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Har man läst Svedjedals artikel blir det hursom-
helst klart, om man inte redan har noterat det, att 
Petra Söderlund, till skillnad från Tanselle som räk-
nas till intentionalisterna och som inte heller finns 
med i hennes litteraturlista, hör till den textsocio-
logiska sidan i den flerdecennielånga textkritiska 
diskussionen. Detta signalerar hon för övrigt re-
dan i undertitelns ”litteratursociologiska” samt på 
första sidan, både i inledningsmeningen och när 
hon citerar den amerikanske textkritikern och litte-
raturforskaren Jerome J. McGanns ord i The Beauty 
of Inflections: Literary Investigations in Historical 
Method and Theory (1985) om att människor inte 
är några änglar och de litterära produkterna inga 
”disembodied processes” (s. 7). I själva verket skulle 
hela hennes projekt vara omöjligt att genomföra 
om hon inte hade befunnit sig där hon är.

Men ibland renodlar hon sin position lite väl 
mycket enligt min mening, och detta sker alltså 
när hon driver tesen att den aktiva intentionen föds 
ur den finala intentionen (enligt Hanchers defini-
tion av begreppet). Jag förstår varför hon gör det, 
för argumentationen är både viktig och befriande, 
och hon plockar stilpoäng i sin duell med tidigare 
forskare och samtida utgivare. Men den mänsk-
liga naturen är ju inte på något vis entydig. För det 
första liknar inte en författare alltid en annan i allt; 
för det andra betyder det inte att, bara för att den 
”finala intentionen var den egna intentionen” så 
var denna intention också med nödvändighet den 
enda intentionen (s. 33). Detta medger hon också 
när hon skriver att ”en författare ofta vill flera sa-
ker samtidig [sic!]” men kan låta ”den aktiva inten-
tionen […] stå tillbaka för den finala intentionen” 
(s. 39–40). Men i så fall föds inga intentioner nöd-
vändigtvis ur några andra, utan de kan alla ändra 
sig över tid och de står antingen i en samtidig strid 
med varandra eller inte.

Det följande kapitlet, ”Selma Lagerlöf och den 
bibliografiska koden”, har tillsammans med ett 
mindre avsnitt i början av det nästkommande ka-
pitlet, ”Lagerlöfs böcker fram till 1940”, tidigare pu-
blicerats i Bokens materialitet (2009), och hade då 
huvudtiteln ”Blodigt rött eller sobert sepiabrunt?”. 
Här handlar det om hur också bokens form (omslag, 
illustrationer m.m.) betyder, och, inte minst, om 
Selma Lagerlöfs eget engagemang i formgivningen, 
som hon uppenbarligen såg som delaktig i det konst-
närliga uttrycket. Därmed blir den också väsentlig 
för förståelsen och tolkningen, argumenterar Sö-
derlund senare i sin bok, i kapitlet ”Lagerlöfs böcker 
efter 1940”, när hon återkommer till exemplet Dag-

bok. Söderlund visar vilken diskrepans som uppstår 
mellan form och innehåll, när man från och med 
1958 års utgåva (eller edition som Söderlund konse-
kvent kallar det) väljer att frångå ursprungskoncep-
tet med ett omslag som efterliknar en riktig dagbok. 
”Istället för att förstärka den intima och personliga 
förtroligheten mellan läsare och dagboksförfattare 
gör Dagbok från 1958, genom sin fysiska utformning 
och sina paratexter, att läsningen kan att [sic!] lik-
nas vid att besöka ett monument” (s. 111). Detta är 
verkligen skarpsynt iakttaget, tänkt och formulerat. 
Däremot håller jag inte helt med om den slutsats 
som slår fast att således ”måste vi inse att en textana-
lys av exempelvis Lagerlöfs Dagbok även måste in-
begripa de illustrationer och ornament och den gra-
fiska och materiella utformning som tillkom som en 
del av verket” (s. 116). Då är jag ändå enig med henne 
i hennes kritik av den alltför snäva textanalysen. Vad 
jag vänder mig mot är ordet måste. Vi måste ingen-
ting, tycker jag, utom möjligtvis vara medvetna om 
vad det är vi gör och varför, vilken del vi skär ut och 
vad vi därmed utelämnar.

Selma Lagerlöf & Co. är också en codex, en bok 
som existerar i sinnevärlden. Som materiellt objekt 
signalerar det anspråkslöshet med sina vita, mjuka 
pärmar. När texten dessutom visar sig, framför allt 
med tanke på att den handlar om bland annat kor-
rekturläsningar, innehålla aningen för många kor-
rekturfel, då kommer kulspetspennan fram och 
klottrar fritt över sidorna. Men Selma Lagerlöf & 
Co. följer Selma Lagerlöfs alster genom bokpro-
duktionens alla faser, liksom genom bokproduk-
tionens utveckling under de senaste hundratjugo 
åren sedan debuten med Gösta Berlings saga. När 
jag därför håller den i mina händer och bänder i 
den lilla volymen, hisnar det samtidigt vid tanken 
på allt vad den faktiskt rymmer.

Anna Smedberg Bondesson

Claes Ahlund, Underhållning och propaganda. 
Radschas (Iwan Aminoffs) roma ner om första världs-
kriget 1914–1915 (Skrifter utgivna av Avdelningen 
för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen i Uppsala, 61). Avdelningen för litte-
ratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institu-
tionen i Uppsala. Uppsala 2010.

”Många krig avtecknar sig i litteraturen och litte-
raturen spelar inte sällan en viktig roll i krig”. Så 
inledde Claes Ahlund sin installationsföreläsning 
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i Åbo den 28 ja nu ari 2011 (publicerad i Finsk tid-
skrift, 2011, nr 5/6). Han var mån om att strax pre-
ci sera sin position, inte minst genom att konstatera 
att den krigiska litteraturen utöver sitt egenintresse 
kunde öppna ögonen för långt allmännare feno-
men: ”Med sitt bru ta la övermått av negativ reali-
tet och sina drastiska följdverkningar på alla sam-
häl le liga nivåer framstår kriget som elfenbenstor-
nets fullständiga motsats, som den verk  lighetens 
hårda klang som obevekligt tränger sig in i poetens 
sköna dröm  mar.”

Claes Ahlund har som bekant redan tidigare 
gjort sig till kännare i äm net, så framför allt i stor-
verket Diktare i krig. K.G. Ossiannilsson, Bertil 
Malmberg och Ture Nerman från debuten till 1920 
(2007). Som handledare för avhandlingar av Sofi 
Qvarn ström (Motståndets berättelser. Elin Wäg-
ner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och 
första världskriget, 2009) och Linn Areskoug (Den 
svens ke mannens gränsland. Manlighet, nation och 
modernitet i Sven Lidmans Silfver stååhlssvit, 2011) 
har han likaså medverkat till att fördjupa bilden av 
det krig som för en tidigare generation framstod 
som slutet på drömmen om en utveckling åt rätt 
håll. Den aptit som i denna forskarmiljö uppbådats 
för att under intryck av ”verklighetens hårda klang” 
slå vakt om litteraturens position som verklighets-
tecknare och opinionsbildare har skördat triumfer 
och bör lända till efterföljd.

Första världskriget brukar ibland ses som ett tid-
ningskrig, eftersom den fullvuxna pressen kunde 
nyttja sina resurser och nå upplageframgångar un-
der denna grymma tid, likaväl som andra världskri-
get blev ett genombrott för radion. Men Ahlund 
och hans krets har alltså i hög grad styrkt litteratu-
rens plats och roll. Det kommer till ytterligare ut-
tryck när han nu tar itu med Radschas 15 flyhänta 
romaner från första världskrigets första år, från sep-
tember 1914 till september 1915.

Radscha var signaturen för en svensk officer, 
Iwan Aminoff (1868–1928), tidigare uppmärk-
sammad av exempelvis Dag Hedman under hans 
kartlägg ning av den tidiga generationen av svenska 
populärförfattare med namn som Frank Heller och 
Julius Regis. De en gång mycket lästa skrifterna, 
med titlar som Ryttarbragden vid Liège, Kosacker-
nas flykt, Underjordens legioner, U 39, Levande be-
gravda och De oförvägna, kan vi väl inte överlag 
låtsas ha läst. Ahlund hjälper oss dock händigt på 
traven för att vi ska kunna följa hans utläggningar 
genom att förse oss med sam manfattningar av ro-
manernas innehåll. Att vi även får böckernas om-

slag återgivna i färg bidrar likaså till att vi senfödda 
inviteras till läsfesten.

Radschas kortvariga och intensiva insats för 
att förmedla en bild av det nästan omöjliga som 
första världskriget innebar har ett betydande all-
mänintresse. Det finns på olika nivåer. Allt stod 
på spel. Det var på liv och död. Det var en kamp 
om världsherraväldet av närmast mytisk höjd. Det 
gällde upprustning och om eventuell uppslutning 
på de stridandes sida istället för den tidigt valda 
neutraliteten. Det handlade om en polarisering av 
svensk opinion. Det utmanade föreställningarna 
om vad som fick och kunde skildras. Men det hand-
lade också om hur bokmarknaden skulle utveck-
las, och där fanns både en pågående debatt om lit-
teraturens utveckling efter Nick Carter-debatten 
några år tidi gare och om bran schens utveckling 
under de nya vill kor som det stora kriget skapade.

Till en tid kunde Aminoff med sin dubbla kom-
petens som militär och skribent göra tjänst och till-
dra sig en betydande uppmärksamhet. Han ha de 
också ut ländska erfarenheter som officer. Han hade 
bland flera civila verk sam heter ver kat som journa-
list och bland annat sysslat med krigsrapportering. 
Men han var också sedan tidigare en förfaren för-
fattare till po pu  lära romaner. Där fanns titlar som 
När krigsguden talar (1903–04) och Striden om 
Östersjön (1907). Väl förtrogen med den journalis-
tiska krigsrapporteringen kom han också i sina ro-
maner tätt inpå krigsverkligheten. Även i av saknad 
av samlade upplagesiffror kan man belägga att han 
under en tid hörde till de mest lästa författarna. I 
en redovisning kom han på plats 23, närmast efter 
Oscar Levertin men klart före Erik Axel Karl feldt.

Uppdelningen av svensk opinion gick långt un-
der första världskriget, ofta så långt att den skilde 
tidigare vänner från varandra. I mycket avgjorde 
håll ningen till Tyskland, som från början hade ett 
starkt grepp om svensk opinion och många vänner 
högt upp i hierarkin. I officerskretsar var uppslut-
ningen stark och tongivande opinionsbildare som 
Sven Hedin, Fredrik Böök, Per Hallström och Sven 
Lidman gav också vältaliga uttryck för den. Det 
blev också Radschas linje, och den var inte bara 
tydlig utan riskerade att bli övertydlig. Engelsmän 
fram ställdes som lömska krämare medan övriga na-
tioners företrädare tilldelas vissa ny an ser och delvis 
ursäktas som lurade av engelsmän nen. Den tvek-
lösa fram ställ ningen av den tyska överlägsenheten 
gällde inte bara militär styrka, utan också på det 
mo raliska och kulturella planet. Efter andra världs-
kriget måste den framstå som avlägsen och förvå-



Övriga recensioner · 315

nande. Det här speciella materialet ger en möjlig-
het att åter upp leva eller kanske till och med förstå.

Radscha höll trosvisst fast vid sin övertygelse 
om att Tyskland inte bara förtjänade att segra utan 
också skulle göra det. En utveckling kan spåras i de 
tätt på varandra utgivna romanerna. Den politiska 
hållningen står fast, men i de senare ro manerna får 
krigets brutalitet och meningslöshet inget ba lan-
serande mo m ent av heroism. Den utvecklingen 
stämde överens med den som rå dde i andra krigs-
skildringar. Radschas situation förändrades inte 
bara av krigs lyckan, utan ock så av att läsarnas ap-
tit på krigsrapportering förändrades. Hans neder-
lag bestod i att han fick övergå till att skriva de-
tektiv- och spionberättelser, och slutligen berät-
telser för ung dom. Det slutar alltså i nederlag för 
Tyskland, tyskvännerna och Aminoff, konstaterar 
Ahlund och summerar: ”Ingen kunde längre hysa 
någ ra förhoppningar om att kombinationen av un-
derhållning och propaganda skul le kun na föra de 
svenska läsarna in på den tyska pliktens, moralens 
och kulturens väg.” (s. 182)

Även om vi som läsare i detta fall knappast har 
någon förkunskap om den un dersökta litteratu-
ren lyckas Ahlund fånga vårt intresse för de här 
skildring arna. Men han slukas inte av dem, utan 
ger med raska tag en överblick över tidens opinio-
ner liksom av de narrativa och retoriska grepp som 
kommer till användning i gestaltandet av dem. Det 
viktiga ligger i de perspektiv som därmed skapas. 
Det är vitalt och intressant och öppnar nya värl-
dar. Det kan säkert ge underlag för debatt om lit-
teraturvetenskapens villkor. Och Claes Ahlund är 
nog beredd att rycka ut till försvar, om man ska 
döma av en annan formulering från hans instal-
lation: ”Inte bara mellan krig och litteratur, utan 
också mellan krig och litteraturvetenskap finns in-
tressanta förbindelser.”

Per Rydén

Johan Svedjedal, Spektrum. Den svenska drömmen. 
Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur. Wahlström 
& Widstrand. Stockholm 2011.

Kulturtidskriftens funktion som impulsgivare för 
nya idéer och som ett känselspröt i tiden är på 
många håll omvittnad. Med beaktande av de flesta 
kulturtidskrifters dagsländekaraktär väcks insik-
ten om deras betydelse vanligen långt i efterhand. 
Akademiska lärdomsprov som Claes-Göran Holm-

bergs kartläggning av den unglitterära tidskriften i 
Sverige (1987) och Britt Hulténs undersökning av 
tidskrifterna Nordeuropa, Ateneum och Fronten på 
1930-talet (1977) visar vilken genomslagskraft en en-
skild tidskrift kan ha. I ett litteraturhistoriskt bak-
åtperspektiv klargörs mången gång den sprängver-
kan som en dynamisk kulturtidskrift förmår åstad-
komma när det gäller att introducera nya ström-
ningar och att ifrågasätta invanda och förlegade 
mönster.

Början av 1930-talet innebar i flera avseenden en 
omvälvningstid i svenskt kulturliv. Stockholmsut-
ställningen 1930 signalerade funktionalismens ge-
nombrott och med Artur Lundkvists debut (1928), 
följd av den unglitterära antologin Fem unga (1929) 
och Gunnar Ekelöfs första diktsamling sent på jor-
den (1932), fick modernismen fotfäste i Sverige. 
Mot den bakgrunden framstår tidskriften Spek-
trum (1931–1933) och förlaget med samma namn 
(1932–1935) som betydelsefulla aktörer både på den 
kulturella och på den samhälleliga scenen. Johan 
Svedjedal har påtagit sig den krävande uppgiften 
att utforska Spektrum och klarlägga konstellatio-
nerna bakom dess tillkomst. Han genomför un-
dersökningen med sakkunskap och med en grund-
lighet som får honom att vända på snart sagt varje 
sten för att leta efter nya fakta eller för att ompröva 
tidigare forskning. Resultatet är en inemot 500 si-
dor lång volym, i vilken dokumentationsdelen i 
sig fyller omkring 80 sidor. Den sistnämnda rym-
mer utöver sedvanliga nothänvisningar, personre-
gister, käll- och litteraturförteckning även register 
över utgivning, översättningar, aktieägare, bolags-
stämmor och en karta över de tongivande redaktö-
rernas Stockholmsadresser. Till dokumentationen 
hör också en omfattande bildförteckning över de 
närmare 400 illustrationerna i boken, bland vilka 
Anna Riwkin-Bricks många svartvita fotografier är 
speciellt uttrycksfulla.

Det ska genast sägas att Svedjedals Spektrum-
monografi har de bästa förutsättningar att bli 
ett standardverk om svenskt kulturliv i början av 
1930-talet. De grundläggande utgångspunkterna 
redovisas i avsnittet ”Arvet efter Spektrum” (s. 393–
395), där det framkommer att Svedjedal bland 
mängder av primärmaterial bland annat bygger 
sin framställning på brev och anteckningar i The 
Eugénie Söderberg Collection vid Melville Library 
(Stony Brook University) i New York och på inter-
vjuer som Bengt Nirje gjorde med medlemmarna i 
Spektrumkretsen i början av 1950-talet. Bland tidi-
gare sparsamt utnyttjat material som Svedjedal stö-




