträckning hos det manliga könet. Därför är det föga förvånande att de 

är ett vanligt inslag hos det starkt maskulint färgade fenomenet generationsroman. 

Alkohol, cigaretter och droger 
 

Något som kommit att bli en återkommande ingrediens i generationsromaner oavsett vilken 

generation de skrivs för är förekomsten av olika berusningsmedel, oftast alkohol, cigaretter 

och droger. Vi drar oss återigen Jessika Gedins statistiska uppställning av vad en 

generationsroman består av till minnes: 20 % droger, 10 % alkohol.  

På en punkt där man nästan skulle kunna ana att Östergren låtit sig påverkas av Salinger är 

konsumtionen av cigaretter. I båda verken röker huvudkaraktärerna frapperande mycket för 

sin ålder. I samband med att Claudius förhållande med sin stora kärlek Sandi tar slut sitter han 

på sängen och röker inte mindre en ett paket cigaretter i sträck. ”Fimp efter fimp hamnade i 

askkoppen och för varje gång kom jag närmare slutet, vår absoluta deadline 25 bloss 

närmare.” (s. 191) Även Holden Caulfield har en tillåtande attityd gentemot cigaretter. Mot 

slutet av berättelsen möter han upp med sin gamla lärare Mr Anatoli som erbjuder Holden en 
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cigarett: ”‟Have a cigarette. Are you smoking now?‟ ‟Thanks‟ I said. I took a cigarette from 

the box he offered me. „Just once in a while. I‟m a moderate smoker.‟ „I‟ll bet you are,‟ he 

said. He gave me a light from this big lighter off the table.” (s. 182) 

Holden blir alltså erbjuden cigarett av en gammal lärare som också ser igenom Holdens 

bluff om att han är en måttlig rökare. Att få en cigarett av en lärare är ett scenario som känns 

smått otänkbart idag. Det rådde helt enkelt en annan attityd gentemot cigaretter och tobak på 

den tiden när Salinger författade sin roman. De skadliga effekterna av rökande var inte lika 

redovisade som idag. Det är nog viktigt att ha det i åtanke när man konstaterar att både 

Claudius, men framförallt Holden knappast tackar nej till en cigg.  

Fascinationen vid rökning är stor i båda verken där ett flertal karaktärer röker i tid och otid. 

Dessutom figurerar en hel del cigarett- och tobaksmärken, främst i Fantomerna. ”Jag var inte 

särskilt full den här kvällen men rökte John Silver oavbrutet.” (s. 180) 

Man kan fråga sig varför denna tillåtande och nästintill romantiserade bilden av cigaretter 

framträder i båda verken. Min teori är att i båda fallen, kanske främst i The Catcher in the Rye 

beror det på att cigarettrökande var betydligt mer romantiserat än det är idag.  Dessutom 

används rökningen för att Holden och Claudius ska framstå som tuffa och rebelliska. Salinger 

och Östergren vill framställa sina protagonister som kaxiga, impulsiva och känslostyrda. Då 

passar likgiltigheten inför skadliga företeelser som rökning och alkoholkonsumtion väl in, det 

är känslan och kickarna som styr dem. 

Generationsromaner handlar oftast om personer i den yngre generationen. Alla människor 

som varit mellan 15-30 vet att känslolivet spelar en stor roll, antagligen större roll än det gör i 

andra skeden av livet. Följaktligen blir det naturligt för författare av generationsromaner att 

lägga fokus på känslolivet. Det är något som gäller i allra högsta grad för Fantomerna och 

The Catcher in the Rye där vi får följa två yngre män vars känslor svallar. Claudius brottas 

med sina känslor inför sin kärlek Sandi och sitt förhållande med sin far. Holden älskar eller 

hatar allt och alla i sin omgivning, främst känner han för barndomens oskuld som han mot sin 

vilja tvingas ta avsked ifrån. 

Att Claudius och Holden blivit beroende av rökning framhäver föreställningen att de är 

känslostyrda människor. De väljer gärna de direkta belöningarna och handlar därefter. 

Dessutom fyller rökningen en viss stämningsmässig funktion för läsaren. Rökningen kan 

användas som rekvisita och tillföra en stämning i en scen ur romanen. För visst får man som 

läsare en annan känsla när man ser framför sig hur Holden sitter och bolmar med en cigarett i 

mungipan snarare än utan. 
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Traditionens makt verkar påtaglig i generationsromaner då kan man notera att det är 

samma drinksort som inmundigas i både Fantomerna respektive The Catcher in the Rye. 

”Sandi satt och smuttade på en Tom Collins.” (s. 163) ”She and old Marty was drinking Tom 

Collinses – in the middle of December for God‟s sake.” (s. 74) 

Den inte allt för kända drinken Tom Collins, bestående av gin, citronjuice, socker och 

kolsyrat vatten förekommer alltså i båda verken.
30

 Är det en slump? Möjligen, men när vi 

ändå är inne på beröringspunkter mellan verken känns det relevant att återge det som möter 

läsaren på sidan 243 i Fantomerna: 

”Hur som helst, jag knäppte av teven en kväll och satte mig framför brasan och började 

läsa Räddaren i nöden och det behövdes inte många sidor förrän Holden Caulfield var en av 

mina allra bästa vänner och bröder i fördömelsen” (s. 243) 

Man ska nog inte dra för stora växlar vad gäller sambanden mellan två verk när de nämns 

på detta sätt. Dessutom förekommer namedropping sida upp och sida ner hos Östergren. Men 

det är intressant att notera att Salingers verk nämns i Fantomerna och det dessutom är samma 

drinkar som dricks. Visst anar man att Östergren på något sätt kommit att påverkas av The 

Catcher in the Rye, lägg där till att han valde att ge ut en nyöversättning av verket år 1987. 

Åter till alkoholaspekten, där jag ser likheter med rökningen. Karaktärerna i allmänhet och 

protagonisterna i synnerhet konsumerar en hel del alkohol. Det dricks mängder jag aldrig 

någonsin skulle tillåta mig själv att inta. Precis som med tobaken framställs alkoholen i ett 

positivt, nästintill romantiskt skimmer.  

 

”Fast det beror väl lite på vad du ska göra i kväll?”, sa Sandi. ”Jag vet faktiskt inte”, sa jag. ”Har du några 

planer?” ”Inga alls”, sa hon och tittade leende på mig. ”Fast jag är sugen på lite whiskey.” ”Då kan vi väl 

gå och köpa lite whiskey då.” Vi gick till närmaste spritbutik och köpte ut en flaska Doctors. Sandi 

betalade utan att tveka. (s. 327) 

 

Även om det förekommer, kan man nog konstatera att det är en relativt liten del av 

befolkningen som löser en oplanerad kväll med en flaska whiskey. Jag tror att författarna har 

gjort sina karaktärer till mindre alkoholister av liknande anledning som de är storrökare. Dels 

finns det en viss romantik kring alkohol, som kan framhävas av att man använder en viss sort 

och ett visst märke. I detta fall har vi spritsorten Whiskey och märket Doctors. 

Som de flesta av oss erfarit på mer eller mindre dråpliga sätt har alkohol en förmåga att 

framkalla känslor hos oss människor. Som tangerats tidigare är de böcker vi har att göra med i 
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denna uppsats laddade med känslor av alla möjliga slag. I många fall där karaktärerna blottar 

sig emotionellt på olika sätt har det föranletts av berusning. Alkohol har kommit att bli ett 

vanligt inslag i generationsromaner, en anledning till det är att författarna använder alkohol 

(ibland andra berusningsmedel) som en språngbräda till känsloyttringar. En av de mest 

känsloladdade passagerna i The Catcher in the Rye är när Holden smyger in hos sina föräldrar 

för att träffa sin älskade lillasyster Phoebe. Ett mycket känsloladdat möte där Holden 

uttrycker sina känslor för sin syster och för barndomen i stort. Värt att ta i beaktning är de 

drinkar Holden drack tidigare på kvällen och som med största sannolikhet påverkar hans 

beteende. 

Barn växer upp i en värld där alkohol av naturliga skäl är förbjudet. Just detta förbud och 

erfarenheter av att föräldrar och äldre människor dricker alkohol skapar ett intresse för 

drickande. Holden Caulfield, blott 16 år, vill givetvis prova rusets drycker på sitt besök i 

storstaden New York: ”I ordered a Scotch and soda, and told him to mix it – I said it fast as 

hell, because if you hem and haw, they think you‟re under twenty-one and won‟t sell any 

intoxicating liquor.” (s. 75) 

Fascinationen av och dragningskraften till alkohol som Holden representerar ovan är något 

som länge varit en del av den yngre generationen. Det är något som både Salinger och 

Östergren fångat in och förmedlar det genom karaktärernas tendens att konsumera stora 

mängder alkohol.  

Olycklig kärlek 
 

Som så ofta i denna uppsats återvänder vi till Jessika Gedin uppställning av innehållet i 

generationsromaner. 30 % av en generationsroman består av olycklig kärlek. En hög siffra 

kan tyckas vid första intrycket. Efter att ha tittat närmare på förekomsten av olycklig kärlek i 

de två romaner som behandlas i denna uppsats kan man konstatera att siffran inte är hämtad i 

tomma intet. 

Alla vi som varit i åldern 15-30, som generationsromaner ofta både riktar sig till och 

beskriver, vet att det är den tid i livet där kärlekslivet är som mest dynamiskt. Inte för att 

förringa kärleken före och efter denna period. Men före är man möjligen för ung och efter har 

många hittat en partner som man håller fast vid. 
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Kärlek är definitivt ett ämne som behandlas i Fantomerna, ett översiktsverk beskriver till 

och med romanen som ”en studie i kärlek”.
31

 Frågan är då om det förekommer någon olycklig 

kärlek, svaret på den frågan blir ett rungande ”ja”. Som berörts tidigare blir Claudius ihop 

med sin stora kärlek Sandi som han kallar ”Den Universella Måttenheten för Kvinnan”. 

Förhållandet mellan de två utvecklar sig dessvärre inte som Claudius hoppats på. 

 

Så där kunde vi hålla på – i alla fall jag – kväll efter kväll den där förbannade hösten när allt tog slut. Jag 

gick på henne och försökte provocera fram något slags erkännande, en bekräftelse på mina misstankar 

och Gud vet varifrån jag fick dom. Flera gånger var Sandi nära att hitta på någonting som kunde få mig 

lugn, hitta på ett erkännande, fantisera ihop nån story om att hon hellre ville åka skidor, träna balett eller 

spela bridge hemma hos Tom i stället för att vara ihop med mig; men det blev bara halvhjärtade försök 

från hennes sida. Hon försäkrade mig gång på gång att allt stod rätt till och det gjorde mig bara galnare 

och galnare. (s. 183) 

 

Under smärtsamma former tar förhållandet mellan Claudius och Sandi slut. De försöker in i 

de sista att lappa ihop sin relation, men det göra bara saken värre och värre. Istället blir 

Claudius bara ”galnare och galnare.” Den komplicerade relationen med Sandi är något som 

genomsyrar hela berättelsen. Claudius hoppar av skolan, börjar jobba, träffar andra tjejer, men 

lyckas aldrig bli kvitt tanken om Sandi. Därav titeln på boken, Fantomerna, som syftar på den 

skuggbild av Sandi som gäckar Claudius sinne. 

Titeln The Catcher in the Rye syftar inte på kärlek i lika stor utsträckning. Här finns inte 

heller lika stora inslag av olycklig kärlek som i Fantomerna. Icke desto mindre är det ett 

framträdande tema som återkommer på flera ställen i berättelsen. I början av handlingen när 

Holden fortfarande befinner sig på sin skola Pency‟s i sitt rum får han reda på att hans mindre 

omtyckta rumskamrat Stradlater träffar en tjej, Jane. En tjej som Holden tidigare haft ihop det 

med. ”I just kept lying there in Ely‟s bed, thinking about Jane and all. It just drove me stark 

staring mad then I thought about her and Stradlater parked somewhere in that fat-assed Ed 

Banky‟s car. Every time I tought about it, I felt like jumping out the window.” (s. 48) 

Det är uppenbart att Holden fortfarande har känslor för Jane och att han minst sagt ogillar 

att hans rumskamrat Stradlater nu träffar henne. Svårigheten att förhålla sig till kärlek och till 

det motsatta könet är något som kommer att prägla Holden genom romanen. Som vi varit inne 

på tidigare söker Holden kärlek hos en prostituerad utan framgång. Han blir också 

kärlekskrank vid olika tillfällen och väljer att ringa tjejer han tidigare haft kontakt med: ”So 

what I did, I gave old Sally Hayes a buzz. I had to dial the number about twenty times before I 
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got the right one. Boy, I was blind, „Hello,‟ I said when someone answered the goddamn 

phone. I sort of yelled it, I was so drunk.” (s.105) 

Även om det visar sig att det är Sallys mormor han skriker åt i telefonen lyckas Holden 

efter vissa initiala motgångar övertala Sally att gå på en dejt med honom. Tillsammans går de 

på bio och har en trevlig tid tillsammans. Men dejten går över i moll för Holdens del då ett par 

gamla skolkamrater till Sally dyker upp och stjäl hennes uppmärksamhet. Det slutar med att 

Holden helt sonika lämnar Sally. Strax därefter söker han upp sin lillasyster och uttrycker sin 

kärlek för henne istället. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att olycklig kärlek är ett genomgående tema i 

både Fantomerna och The Catcher in the Rye. Det är ett tema som påverkar händelseförloppet 

och huvudkaraktärerna från början till slut. Viktigt att komma ihåg är det inte är bara olycklig 

kärlek som skildras. Det finns inslag av lycklig kärlek också. Det växlar dock snabbt emellan 

botten och toppen på känsloskalan. Som vi var inne på tidigare spelar ofta kärlek stor roll i en 

ung människas liv. Därför blir det naturligt att generationsromaner kretsar kring kärlek. Att 

det handlar om olycklig kärlek i stor uträckning har förmodligen göra med den dynamiska 

ålder som generationsromaner skildrar. I åren mellan 15-30 sker ofta mycket förändring och 

utveckling hos människor. De flesta byter skola, skaffar jobb, åker runt och reser i världen 

eller flyttar runt på olika platser, precis som Holden och Claudius. Man utvecklar även viktiga 

delar av sin identitet under dessa år. Som en del av detta dynamiska skede av livet kan det 

vara svårt att lägga ner den möda och omsorg som behövs för ett stabilt förhållande. Det är så 

mycket man vill upptäcka i den åldern att kärleken inte riktigt får plats, fråga Claudius. 

Dessutom är man i full fart med att utveckla sin egen identitet och ta steget från barn till 

vuxen, fråga Holden. 

Avslutande diskussion 
 

Efter att ha trängt djupare in i fenomenet generationsroman via verk av Klas Östergren och 

J.D. Salinger slås man kanske av tanken: vilken funktion fyller generationsromanen inom 

litteraturen? 

Trots att om benämningen generationsroman blivit vanligare på senare år har fenomenet 

funnits länge. Vi har tidigare varit inne på att man skulle kunna peka på Den unge Werthers 

lidanden som ett startskott för fenomenet. Jessika Gedin nämner även Strindbergs Röda 
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Rummet (1879) som en tidig förlaga till Lundells Jack.
32

 Vidare har vi författare som Erich 

Maria Remarque som talar om ”den förlorande generationen” i hans klassiska På Västfronten 

Intet Nytt (1929). Även om inte dessa verk skulle passa in på alla aspekter i min stipulativa 

definition framträder ändå motivet att försöka fånga det som är typiskt för en viss generation.  

Dessutom talar mycket för att fenomenet kommer leva vidare länge till. Man skulle nog kunna 

påstå att så länge det kommer nya generationer människor kommer nya generationsromaner 

att författas. 

För mig kan man placera in generationsromanen i gränslandet mellan ungdomslitteratur 

och vuxenlitteratur. Precis som med generationsromanen är definitioner av ungdomslitteratur 

och vuxenlitteratur inget som finns tydligt uppställt i närmaste litteraturvetenskaplig handbok. 

Jag skulle dock vilja påstå att generationsromanen håller en komplexitetsnivå som ligger 

någonstans mitt emellan ungdomslitteraturen och vuxenlitteraturen.  

Detta kan man exempelvis märka på Klas Östergrens Gentlemen som enligt mig inte är en 

generationsroman. Den innehåller en bred paljett av karaktärer, flera parallella berättelser och 

omkastad kronologi. Dessutom behandlas tunga ämnen som människohandel, vapenindustri 

och internationell politik. För mig utgör Gentlemen vuxenlitteratur, till skillnad från 

Fantomerna som inte heller kan kallas ungdomslitteratur. 

Ungdomsromaner kan givetvis likna de två romaner som behandlas i denna uppsats, men 

saknar ofta en eller flera av de aspekter som ingår i min definition av generationsromanen. En 

generationsroman är för mig mer djupgående än en ungdomsroman. I dem är de sällan man 

läser om passageriter, alkohol eller olycklig kärlek.  

Generationsromanen attraherar ofta den läsaren som befinner sig mellan ungdomen och 

vuxenlivet. Det är en typ av roman som fyller en funktion för människor som känner sig som 

Holden Caulfield, där de inte riktigt vet om de vill tillhöra barndomssfären eller 

vuxenvärlden. Därav av förklaringen till att ”unga vuxna-serien” ibland används synonymt. 

I linje med ovanstående resonemang skulle jag vilja avsluta med några ord av Klas 

Östergren om sitt författande av Fantomerna: ”Jag ville vara vuxen men det jag penetrerade 

tillhörde snarare någon sorts barndom”
33
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